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SKEMA STRUKTUR

Struktur utama menggunakan beton bertulang. 
Dengan pertimbangan mudah dalam konstruksi 
dan lebih mudah d i b e n t u k  s e s u a i  d e n g a n 
k e b u t u h a n  .

Bentang terpanjang pada st r uktur 
bangunan museum ini adalah 10 meter. 
sehingga penggunaan beton sebagai 
material utama pembentuk struktur masih 
m e m a d a i .



SKEMA PENCAHAYAAN ALAMI

DETAIL SELUBUNG BANGUNAN

Facad bangunan baru stasiun lempuyangan didominasi oleh kaca, hal ini 
disengaja karena sisi facad stasiun menghadap utara sehingga, cahaya 
yang masuk ke dalam bangunan tidak terlalu berlebihan.

Skylight juga dibuat di bagian atap stasiun sebagai penerangan bagian 
dalam bangunan.

Mater ia l  Beton karena 
merupakan struktur utama 
bangunan

Mater ia l  Beton karena 
merupakan struktur utama 
bangunan

Curtain wall dengan kaca 
buram, dengan tujuan 
membiaskan cahaya yang 
masuk kebangunan

Material GRC panel dengan 
f i n i sh ing  war na  yang 
m e n y e r u p a i  k o l o m 
sampingnya, karena bukan 
berupa struktur.



SKEMA UTILITAS BANGUNAN

SKEMA TRANSPORTASI VERTIKAL & BARRIER FREE

R u a n g M E E diletakkkan dipaling belakang. M E E d i r a n c a n g d e n g a n s i s t e m terpusat sehingga p r o s e s maintenance 
lebih m u d a h . D a l a m r u a n g i n i j u g a t e r d a p a t r u a n g panel listrik guna mengatur distribusi listrik untuk kebutuhan 
stasiun. sehingga control t e r h a d a p pemakaian listik akan lebih mudah 

Adapun untuk sistem air bersih, bangunan ini menggunakan PDAM sebagai 
supllier utama mengingat kualitas air tanah di kawasan padat penduduk kurang 
memadai. dan untuk mengantisipasi distribusi PDAM yang tidak lancar, 
museum juga menyediakan air sumur sebagai sumber air cadangan.

Sirkulasi Ver tikal dalam bangunan 
menggunakan tangga dan eskalator. 
Untuk penyandang difabel sudah 
disediakan eskalator sebagai saran 
berpindah tempat dari lantai bawah ke 
lantai atas.

Ramp d igunakan untuk  tur unnya 
penumpang dari jembatan penghubung ke 
area plaza.

Dan untuk alat sirkulasi dari jembatan ke peron 
menggunakan eskalator, mengingat kenyamanan 
penumpang ketika membawa beban barang.



PERSPEKTIF SIRKULASI EKSPEDISI BARANG

JALUR INI KHUSUS DILEWATI OLEH PETUGAS PENGIRIMAN BARANG. 
PERON DITURUNKAN AGAR MEMPERMUDAH PETUGAS UNTUK  
MEMINDAHKAN BARANG



DETAIL PENYELESAIAN INTERIOR

DETAIL ARSITEKTURAL KHUSUS

Kaca tebal 5 mm

besi hollow

Finishing material GRC dengan permukaan menyerupai beton.

Material baja hollow

Beton



PERSPEKTIF EKSTERIOR

SIRKULASI KENDARAAN

PLAZA



PERSPEKTIF EKSTERIOR

MAIN ENTERANCE STASIUN SELATAN

ZONA EKSPEDISI



SUASANA PERON STASIUN LAMA SUASANA DROP OFF STASIUN BARU

SUASANA ZONA EKSPEDISI SUASANA ZONA BOARDING AREA SUASANA FOOD COURT

SUASANA PLAZA HALL DAN RUANG TUNGGU LOKET TIKET



FOTO MAKET
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MEMPERTIMBANGKANPENEKANAN- SIRKULASI

- TATA RUANG

- PENGATURAN 

  FASILITAS KOMERSIAL

(PAST-PRESENT-FUTURE)

RE-DEFINING 
RAILWAY STATION

PENEKANAN TEMA :

+

DIAGRAM KONSEPTUAL

PROJECT LOCATION PROJECT LOCATION

PAST PRESENT FUTURE
S t a s i u n  L e m p u y a n g a n 
merupakan stasiun kereta api 
p e r t a m a  y a n g  d i d i r i k a n 
Pemerintah Kolonial Belanda di 
Yogyakar ta pada tahun 1872. 
Bangunan ini dibangun di atas 
tanah milik Keraton Yogyakarta 
yang pada awalnya hanya 

berfungsi sebagai stasiun barang. Maka dari itu stasiun ini memiliki nilai 
historis yang sangat besar sebagai salah satu bangunan cagar budaya yang 
berpengaruh terhadap perkembangan kota Yogyakarta dan sekitarnya. 

Sejak 1 Desember 1997, stasiun 
kereta api Lempuyangan mendapat 
limpahan dari Stasiun Kereta Api 
Yogyakarta (Stasiun Tugu) sebagai 
terminal pemberangkatan dan akhir 
per ja lanan kere ta  ap i  ke las 
ekonomi. Namun untuk saat ini 
bentuk dan fungsi sebagai stasiun 

kereta api tidak maksimal dalam mengakomodasi kegiatan yang 
adadisebabkan bangunan stasiun sekarang tidak terintegrasi dengan baik  
kawasan sekitar dan berdampak pada degradasi lingkungan sekitar stasiun.

Mere-desain bangunan stasiun 
lempuyangan yang sekarang 
dengan tanpa mengintevensi 
bangunan cagar budaya yang telah 
ada, dan menambahkan bangunan 
baru disisi utara stasiun yang 
memanfaatkan lahan site eks-

gudang semen. Dengan menggabungkan antara fungsi stasiun dengan penataan 
fasilitas komersil  dan dilengkapi juga dengan parkir kendaraan mencapai 322 
kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda dua dan roda empat sekaligus 
memiliki keterpaduan dengan moda transportasi lain.

Stasiun yang didirikan pada tahun 1872 ini terletak di Jl. Lempuyangan, kelurahan bausasran, kecamatan 
danurejan Kota Yogyakarta. Kawasan ini terletak di jantung Kota Yogyakarta tidak heran daerah ini 
memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi. 

site eks-gudang semen

Bangunan yang dipertahankan :
- Bangunan Cagar Budaya, dan
- Main Enterance Stasiun Lama (sebagai 
perwakilan simbol arsitektur dari arsitektur 
pada saat ini)

Diperlukannya sarana penghubung dari 
kedua bangunan yang ber tujuan untuk 
meningkatkan nilai fungsional dari kedua 
bangunan.

Zona Stasiun Lama difungsikan sebagai 
ruang administrasi, ruang manajerial dan 
ruang  area operasional stasiun. Namun 
penumpang juga bisa turun dari kereta lewat 
S t a s i u n  l a m a . 

Penambahan bangunan baru ber tujuan  
untuk menambah daya tampung penumpang 
agar stasiun dapat ber fungsi secara 
maksimal . 
Pada zona ini difokuskan untuk melayani 
penumpang yang naik/turun dari kereta api.

Di zona selatan juga terdapat bangunan baru 
bertujuan untuk mengakomodasi kegiatan 
yang bersifat administratif stasiun.

1

2

3

4
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UKURAN SITE KONSEP BENTUK MASSA BANGUNAN
TAMPAK SELATAN

KONSEP ZONASI

ZONA SELATAN

ZONA TENGAH (PENGHUBUNG) ZONA TENGAH (PERON)

ZONA UTARA

Untuk site yang akan digunakan adalah site eks-gudang semen di sisi utara stasiun, 
mengingat bangunan stasiun yang sekarang sudah terdaftar sebagai bangunan 
cagar budaya. Berikut ukuran site eks-gudang semen :

B

A

SITUASI

U

1

2

3

4

Zona Selatan merupakan zona administrasi stasiun. 
Hal ini bertujuan sebagai memisahkan antara kegiatan 
yang berhubungan dengan pengelola stasiun dan 
pengunjung stasiun (penumpang kereta api)

b a n g u n a n  ( 1  &  2 )  y a n g 
dipertahankan karena termasuk 
bangunan cagar budaya

Bangunan (1) difungsikan sebagai 
main enterance pada stasiun lama

bangunan (2) difungsikan sebagai 
area Operasional

Bangunan (3) berfungsi sebagai 
area administrasi dan manajerial 
Stasiun

Bangunan (4) sebagai area 
ekspedisi pengiriman barang.

4

56

Zona utara merupakan zona yang diperuntukan 
untuk bangunan stasiun baru, dimana lahan yang 
digunakan merupakan lahan bekas gudang semen.

bangunan (6) merupakan area 
loket tiket, plaza, mini market, 
customer servis. Loket tiket 
dipisahkan dari bangunan inti 
ber tujuan untuk mengurangi 
kegiatan yang ada.

Bangunan (4) merupaka area 
pusat Utilitas stasiun

Untuk penghubung kedua zona mengusulkan penghubung berupa jembatan layang yang dapat 
di akses dari kedua zona, dan jembatan sengaja dibuat layang dengan tujuan keamanan dan 
kenyamanan pengguna bangunan.

Zona peron merupakan area yang mewadahi 
kegiatan penurunan dan pemberangkatan 
penumpang.

bangunan  (5 )  me r upakan 
bangunan inti stasiun baru, terdiri 
dari 2 lantai,  lantai 1 difungsikan 
ebagai ruang tunggu, food court 
area, ruang laktasi, lavatory , 
mushola dan untuk lantai 2 untuk 
boarding area, chek In tiket, dan 
area yang dapat mengakses 
peron

A

A

Untuk bentuk massa bangunan stasiun baru penulis mengikuti bentuk asal dari bangunan lama yaitu model stasiun parallel, yaitu stasiun sejajar dengan jalur 
rel kereta. Hal ini Bertujuan untuk menekan perubahan seminimalkan mungkin.
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TAMPAK UTARA

TAMPAK BARATTAMPAK TIMUR

EAGLE VIEW

KONSEP SIRKULASI PENGUNJUNG

KONSEP SIRKULASI KENDARAAN

Drop off

: PENUMPANG TURUN: JALUR KHUSUS BARANG : PENUMPANG NAIK : TAMU VIP : PENGUNJUNG HANYA 
MEMBELI TIKET

Parkir zona utara

Main Enterance Zona Utara

Bangunan Utilitas

Parkir Karyawan 

Parkir VIP

Stasiun Baru 
Lempuyangan

Drop Off Area 

Plaza

Peron

Mini Market, 
Loket Ticket, 

Customer service

Parkir (sekaligus 
parkir inap)

Main Gate 
zona selatan

Kantor area operasional 
Stasiun

Jembatan Layang

Kantor Administrasi &
Manajerial

Ekspedisi Pengiriman 
Barang

Pos Keamanan dan Toilet
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SUASANA PERON STASIUN LAMA SUASANA DROP OFF STASIUN BARU

SUASANA ZONA EKSPEDISI SUASANA ZONA BOARDING AREA SUASANA FOOD COURT

KONSEP FACAD 

Pada stasiun baru, penerapan bentuk facad yang simetris merupakan reinterpretasi dari desain 
bangunan eksisting, selain itu repetisi dan penonjolan pada bangunan lama juga sangat terlihat jelas.

KONSEP TATA RUANG

Area yang disediakan untuk fasilitas komersial sengaja diletakan ditempat yang 
berdekatan dengan dinding bangunan, dengan alasan pemisahan zona 
kegiatan, antara kegiatan inti stasiun dan kegiatan fasilitas komersial

Area Food Court

Area Food Court Area untuk kegiatan inti stasiun Area Food Court

POTONGAN A-A

SKEMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN EVAKUASI DARURAT
SKEMA PENCAHAYAAN ALAMI

Eskalator yang mati difungsikan 
sebagai tangga darurat

SUASANA PLAZA HALL DAN RUANG TUNGGU LOKET TIKET

Facad bangunan baru stasiun lempuyangan didominasi oleh kaca, hal ini 
disengaja karena sisi facad stasiun menghadap utara sehingga, cahaya yang 
masuk ke dalam bangunan tidak terlalu berlebihan.

Skylight juga dibuat di bagian atap stasiun sebagai 
penerangan bagian dalam bangunan.
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