
BAB II

Stasiun KA dengan Pendekatan Mixed Used Dan

Preservasi Konservasi di kawasan CBD

2.1. Transportasi Kereta Api.

2.1.1.Pengertian. & Fungsi

Pengertian dari kereta api adalah suatu kendaraan yang berjalan di atas

jalan rel dan terdiri dari rangkaian gerbong - gerbong yang ditarik oleh sebuah

lokomotif. Sedangkan transportasi kereta api adalah suatu tindakan memindahkan

penumpang dan barang ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana kereta

api.

Pengertian dari stasiun , yaitu suatu kumpulan atau kumpulan dari jalan

kereta, emplasmen, gudang dan peralatan lainnya yang merupakan kesatuan dan

diperlukan buat melakukan dinas perjalanan kereta api.(J.Honing, 1981).

Stasiun yang berasal dari bahasa inggris ; Station, bermakna static, diam,

tidak bergerak. Didefenisikan sebagai tempat pemberhentian yang teratur dari

kereta atau bisuntuk memberikan kesempatan penumpang/barang turun dan naik.8

Adapun fungsi dari stasiun, yaitu antara lain (J.Honing, 1981). :

- Merupakan tempat berkumpulnya sarana dan prasarana kereta api

untuk melakukan kegiatan transportasi kereta api.

- Merupakan tempat berkumpulnya orang dan barang untuk

mempergunakan jasa transportasi kereta api.

Kereta api adalah suatu kendaraan yang terdiri dari lokomotif dan

serangkaian gerbong-gerbong, dengan panjang keseluruhan kurang lebih 200

meter. Untuk panjang satu gerbongnya kurang lebih 20 meter dan berkapasitas 64

tempat duduk atau berat muatannya 15-30 ton.

Sumber : Hidayat, Rahmi (1990),"'Arsitektur Stasiun : Beralih keAtap Twpis ", artikel, majalah bulanan
KONSTRUKSI, edisi Februaril990, halaman 11-18
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2.1.2. Unsur - Unsur & Aktifitas di daiam Stasiun Kereta Api

Adapun unsur - unsur yang ada pada stasiun kereta api dapat disebutkan

antara lain :

a. Kereta Api, sebagai sarana angkutan penumpang dan barang.

b. Penumpang, sebagai pengguna jasa transportasi kereta api.

c. Barang, sebagai pengguna jasa transportasi kereta api.

d. Kendaraan penunjang, sebagai sarana transportasi untuk dating dan

pergi dari stasiun.

e. Pengelola, sebagai pihak yang mengelola seluruh kegiatan yang

berlangsung..

Adapun aktifitas yang ada di dalam stasiun kereta api antara lain :

a. Aktifitas menunggu

b. Aktifitas berkomunikasi (langsung dan tak-langsung)

c. Aktifitas berakomodasi (makan,minum dan jasa akomodasi)

d. Aktifitas melakukan keperluan rohani (beribadah, sholat)

e. Aktifitas mendapatkan bermacam informasi

f. Aktifitas ber - eksresi (ke - toilet)

2.2. Kenyaman gerak

2.2.1. Pengertian Sirkulasi

Alur sirkulasi dapat diartikan sebagai "tali" yang mengikat ruang - ruang

suatu bangunan atau suatu deretan ruang - ruang dalam maupun luar menjadi

saling berhubungan. Oleh karena itu pergerakan sirkulasi berkaitan dengan waktu

melalui suatu tahapan dan ruang. Kita merasakan ruang ketika berada didalamnya

dan ketika kita menetapkan tujuan. Komponen - komponen dalam sistem sirkulasi

bangunan sebagai unsur positif yang mempengaruhi persepsi kita tentang bentuk

dan ruang bangunan9.

Rancangan sirkulasi tidak terjadi dengan cara berdiri sendiri dari

rancangan ruang-ruang dan struktur bangunan, tetapi secara terpadu dengan

keseluruhan komponen. Dalam sirkulasi orang bergerak secara langsung dengan

Sumber Francis D.K Ching "Arsitektur Bentuk - Ruang & Susunannya" 1996 penerbit
Erlangga Jakarta hal 246

10



aman atau tersendat - sendat. Pengguna pada sirkulasi ini akan mengalami

penglihatan yang logis , mengesankan atau dapat juga membingungkan. Untuk

sirkulasi yang baik dapat diperlihatkan dengan keteraturan ekspresi keindahaan
dengan syarat-syarat sebagai berikut10:

1. Langsung

Artinya mudah dicapai dengan jarak yang seminimal mungkin, mengurangi
pembelokan

2. Aman

Persilangan arus sirkulasi sedikit mungkin atau dihindari sama sekali, Juga
menghindarkan bottle neck, yaitu jalan masuk yang sempit. Selain itu aman
dari segi keselamatan pengguna jalur sirkulasi

3. Cukup Terang

Syarat ini sebenarnya untuk memenuhi syarat jelas dan langsung. Semua
sirkulasi harus mempunyai cukup penerangan.

4. Urutan-urutan yang logis

Syarat ini merupakan syarat yang psikis, jika dirancang dengan baik maka

pengguna yang masuk tidak akan bingung atau terkejut, tetapi seolah - olah

dibimbing atau diberi penjelasan . Kejelasan tersebut dapat dengan bahasa
arsitektur yaitu seperti bentuk garis , bentuk ruang, unsur ruang seperti
dinding, langit-langitdan lantai.

2.2.2. Standart Ruang Sirkulasi

Untuk aktifitas yang berbeda , ruang sirkulasi yang dibutuhkan, dimensinya
tidaklah sama. Misalnya dimensi ruang sirkulasi di ruang bagian kantor stasiun

dengan dimensi ruang sirkulasi untuk penumpang kereta. Hal ini disebabkan oleh

volume pengguna sirkulasi, pola pergerakan yang terjadi dan sebagainya.

0Sumber Francis D.K Ching "Arsitektur Bentuk - Ruang &Susunannya" 1996 penerbit Erlangga Jakarta
hal 270
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2.2.2.1. Ukuran dan Kebutuhan Ruang Gerak

Di dalam buku Data Arsitek Ernst Neufert telah memberikan standar ukuran

gerak untuk sirkulasi. Ruang gerak yang dibutuhkan oleh seseorang dalam

: 11aktifitas sirkulasi
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Gbr.2.1. Kebutuhan ruang gerak antar dinding batas

(kedaan orang bergerakditambahakan > 10% dari ukuran lebar)
(Sumber "Data Arsitek" Ernst Nuefert Jilid 1 th 1990 hal 12 Erlangga Jakarta)
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Gb,.2.2. Kebutuhaanruang gerak dalam sekelompok orang
(Sumber "Data Arsitek" Ernst Nuefert Jilid 1 th 1990 hal 12 Erlangga Jakarta)
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Gbr. 2.3. Ukuran sambil melangkah
(Sumber "Data Arsitek" Ernst Nuefert Jilid 1 th 1990 hal 12 Erlangga Jakarta)

Gbr.2.4. Kebutuhan ruanggerakdenganjinjingan Gbr.2.5. Ruanggerakdengantongkat& paying
(Sumber "Data Arsitek" Ernst Nuefert Jilid 1 th 1990 hal 12 ErlanggaJakarta)

Sumber Ernst Neufert "Data Arsitek" Edisi kedua jilid 1 1990 penerbit Erlangga Jakarta hal 12
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2.2.2.2. Dimensi Ruang Sirkulasi

Pada kondisi peak hour atau jam sibuk, ketika permasalahan-permasalahan

krusial sirkulasi terlihat jelas, keadaan ini tentu saja sangat mempengaruhi

kenyamanan penumpang kereta api.

r
d

X=a-t-lj-1-c-(-cl-t-.

Gbr.2.6. Agar sirkulasi tidak macet, jalan keluar utama lebarnya harus sama denganjumlah lebar jalan

lalu yang ditampungnya. Juga di daerah jalan keluar utama harus ada ruang perluasan. (Sumber,

H.K.Ishar "Pedoman Umum Merancang Bangunan" hal 18)

Tabel 2.1.

Arus bebas Arus searah

Kecepatan
Berjalan (m/det)

Batas kapasitas
koridor

Dengan arus bebas
Orang/menit

Kecepatan
Berjalan (m/det)

Batas kapasitas koridor
Dengan arus bebas

Orang/menit

Berjalan sendiri 1.3 23 0.8 67

Kelompok orang 1.0 18 0.6 50

Anak-anak 1.1-1.8 18-32 0.7-11 59-92
Tabel.2.1. Perkiraan kecepatan berjalan rata-rata pada jalan mendatar

(Sumber "Data Arsitek" Ernst Nuefert Jilid 2 th 1990 hal 183 Erlangga Jakarta)

Arus orang berjalan bebas rata - rata 0.3 orang/m2. Pada kondisi yang lebih

padat, menyebabkan masing-masing orang tidak bisa berjalan pada kondisi biasa

atau tidak dapat mendahului pejalan kaki yang lebih lambat. Kepadatan maksimal

yang biasa digunakan dalam perancangan adalah 1,4 orang /m .
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Gbr. 2.7. Dimensi ruang sirkulasi orang berpapasan
(Sumber "Data Arsitek" Ernst Nuefert Jilid 1 th 1990 hal 19 Erlangga Jakarta)

Sumber "Data Arsitek" Ernst Nuefert Jilid 2 th 1990 hal 183 Erlangga Jakarta
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2.2.2.3. Tempat untuk menunggu
Antrian Lurus
Lebar suatu antrian dapat dikurangi hingga 60 cm, bila terdapat pagar atau

alat pembatas lainnva. Antrian tanpa berdesakan, Seperti pada halte biskota
atau jendela penjualan karcis, biasanya mempunyai lebar rata-rata 120 cm.
Bentuk antrian dapat dipengaruhi oleh rapatnya arus pejalan kaki

didekatnya. Jarak rata-rata antrian antara orang per orang adalah 40 cm - 50

cm pada keadaan normal

Antrian melebar

Antrian 2 orang/m2 akan kelihatan padat kalau kita berada didalamnya,

tetapi antrian yang lebih padat (hingga 6orang/m2) dapat terjadi di dalam lift
dan situasi semacam itu. Sebagian besar orang merasa cukup nyaman pada

kepadatan 1 orang/m2, karenanya sering digunakan sebagai ukuran desain
untuk tempat-tempat menunggu pada suatu jalur sirkulasi utama

perkantoran. Pada serambi tunggu dan ruang-ruang sejenisnya, dimana
sekaligus terdapat aktifitas menunggu dan berjalan (sirkulasi).

2.3. Mixed used & Preservasi Konservasi dalam Lingkup Kawasan CBD

23.1. Mixed Used Building

2.3.1.1. Pengertian

Mixed Used building adalah salah satu upaya pendekatan perancangan

yang berusaha menyatukan beberapa aktifitas dan fungsi yang berada di bagian
area suatu kota (luas area terbatas, harga tanah mahal, letak strategis, nilai
ekonomi tinggi sehingga menjadi satu struktur ruang yang kompleks dimana
semua kegunaan dan fasilitas saling berkaitan dalam kerangka integrasi yang
kuat.. Sehingga penggunaan lahan lebili efektif dan efesien, pelayanan kebutuhan

lebihmudah dan lingkungan menjadi lebihnyaman di huni.

13 Sumber "Data Arsitek"Ernst NuefertJilid 2 th 1990hal 183 ErlanggaJakarta
14 Sumber"Data Arsitek"Ernst Nuefert Jilid 2 th 1990hal 183 ErlanggaJakarta
15 Materi kuliahStudio Perancangan arsitektur 06 M̂ixed Used Building".
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2.3.1.2. Konsep Bangunan Multi fungsi

a. Tiga Fungsi/guna atau lebih dalam satu proyek yang saling

mendukung, seperti kantor, hunian, hotel/motel, cultural, rekreasi

dan sebagainya.

b. Terjadinya integrasi fungsional dan fisik diantara komponen-

komponen (fungsi-fungsi) proyek, termasuk hubungan pedestrian

yang tidak terputus.

c. Pembangunan yang selaras dalam suatu rencana (skala penggunaan,

kepadatan yang diijinkan serta hal yang lain yang terlkait).

Bangunan multi fungsi juga dicirikan dengan desain yang dramatis, baik

ukuran maupun dampaknya terhadap pembangunan karena ukurannya / luas yang

cukup besar dalam suatu lokasi yang strategis. Oleh karena itu bangunan multi

fungsi seringkali menjadi subyek, karena pada bangunan tersebut berkumpul

jumlah manusia yang cukup besar dan keberadaannya mempengaruhi struktur

kota..16.

2.3.2. Preservasi Konservasi

2.3.2.1. Pengertian

Konservasi pada dasarnya merupakan upaya untuk memelihara ,

melestarikan, melindungi dan memanfaatkan sumber daya suatu tempat

sedemikian rupa sehingga makna dari tempat tersebut dapat dipertahankan.

Menurut pengertian ini, tempat dapat diartikan sebagai lahan, kawasan,gedung

atau kelompok gediung-gedung termasuk lingkungannya yang terkait.. Sedangkan

yang dimaksud demham makna adalah arti dari tempat tersebut seperti sejarah,

budaya, tradisi, nilai keindahan, social, ekonomi, fungsi, iklim dan fisik.

Semuanya ini di lihat dari maknanya pada masa lalu, kepentingan saat ini serta

kaitannya dengan kehidupan pada masa yang akan dating.

16 Materi kuliah Studio Perancangan arsitektur 06 'Mixed Used Building".di susun olehIr.
Fajriyanto. MTP

15



Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna

cultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik.17 Konservasi ini dapat

meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi setempat, dapat

pula mencakup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi.

Pengertia setiap kegiatan yang tercakup dalam konteks konservasi adalah sebagai

berikut:

a. Preservasi : pelestarian suatu tempat persisi seperti keadaan aslinya tanpa

ada perubahan termasuk upaya mencegah kehancuran.

b. Restorasi / relwbilitasi : mengembalikan suatu tempat kek keadaan semula

dengan menghilangkan tambahan - tambahan dan memasang komponen

semula tanpa menggunakan bahan baru.

c. Rekonstruksi : Mengembalikan suatu tempat serupa mungkin dengan

keadaan semula dengan menggunakan bahan lama / baru.

d. Adaptasi / Revitalisasi: mengubah tempat agar bisa digunakan untuk fungsi

yang lebih sesuai, dalam arti tidak menuntut perubahan drastic atau yang

hanya memerlukan sedikit dampak minimal.

e. Demolisi : Penghancuran atau perombakan suatu bangunan yang sudah

rusak atau membahayakan.

Selain kelima upaya / kegiatan yang tersebut diatas masih terdapat upaya

lain yang menyangkut aspek konservasi, yaitu :

f. Renovasi: adalah upaya untuk merubah sebagian atau beberapa bagian dari

bangunan tua, terutama bagian dalamnya (interior), dengan tujuan agar

bangunan tersebut dapat diadaptasiklan untuk menampung kegunaan baru

yang diberikan kepada bangunan tersebut (adaptive re-use) atau masih untuk

fungsi yang sama namun dengan persyaratan - persyaratan yang

baru/modern.

g. Gentrifikasi : yaitu peningkatan vitalitas suatu kawasan kota melalui upaya

peningkatan kualitas lingkungannya, namun tanpa menimbulkan perubahan

yang berarti dari struktur fisik kawasan tersebut. Gentrifikasi bertujuan

17 Prof. Ir. Sidharta dan Prof.Ir. Eko Budihardjo, "Msc, Konservasi Lingkungan dan Bangunan
Kuno di Surakrta"
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memperbaiki ekonomi suatu kawasan kota dengan mengandalkan kekuatan
pasar dengan cara memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang ada,
meningkatkan kualitas serta kemapuan dari berbagai sarana tersebut melaui
program-program rehabilitasi/renovasi tanpa harus melakukan
pembongkaran atau perubahan berarti.

Kadang - kadang istilah preservasi dan konservasi diperbandingkan
dalam kedudukan sejajar. Namun apabila dilihat dari tingkat perubahan dalam
table jenis kegiatan dan tingkat perubahan, maka konservasi merupakan satu -
satunya kegiatan yang mencakup semua perubahan, sedangkan preservasi tidak
merekomdasikan adanya perubahan.

No Kegiatan
Tidak Ada

Tingkat

Sedikit

'erubahan

Banyak Total

Konservasi

Preservasi

Restorasi

Rekonstruksi

Revitalisai

Demolisi
abel 2.2. Hubungan berbagai kegiatan pelestarian terhadap tingkat perubahan yang

dilakukan

(Sumber : Konservasi Lingkunagan dan Bangunan bersejarah surakarta.)
Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa preservasi cenderung lebih statis

dibandingkan dengan konservasi yang lebih dinamis, yang memberikan peluang untuk
diberikannya fungsi baru atau didnikarinya bangunan baru berdampingan dengan
bangunan lama yang sudah ada, atau dimungkinkannya mengisi celah lahan kosong di
antara bangunan-bangunan kuno, yang lazim disebut infill development.

Dari hal-hal inilah kata konservasi disepakati sebagai kegiatan pelestarian

arsitektiur (bangunan danlingkungan binaan).
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Studi Perbandingc

Stasiun Bawah Tanah Bilbao, J
Stasiun Gambir, Jakarta
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• Stasiun ini memadukan dua fur Paduan dua fun9si vaitu fun9si transportasi kereta api
jasa ttransportasi dengan area ia bagian atas denaan retail (komersil^ Pada lantd 2'
mengga ung an ua ungsi,ni ;ngennbangan kearah vertikal. Karena tuntutan
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di manfaatkan juga untuk shaft

Perpaduan dua fungsi dengan c
vertikal.

Pengembangan stasiun dengan
pada kawasan CBD Kota Bilbao
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2. Untuk mencegah cross sirkulasi penumpang dengan kereta diperlukan jalur

sirkulasi ke atas atau kebawah dari jalur kereta,seperti pada stasiun Pasar Senen

dengan fasilitas escalator dan elevator untuk memberikan kenyamanan sirkulasi

dari segi pencapaianseperti pada stasiun Gambir.

3. Periunya persamaan lebar jalur masuk dan keluar untuk mencapai debit

penumpang yang ideal sehingga penumpang dapat keluar dengan nyaman tanpa

harus berdesak-desakan seperti pada stasiun Gambir.

-| : : p

Gbr. 2.8 Lebar pintu masuk dan keluar

4. Perlu adanya fasilitas jalur sirkulasi untuk penyandang cacad kursi roda dan tuna

netra sebagai persamaan hak untuk melakukan perjalanan kereta api.
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