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Pengembangan Stasiun Jakarta Kota

3.1. Stasiun Jakarta Kota

Pada awal berdirinya sampai sekarang fungsi dari stasiun Jakarta kota tetap

dipertahankan. Keberadaan stasiun Jakarta Kota yang letaknya strategis dikota

lama kawasan Jakarta kota dan pusat kegiatan ekonomi, sehingga keberadaanya

sangat dimungkinkan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai tempat pelayanan

angkutan kereta api

Berdasarkan hasil analisa pola dan kualitas kenyamanan sirkulasi

penumpang naik dan turun ditemukan banyak sekali kelemahan dalam

mengantisipasi kepadatan penumpang KA. Terutama penumpang KA jarak

dekat.Untuk memberikan kenyamanan terhadap penumpang naik dan turun kereta

perlu adanya penataan kembali sirkulasi penumpang:

1. Periunya menghindari crossing penumpang dengan kereta dengan cara

pembuatan jalur melewati jalur sirkulasi diatas jalur kereta ataudibawah jalur

kereta.
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Untukmenghindari crossing yangbeibehaya.
antaiapenumpang dengan. kereta. diperlukan jalur
sirkulasi ke atasataubawah jalurkeretaseperti
padastasiungambir dan PasarSenen.
Penumpang«Bandaribahaya ciossing dengan
kereta.
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Gbr. 3.1. Penghindaran croosing penumpang dengan kereta
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2. Periunya membuat perbedaan jalur sirkulasi antara jalur sirkulasi masuk dan

keluar sehingga crossing antar penumpang naik dan turun terutama pada

bagian peron dapat dihindari.

*? ' •
Jalur Masuk ft T n i

**

A

« tl '
Jalur keluar

<*• xf
4f -i"

*-♦

r+'r* •t <t
•fc-

<r& *** «. -P-

«• -e- _*i..,;.

a

*4

*
*

•» 4.' U $5,

:<?-

Membuat perbedaab antarajalur
penumpang masuk dan penumpang
keluaruntuk menghindari crossing
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Gbr.3.2. Penghindaran crossingantar penumpangmasuk& keluar

3. .Untuk menghindari bottle neck (penyempitan jalur keluar)perlu memperlebar

lebar pintu keluar atau memperbanyak pintu keluar sehingga terdapat

kesamaaan dengan lebar jalur sirkulasi arus orang yang ditampungnya.

Sehingga dapat mencapaidebit dan kecepatan berjalan yangideal.

4. Perlu diadakan akses bagi kaum diffable sehingga terdapat kesamaan hak

sebagai pengguna fasilitas publik.
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5. Urutan ruang yang sesuai dengan prosedur perjalanan kereta api.
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Pola Kegialan Penumpang Turun

Gbr. 3.3. PolaKegiatan Penumpang KA

3.2. Kawasan Jakarta Kota sebagai kawasan CBD

Kawasan Jakarta Kota berada di belahan utara kota Jakarta sedang

secara administrasi wilayah ini berada dalam sub wilayah admimstrasi Jakarta

Barat. Letak kawasandalam konstelasi kota dapat dilihat pada peta berikut:

.>:.;£-::::;: J,'/-'"i^*^B^*^?-;/-• '• r:-. >,

:.-f .-V'.:.: •A'iC^^-.^iV^s3•^•;;•*;;^•>•i;..., ••;_

\.\lrf'"f-.rr:H''i\^. \ ^ $S .

...'«.:-=-f::-:- ••--*

Gbr.3.4. Peta DKI Jakarta

Kawasan Jakarta Kota
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Dalam peranannya terhadap kehidupan kota, bangunan - bangunan

kolonial di kawasan ini masih cukup dominan berfungsi, seperti Stasiun Jakarta

Kota, Bank Exim, Bank Indonesia. Namun dengan pengalihan pusat - pusat

perdagangan ke arah selatan kota, maka peranan kawasan ini dalam konteks kota

tidak dominan lagi, kawasan ini mulai di tinggalkan, dan menjadi kawasan yang

makin menurun kualitas lingkungannya.

Berbagai tinggalan bangunan kolonial yang masih ada pada kawasan

Jakarta Kota antara lain :

1. Stadhuis atau Museum Sejarah Jakarta.

2. Raad van Justitie atau Dewan Kehakiman, kini museum seni rupa.

3. Museum Wayang

4. De Javasche Bank

5. St Jakarta Kota

6. Bank Exim

7. Dan Iain-lain.

Gbr.3.5. Obyek - obyek bangunan peninggalan Hindia Belanda
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Potensi obyek-obyek arsitektur yang cukup besar. Obyek - obyek

arsitektur pada kawasan ini merupakan suatu lingkungan binaan histories .Hal ini

dikarenakan suasana lingkungan yang masih terasa "kolonial" (obyek-obyek yang

saling berdekatan dalam satu kompleks, sehingga memiliki image yang kuat).

Luas Sire kurang lebih 3.25 Ha

Kondisi Site di kawasan padat CBD

Building Coverage ; 60 %. KLB 2,25 - 3,5

Ketinggian max 8 lantai
mm

Gbr. 3.6. Existing site

Tr>'-,

Kawasan Jakarta Kota terletak pada pusat kota Jakarta, kawasan ini

mempunyai lokasi sangat strategis dan dekat dengan distrik ekonomi kota, seperti

kawasan perdagangan Glodok, Jalur utama kota jalan Gajah Mada, dll.

27



Analisa Poten-i Fawasan

Perkaiitotap r-

Analisa site Akses

keluar

Akses

masuk
Hall

UV

Kepadatan penurtp

Akses

keluar

F^rkaltomn
Pintu gerbarig transportasi +
retail bicms

- f -

Pentegangan
Glodok Plaza

Stasiun Jakarta Kota sebagai pintu geibang menuju
kawasan CBD sangat potensial dari segi ekonomi,
karena memliki jumlah penumpang yang tinggi.
Dengan adanya fasbtas komersial di dalam stasiun
Jakarta Kota menciptakanmagnetbam di dalam
kawasan Jakarta Kota sebagai kawasan CBD.

Gbr. 3.7. Analisa Potensi Kawasan

Aksesjalansebagaisalah satu
aset utamasebagaiupaya
memecah konsentrasi kepadatan
penumpangdi hall.Dengan
membuat perbedaanjalur
sirkulasi masuk dan keluar

PtrkantoHtn
Kawasan Stasiun Jakarta
kota yangberadadi
kawasan CBD sangat
potensialuntuk kegiatan
komersial.

| Usaha ini untuk menghindari crossing antara
penumpangnaikdan turun. Berdasarkananalisa
penyebabterjadinya kepadatandi stasiun Jakarta
kota selain karena populasi penumpangtinggi
juga disebabkan terjadinya crossingantara
penumpangmasukdan keluar di hall.

12 jalur
kerrtaywg

Kawasanperdagangan
Glodok

Gbr. 3.8. analisa site
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3.3. Kegiatan Komersil sebagai kegiatan pendukung.

Pada RUTRK Jakarta 1985 - 2005, stasiun Jakarta Kota direncanakan

relokasi stasiun kereta api sebagai campuran perdagangan dan jasa. Sekitar 3,25

HA area dalam kawasan St Jakarta Kota yang menampung kegiatan jasa dan

perdagangan.
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Gb. 3.9.. Rencana Peruntukan Lahan kawasan Jakarta Kota
(Sumber: RUTRK BAPPEDA DKI Jaya 1985 - 2005(www.dki.go.id))

Masuknya kegiatan komersial (shopping center) dalam stasiun Jaakrta

Kota didasari asumsi:

a. tuntutan gaya hidup masa mendatang yang mengutamakan

kecepatan, kepraktisan dan kenyamanan.

b. Potensi stasiun sebagai public facility dimana sejumlah orang

(konsumen) terkonsentrasi.

c. Lokasi stasiun Jakarta kota yang strategis dalam kawasan CBD.

d. Kepadatan Penumpang sebagai asset ekonomi.
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3.3.1. Tipe dan Karakteristik.

Berdasarkan jumlah penumpang naik dan turun yang diperkirakan

menjadi calon konsumen (minimum support required), maka tipe wadah kegiatan

komersial yang dipilih adalah community center. Beberapa hal yang harus

diperhatikan sehubungan dengan tipe yang dipilih, antara lain 1S:

a. Luas area, yang disewakan dan jual atau GLA (Gross leasable area),

meliputi luasan area penyimpanan, persiapan dan penjualan.

b. Indeks parkir (parking index), dengan standart 5,5 per 1000 sq/ft. GLA

yang ada, perlu diperhatikan lokasi pusat perbelanjaan

c. Daerali layanan (trade area), lingkupnya ditentukan oleh tipe pusat

perbelanjaan. Dalam hal ini daerah pelayanan adalah kawasan Jakarta

Kota.

Jenis dan macam komoditi., barang dagangan yang ditawarkan dalam hal

ini diutamakan kebutuhan harian (convenience goods), dan kebutuhan sekunder

dengan pilihan yang relatif terbatas.

Characteristic ofShopping Centers
Center type Leading tenat Typical GLA General Range Usual Minimum

(Basic for in G1.A Minimum site Support
Classification) area required

Neighborhood Supermarket or 50.000 sq/ft 30.000- 3 Acre 2500-10.000

center drugsrore 100.00 sq/ft people
Community Variety, 150.000 sq/ft 100.000- 10 Acres or 40.000-

center discount or

junior
departement

store

300.000 sq/ft more 150.000 people

Regional One or more 400.000 sq/ft 300.000- 30-50Acres 150.000 or

Center full line
departement
stores ofat

least 100.000

sq/ft ofGLA

1.000.000 sq/ft
or more

or more more people.

Tabel 3.1 Tabel Karakter Luasan ruang area perdagangan
Sumber : Mc, Keveer el, al 1977

Sehubungan dengan kemampuannya menarik pembeli, pusat

perbelanjaan tipe ini mempunyai keterbatasan : terlalu kuat untuk melayani

lingkungan, tetapi telalu lemah untuk melayani seluruh komunitas. (Mc, Keveer et

al ; 1977), oleh sebab itu perlui dipertimbangkan bebrapa factor yang dapat

mempengaruhi jumlah pembeli pada pusat perbelanjaan tipe ini antara lain :

Mc keever, J Ross, shopping center Development Handbook, Washington DC 1977
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a. Lokasi dan pencapaian, terletak pada lokasi yang mudah dicapai atau pada

pusat-pusat aktivitas. Letak pusat perbelanjaan pada suatu simpul

transportasi seperti stasiun Jakarta kota merupakan suatu factor yang

mendukung.

b. Jenis dan macam komoditi, dipilihjenis dan macam barang yang berbeda

dari pusat perbelanjaan sejenis dengan pilihan yang lebih luas sebagai

salah satu penarik.

c. Kenyamanan, dalam berbelanja merupakan salah satu factor yang

menimbulkan ketertarikan pembeli dengan pusat perbelanjaan.

3.3.2. Mixed used fungsi stasiun dengan kegiatan komersial

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 lalian lebih efektifdan efesien, pelayanan kebutulian

lebili mudah dan lingkungan menjadi lebih nyaman di huni
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Luasan GLA & Transportasi KA (Mixed Used )

Luas Site : 3,25 Ha = 349700 sq/ft

1 Acre = 2,47 Ha

Luas Site = 3,25 X 2,47 •= 8,03 acre

KDB = 60 %

Berdasarkan tabelkarakteristik shopping centerberdasarkan luasan minimum site = community center.

General range in GLA = 100.000 sq/ft s/d 300.000 sq/ft.

Mixed used layanan komersial dengan transportasi

Bangunan kantorDAOP = 6000 m2

Luasanbangunan mixed used = 150 mX 90m= 13500 m2 = 1,35 ha.

KDB 60 % = 60 % X 3,25 ha = 1,95 ha

Luasbangunan yang adadan yangakanada = l,35ha + 0,6ha= 1,41 ha.

MenghitungLuasan Parkir

Berdasarkantabel indeks parkir = 5,5 per 1000sq'ft.

1,41 ha = 14100 m2

- 14100 X 10,76 sq/ft = 151716sq/ft X 3= 455148

Luasparkir - 5,5 X 455148/1000 - 2503,314sq/ft.

Luas parkir = 2503,314 sq/ft X0,09 = 225,3 m2

Luas Parkir minimum: 225,3 m2

Jenis kegiatan komersial sebagai pendukung dalam kegiatan transportasi

kereta api. Secara garis besar dikelompokan sebagai berikut:

3.3.2.1.Kegiatan layanan komersial.

Kegiatan layanan komersial meliputi layanan jasa dan bisnis eceran.

Kegiatan ini merupakan inti dari kegiatan pemasaran. Pada ruang-ruang

yang meawadahi kegiatan ini terjadi pertukaran barang dan jasa antara

pengelola dengan konsumen. Ruang layanan jasa misalnya : Bank dan

money changer , warpostel dan Iain-lain. Ruang bisnis eceran misal :

restaurant, cafe, retail .Berdasarkan hasil perhitungan dari table jenis

layanan komersial luas untuk layanan komersial community center

dengan Building Coverage 60 % ± 1,35 Ha (135000 m2). Dengan luasan

parkir minimal 225.3 m2. Dari pengamatan diperoleh bahwa di kedua

pusat perbelanjaan ITC & Glodok Plaza sebagian besar menjual komoditi

seperti dibawah ini:
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Kebutuhan Ruang Komersial :

- Restaurant Fast Food

- Retail Penjualan Komputer

- Retail Penjualan Barang elektronik.

- Rg Pameran

- Fasilitas Bank,money changer, warpostel.

- Rg Service.

Supermarket

3322 Analisa Mixed Used Peletakan fungsi
Dan basil studi perbandingan mixed used pada stasiun - stasiun yang ada saat

ini diperoleh kesimpulan karena keterbatasan lahan yang tersed,a seh.ngga
pengembangan stasiun dengan menggunakan konsep mixed dengan cara pengembangan
secara vertical.

^-^^ Wprt Wst stasiun Ampm Tavanan kornersia]
Pengsabungan fungsi komersial dan perjalanan kereta
apl per lantai untuk rremecah kepadatan penumpang
den?anadanyafungsibaru(layanankomersial)
sebagai magnet sirkulasi sehingga tidak terkonsentrasi
padasatu area. j—

perjalanan kereta api jarak jauh

layanan komersial

Perjalanan kereta api jarak dekat

Kantor

Daop 1
Jakarta

Berdasarkan hasilanalisa studi
perbandingan dibeberapa stasiun,
kmemeiliki kesamaan penyelesaian
mixed dengan carapengembangan
ke arahvertikal baik ke atas maupun
ke bawah.

Tuntutan untukmeningkatkan
produktifitas lahan stasiun Jakarta kota
yangberadadi kawasan CBD di stasiun
Jakarta Kota tetapi keterbatasan lahan
dan sulitnya pengembangan kearah
horizontal terbentur olehmahalnya
lahan danterdapat bangunan2
bersejarah.disekelilingsite.

_ i j-»- „„„.,,„«v,cr TOTiHali dsnbiasan\
Jews Kereiaaengaii iuhjuiuiu ,.^-i,— r o-

penumpang, kepadatan penumpang rendah danbiasanya
penumpang inginberistuahat dahulusehabis perjalanan
jauh.Jenis kereta mi pada bkomotif menge luarkan polusi
asap dengan penempatan pada bagian atas asap dapat
langsung teibuang. ,

leros Kereta Listnk (KKL) selam Karena kepaLUlim
penumpang tinggi jenis kereta ini sangat cocok diletakan
dibagianbawah karean tidak mengeluarkan polusi
berupa asap. Diletakan dibawah tanah agar .dekat dengan
akses keluar sehingga dapat dengan cepatkeluai dan
stasiun. Karakteristik penumpang jarak dekat yang ingin
segeracepat keluar untuk beraktrritas.

Kepadatan
rendah

Kepadatan^-
tinggi

Kereta jarak dekat (jabotabek)

Gbr.3.10 Analisa Mixed Used Fungsi
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Akses

Masuk

v

Akses

keluar

Hall

Akses

masuk dan

keharselffitt
penumj$i|i_

ill

[~] Akses
ijjTTjflasuk

Hall
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Hall
Akses
keluar

Perbedaan akses masuk dankeluar sebagai
upaya untuk roernecari kepadatan
penumpang. Tidak terjadi crossing antara
penumpang masukdan keluar. Penumpang
dapat denganmudah keluar dari stasiun
dan dengan mudah. masuk ke dalam
stasiun.

KA jarakjauh

Layanan
komersial

KA Jabotabek

(KRL)

Gbr. 3.11. Analisa pola sirkulasi masuk & keluar penumpang

Hall

Layanan Komersial

•*p"

Akses

masuk
' /penumpang

Akses

masuk dan

keluar se lain
penumpang

t>

Peibedaan akses masuk dankeluar sebagai
upaya untukmemecah kepadatan
penumpang. Tidakterjadi crossing antara
pesnmpangmasukdankeluar. Penumpang
dap** dengan mudahkeluardari stashin
dan dengan mudah masuk ke dalam
stasiun.

KAjaiakjauh

Layanan
komersial

KA Jabotabek
(KRL)

Gbr. 3.12. Analisa pola sirkulasi masuk & keluar Pengunjung area komersial

Pengembangan stasiun dengan konsep mixed used, dengan memadukan

dua fungsi yaitu fungsi perjalanan kereta api dengan fungsi layanan komersial

sebagai usaha peningkatan produktifitas lahan dan untuk memecah konsentrasi

kepadatan penumpanga pada satu area.

34



Pengembangan ke arah vertikal cukup efektif ini dapat dilihat padastudi

perbandingan di beberapa stasiun yang menggunakan mixed dengan cara

pengembangan ke arah vertical.

3.5.Konservasi stasiun Jakarta Kota.

3.5.1. Stasiun Jakarta sebagai stasiun Peninggalan Hindia Belanda

Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna

cultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik.19 Konservasi ini dapat

meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi setempat, dapat

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

Stasiun Jakatrta Kota merupakan salah satu dari sekian banyak stasiun

peninggalan Hindia Belanda yang masih ada dan masih berfungsi hingga

sekarang. Sebagai bangunan peninggalan Hindia Belanda fasade bangunan kental

bercirikan bangunan khas Hindia Belanda.

Batavia merupakan satu dari 4 kota di dunia yang menggambarkan masa

kolonia abad XVII. Tiga kota lainnya adalah Downtown Manhattandi New York

yang dibangun VOC di awal abad XVII dan dimasa lalu di kenal sebagai New

Amsterdam. Lalu Recife di Brasil dan Cape Town di Afrika Selatan. Batavia

merupakan kota koloni pertama di Asia.20 Bangunan-bangunan yang masih
dominan berfungsi sampai saat ini seperti Stasiun JakartaKota, Bank Exim.

Stasiun Jakarta tidak banyak mengalami banyak perubahan karena stasiun

Jakarta masih memiliki struktur yang cukup kuat. Ciri dari stasiun Jakarta kota

yaitu : Stasiun Jakarta kota, berbentuk pada cncourse/hall3 arah, diujung lintasan

kereta api. i hall yang berkonstruksi lengkung baja.21 orisinalitas bagunan masih
tetap terjaga sampai sekarang.

19 Prof. Ir. Sidharta dan Prof.Ir. Eko Budihardjo, "Msc, Konservasi Lingkungan dan Bangunan
Kuno di Surakrta"

^ Prof. Dr. Tamminck, Majalah seminar change ang Heritage in Indonesia Cities di Erasmus Huis Jakarta
1Sumber : Hidayat, Rahmi (1990), "Arsitektur Stasiun : Beralih ke atap Tropis", Artikel majalah bulanan

KONSTRUKSI, edisi Februari 1990, halaman 14
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Dari hasil studi perbandingan beberapa stasiun tua di beberapa tempat di

jumpai kesamaan penyelesaian konservasi yaitu Renovasi dan adaptasi /
Revitalisasi.:

^ittrtM-rfetr^im^lMit"

.H^3Ei«tt*KS3ia*ffi5«Si*S^H*IB*i„

jh J; jf^ ••
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Konservasi yangdigunakan yaitu Renovasi dan
Adatasi/Revitelisasi. Renovasi beruparoerubahbagaian
dalam unruk penambahan kegiatan komersial Rg
layanan Jasa(Bank,&money changer, warpostel, dll),
Rgbirds ecerean(restaurant,cafe,retail). Dengan
pengemb angansecaravertikal.

Berdasarkan hasilstudipeibandingan padastasiun2
yangmengalami preservasi konservasi.Pada fasade
dengna adaptive reusedengan mempertahankan
fasade bangunan ,kaena struktur bangunan masih
kokohuntuk tetap dipertahankan. Cirifasadetidak
hilang.

Fasad

Asli

tansportasi kerrta jarak jauh

Ltymmkcrtuxsial

TnrcpotafilMnu jarak daktt

FasadestasiunLamaJakarta Korta
Gbr. 3.13. Analisa konservasi stasiun Jakarta Kota

Proses konservasi dengan rekonstruksi tujuannya untuk membedakan

bahan material baru dengan fungsi baru dan bahan material lama sebagai cirri
bangunan stasiun Jakarta kota dahulu.

Dengan mempertahankan fasade dengan bentuk lengkung dengan

perulangan jendela dengan sumbu simetris sebagai cirri utama fasade stasiun

Jakarta Kota karena struktur bangunan yang masih kokoh. Seperti pada kasus

studi perbandingan di stasiun s. Pancras &stasiun Pennsylvania yang masih tetap
mempertahankan fasade karena bangunan masih kokoh.
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3.6.Kesimpulan

3.6.1. Kawasan Jakarta Kota

Kawasan Jakarta Kota terletak pada pusat kota Jakarta, kawasan ini

mempunyai lokasi sangat strategis dan dekat dengan distrik ekonomi kota, seperti

kawasan perdagangan Glodok, Jalur utama kotajalan Gajah Mada. Dengan KDB

40 - 60 % dan KLB 2,25 - 3,5 dan ketinggian max 8 lantau.Selain itu juga

termasuk kawasan cagar budaya kawasan tua Jakarta Kota. Sehingga tuntutan

untuk meningkatkan produktifitas lahan di kawasan Jakarta kota sangat tinggi.

Kawasan Jakarta kota sebagai salah satu kawasan tua peninggalan

Hindia Belanda dengan bangunan-bangunan yang masih tetap kokoh berdiri

sebagai asset kebudayaan, sehingga adanya tuntutan untuk melestarikan kawasan

tersebut.

Berdasarkan analisa site , kondisi site sangat mendukung untuk

membuat akses keluar ke arah kanan dan kiri bangunan sehingga dapat membuat

perbedaan jalur sirkulasi masuk dankeluar sehingga tidak terjadi crossing.

3.6.2. Kenyamanan Sirkulasi Stasiun Jakarta Kota

Berdasarkan hasil analisa pola dan kualitas kenyamanan sirkulasi

penumpang naik dan turun ditemukan banyak sekali kelemahan dalam

mengantisipasi kepadatan penumpang KA. Terutama penumpang KA jarak dekat.

Untuk memberikan kenyamanan terhadap penumpang naik danturun kereta perlu

adanya penataan kembali sirkulasi penumpang:

1. Membuat perbedaan jalur sirkulasi antara jalur sirkulasi masuk dan keluar

sehingga crossing antar penumpang naik dan turun terutama pada bagian

peron dapat dihindari.

2. .Untuk menghindari bottle neck (penyempitan jalur keluar) perlu memperlebar

lebar pintu keluar atau memperbanyak pintu keluar sehingga terdapat

kesamaaan dengan lebar jalur sirkulasi arus orang yang ditampungnya.

Sehingga dapatmencapai debitdan kecepatan berjalan yang ideal.

3. .Perlu diadakan akses bagi kaum diffable sehingga terdapat kesamaan hak

sebagai pengguna fasilitas publik.



4. . Pola Kegiatan Stasiun Jakarta Kota
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Gbr. 3.16.Pola kegiatan Penumpang KA

3.6.3. Layanan Komersial sebagai usaha ineningkatkan produktifitas lahan.

Penambahan fasilitas komersial yang mendukung kegiatan transportasi
kereta api , tingkatan tipe wadah kegiatan komersial yang dipilih adalah
community center.

1. Kegiatan layanan komersial.

Kegiatan layanan komersial meliputi layanan jasa dan bisnis eceran.

Kegiatan ini merupakan inti dari kegiatan pemasaran. Pada ruang-ruang yang
meawadahi kegiatan ini terjadi pertukaran barang dan jasa antara pengelola
dengan konsumen. Ruang layanan jasa misalnya : Bank dan money changer ,
warpostel dan Iain-lain. Ruang bisnis eceran misal : restaurant, cafe, retail

.Berdasarkan hasil perhitungan dari table jenis layanan komersial luas untuk

layanan komersial community center dengan Building Coverage 60 % ± 1,35 Ha
(135000 m2). Dengan luasan parkir minimal 225.3 m2.

Kebutuhan Ruang Komersial:

Restaurant Fast Food

- Retail Penjualan Komputer

- Retail Penjualan Barang elektronik.

- Rg Pameran
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Fasilitas Bank,money changer, warpostel.

Rg Service.

3.6.4.Karakteristik operasi perjalanan kereta api

Sistem operasi kereta api perjalan kereta api yang memnuhi standar

keamanan dan kenyamanan.

a. Penggunaan system sinyal lampu untuk pemberangkatan dan

pemberhentian KA

b. Penggunaan system wesel pada rumah sinyal untuk perpindahan
jalur KA

c. Penggunaan system komunikasi sebagai sarana hubungan antar

stasiun (Centralized Traffic Control machine, interlocking

machine, telepon, telegraf, telepon selector dan lain - lain)

d. System jalan kereta api single track mempermudah penataan arus
sirkulasi.

e. Dan Iain-lain.

3.6.5. Konservasi stasiun Jakarta Kota

Metoda konservasi yang digunakan yang sesuai untuk kasus stasiun

Jakarta Kota yaitu Renovasi &adaptasi / Revitalisasi. Renovasi : 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. Adaptasi / Revitalisasi : mengubah tempat agar
bisa digunakanuntuk fungsi yang lebihsesuai.

Dengan penambahan fungsi baru yaitu fungsi komersial sebagai tuntutan

unruk meningkatkan produktifias lahan di kawasan CBD.Adanya perubahan

bangunan pada bagian dalam dengan pendekatan mixed used antara fungsi stasiun
(perjalanan kereta api) dengan fungsi komersial (kegiatan layanan komersial &

39



kegiatan pengelolaan). Fasade masih tetap dipertahakan agar cirri stasiun Jakarta

Kota yang berada di kawasan tua JakartaKota tidak hilang.

Proses konservasi dengan rekonstruksi tujuannya untuk membedakan

bahan material baru dengan fungsi baru dan bahan material lama sebagai cirri

bangunan stasiun Jakarta kota dahulu.
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