
BAB IV

KONSEP PERENCANAAN & PERANCANGAN

4.1.Perumusan Pola & Kualitas Sirkulasi Penumpang.

4.1.1. Membuat Perbedaan Jalur Sirkulasi Masuk Dan Keluar.

Dengan membuat perbedaan antara jalur masuk dengan jalur keluar

sehingga tidak terjadi crossing antara penumpang yang akan masuk dan keluar.
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Gbr.4.1. Pola sirkulasi Masuk & keluar Penumpang& Pengunjung area komersial
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4.1.2. Menghindari crossing antara penumpang dengan kereta

Untuk menghindari crossing anatar penumpang dengan kereta jalur

sirkulasi penumpang diarahkan melalui bagian bawali atau atas jalur kereta api,

sehinggapenumpang aman dari baliaya crossing dengan kereta.
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Gbr. 4.2. Pola Sirkulasi vertical

4.1.3. Membuat persamaan lebar jalur sirkulasi

Dengan persamaan lebar sebelum pintu keluar dengan pintu keluar,

sehingga tidak terjadi penumpukan sebelum pintu keluar.
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Gbr. 4.3. Persamaan lebar masuk & keluar

4.1.4. Pola Urutan Ruang yang sesuai dengan prosedur urutan naik dan

turun kereta.
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Gbr. 4.4. Polakegiatan perjalanan kereta api

4.1.5. Lebar pintu peron yang sesuai

Lebar Pintu peron yang sesuai dengan orang membawa barang sehingga

penumpang dapat dengan nyaman keluar masuk melalui pemriksaan karcis

4.1.6. Perlu kemudahan pencapaian

Kemudalian pencapaian dengan menggunakan faslitas elevator dan

escalator sehingga mudah dari segi pencapaian.

4.1.7. Periunya akses khusus bagi kaum diffable

Perlu diadakannya akses khusus bagi kaum tuna netra dan kursi roda

sehingga terdapat kesamaan hak sebagai pengguna faslitas publik.

- Jalur pemandu bagi penyandang tuna netra. Dengan teksture garis

ubin pengarah, teksture dot (bulat) ubin peringatan.

- Tempat parkir minimal 2 % dari total jumlah parkir yang tersedia.

- Ramp dengan kemiringan 7 %.

- Shelter penunggu kendarann umum.

- Lift yang bisa memuat orang berkursi roda.

Keterangan lebih detail dilihat di lampiran.
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4.2. Tata Ruang Luar & Dalam.

4.2.1. Tata Ruang Luar.

Akses masuk penumpang ke stasiun sehingga
kemacetan di depan stasiun dapat dikurangi, karena
kondisi sekarang akses masuk sebagai tempat
pemb erhenUan angkutan yang menanti paiumpang,
keluar. "

Akses keluar penumpang di arahkan ke jalan Gajah mada
dan jalan taman stasiun kota. Kedua akses tersebut dapat
langsung menghubungkan ke kawasan Perdagangan dan
perkantoran. Dengan adanya jalan disamping kanan dan
kiri sehingga dapat meudahkan perpindahan rooda
angkutan. Akses ini juga sebagai akses bagi pengunjung
layanan komersial non penumpang.

Akses keluar bagi penumpang yang
dijemput dengan menggunakan
kendaraan pnbadi. Dan akses keluar
pengunjung layanan komersial yang
menggunakan kendaraan pnbadi.

Akses masuk dan keluar pengunjung
lavanan komersial.

Akses sirkulasi vertikal kendaranbermotor dari
parkir Basement Akses keluar dari parkir
basement

Akses sirkulasi vertikal kendaraan

"bermotor rnenuju parkir basement.
Akses masuk ke parkir basement

Aks es keluar bagi p enumpang yang
'^menggunakan perpindahan moda
angkutan darat.

Gbr. 4.5. Tata ruang luar

Penentuan akses masuk & keluar dengan melihat potensi site. Sehingga
mendukung pola sirkulasi di dalam bangunan.

4.2.2. Tata Ruang Dalam.

Berdasarkan analisa dengan menggunakan konsep mixed used peletakan fungsi
danpreservasi konservasi di tarik kesimpulan :
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Gbr. 4.6. Diagram mixedused fungsi
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Organisasi Ruarif Vertikal
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Layout Rg Parkir Basement 02
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Gbr. 4.10. Layout Rg Parkir Basement

Transportasi vertikal dengan menggunakan elevator dan eskalator untuk

memberikan kenyamanan dari segi pencapaian.

.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. Dengan luas site

3,25 Ha.

Kebutuhan Ruang Komersial:

- Restaurant Fast Food

- Retail Penjualan Komputer

- Retail Penjualan Barang elektronik.

- Rg Pameran

Fasilitas Bank,money changer, warpostel.

- Rg Service.

Supermarket
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Layout lavaran komersial lantai 01
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Gbr. 4.11. Layout Rg Komersial ground floor

Berdasarkan hasil pengamatan kebutuhan ruang opersional perjalanan kereta api

di stasiun Jakarta Kota sebagai berikut:

- Perkantoran DAOP 1 PT. KAI

Peron

- Jalan kereta api

- Mushollah

Rg pengendali operasi perjalanan KA

- Toilet

Loket karcis

- Rg Kepala Stasiun

Pola urutan kegiatan Stasiun Kereta api
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Gbr. 4.12. Pola kegiatan Perjalanan Kereta Api

4.3. Sistem Opersional Perjalanan Kereta Api.

Sistem pengamanan ini adalah untuk menjamin keamanan dan

keselamatan jalannya kereta api. Mengingat semakin majunya teknologi kereta

api, dimana telah beroperasinya kereta api dengan kecepatan maksimum 120 km

perjam. Sistem pengaman ini berupa tanda atau sinyal sebagai petunjuk kepada

masinis (Subarkah, 1981)21.

Penggunaan tanda sinyal untuk kedatangan dan pemberangkatan kereta

api dengan menggunakan system sinar (lampu). (Subarkah, 1981), antara lain :

a. Sinyal Merah berarti berhenti

b. Sinyal Kuning, berarti berjalan untuk perhentian pada sinyal

berikutnya

c. Sinyal hijau,berarti berjalan.

21 Subarkah. 1981 "Jalan Kereta Api" Penerbit IdeaDharma Bandung
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Gbr.4.13. Sistem sinyal pada operasional perjalanan Kereta api (sumber subarkah. 1981)

Kemudian untuk pengaturan wesel dan tandasinyal dihubungkan dengan

alat - alat interlocking yang bekerja berdasarkan all relay control. Dan pada

pengaturan wesel - wesel digunakan peralatan yang bekerja secara otomatis. Di

emplasemen besar dengan banyak sekali sepur terdapat banyak sekali wesel.

Melayani dan mengawasi wesel itu dari pusat sudah tentu terlalu berat. Lagi pila

menarik handle wesel yang jauh sekali letaknya (lebih dari 250 meter) menjadi

berat pula. Berhubung dengan itu, wesel - wesel dibagi dalam beberapa

kelompok, tiap kelompok dilayani oleh suatu pusat sendiri, biasa disebut rumah

sinyal.

Control Panel dari relay interlocking machine
Handel- haitdeluntuk melayaniweseldan sinyal pada rumahsinyal.

Gbr.4.14. Alat - alatoperasional perjalanan Kereta api (sumber subarkah, 1981)
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Untuk kereta dengan kecepatan maksimum 200 km perjam atau lebih

menggunakan automatic Train Control (ATC), sebagai system kontrolnya. ATC

akan secara kontinyu memberitahu kepada masinis tentang kecepatan yang

diijinkan dan akan secara automatis melakukan pengereman sesuai dengan

kedudukan sinyal - sinyalnya.

Gbr.4.15. Centralized Traffic Control machine (sumber subarkah, 1981)

Penggunaan system telekomunikasi diperlukan untuk pemberitaan

mengenai keadaan dan perjalanan kereta api. Disamping itu juga digunkan untuk

pengontrol operasional kereta api. Sistem telekomunikasi ini terutama digunakan

sebagai sarana hubungan anta stasiun. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu

: telepon, telegraf, telepon selector. Telepon selector ini dapat berhubungan

dengan semua stasiun, sehingga didapatkan semua informasi-informasi tentang

perjalanan kereta api dari setiap stasiun. Dan untuk hubungan dengan masinis dan

petugasd-petugas lainnya dengan menggunakan pesawat-pesawat radio, talk-back

loudspeaker system, walkietalkye dan lain - lain.

4.4. Sistem Struktur & utilitas

4.4.1. Sistem Struktur

Sistem struktur yang digunakan yaitu system struktur rangka dengan

kolom dan balok sebagai penopang struktur di atasnya. Dengan pondasi sumuran

pada titik - tik kolom basement karena kedalam basement dua lantai. Bangunan

lama yang di konservasi masih memiliki struktur yang masih kokoh dengan

struktur baja.
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Parlor basement

Gbr.4.16. Konsep Pola sistem struktur

Pada bagian penutup atap di bagian lantai 2 menggunakan struktur

bentang lebar. Struktur bentang lebar dengan menggunakan space frame dengan

penutup atap menggunakan bahan yang tembus caliaya (polycarbonat). Sebagai

usaha membedakan antara material lama dengan material baru dengan fungsi

baru.

Karena jalur kereta api terletak di bagian bawah tanah dan di atas lantai

maka diperlukan tanjakan untuk masuknya kereta ke dalam stasiun. Kelandaian

yang diijinkan :

- Kelandaian 0 - 10%

- Kelandaian (tanj akan) 40% - 80%

KA Jarak Jauh

Layanan Komeisial

KA JABOTABEK

ps^ppilisiii

Kelandaian tanjakan 40 % - 80 %.

Gbr. 4.17. Kelandaian sistem tanjakan KA

Subarkah, 1981 "Jalan Kereta Apt" Penerbit Idea Dharma Bandung.
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4.4.2. Utilitas

Sistem penghawaan alami dengan adanya void pada lantai 2 sehingga

pada lantai ground floor udara panas dapat mengalir ke atas. Prinsip penghawaan

udara alami suhu yang tinggi akan mengalir ke suhu yang rendah.. Sedangkan

pada basement menggunakan tabung penghawaan yang mengarah ke luar

sehingga terjadi pertukaran udara melalui tabung selain itu juga melalui jalur

sirkulasi vertical. Pencahayaan pada siang hari untuk siang hari pada layanan

komersial sebagian menggunkan caliaya buatan, pada basement menggunakan

caliaya buatan juga sedangkan pada lantai menggunakan caliaya alami.

Fenghawaan alami dengan
adanya void sebagai
ventilasi pada ruang
dibawahnya. Udara panas
mengalir kearah udara yang
dingin.

Pada bagian basment
dengan menggunakan
tabung penghawaan yang
mengarah ke hiar bangunan
sebagaiusaha untuk
mengeluarkan udara panas
di basement keluar

bangunan. Ada pertukaran
udara.
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Gbr.4.18. Konsep pola sistem penghawaan

4.5. Bentuk & Penampilan Bangunan

Berdasarkan hasil analisa proses konservasi, Bentuk dan penampilan

stasiun Jakarta Kota berusaha dipertahakan agar cirri dari Stasiun Jakrta Kota

sebagai salah satu bagian dari kawasan tua Jakarta kota tidak hilang. Konservasi

yang dilakukan dengan Renovasi Adaptive Reuse dengan penambahan konsep

Rekonstruksi berusaha membedakan material baru dengan fungsi baru dengan

material lama yang menjadi obyek konservasi. Penampilan berusaha

mempertahankan fasade bangunan sebagai ciri dari bentuk stasiun Jakarta Kota.

Dengan Penambahan fungsi baru, Pengembangan ke arah vertical ke atas dan

kebawali tetapi penampakan dari luar terutama dari fasade tidak terlihat.
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Sehingga fasade depan tidak terlihat penibalian tetapi pada bagian dalam terjadi

perubahan dengan penambahan fungsi baru. Dari tampak samping berusaha

menunjukan adanya penambahan fungsi bam (fungsi Komersial) untuk menarik

pengunjung.
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Gbr.4.19. Konsep bentuk & penampilan Bangunan

4.5.1. Fasade

Bentuk fasade asli masih dipertahankan dengan sedikit modifikasi pada

sayap utara & selatan sebagai usaha penyesuaian dengan tata ruang dalam.

Dengan penambalian side entrance pada sayap utara selatan sebagai usaha

penambahan akses bagi pengunjung area komersial dan akses penupang keluar

sebagai usaha membuat perbedaan akses masuk adan keluar penumpang.

v. n ;: •-. i! 'i ;:

it i' ii i' it .(

Fasade depan tetap dipertahankan seperti aslinya sebagai pemtaentuk image ciri
bahwa bangunan inimasih seperti asli peninggalan hindia belanda dengan bentuk
lengkung &simetris dengan perulang jendela sebagai ciri utama bangunan kolonial
Belanda.
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Tarnpak samping asli

Atap rnengciLinakan struktur

3en;ar:g lubar spaceframe
S'l-oagat porribeda material lama
jMirian ham irekonstnik;;!)

Gbr.4.20. Konsep fasade

4.5.2. Perubahan Struktur & Tata ruang

Penibalian struktur sebagai usalia poenambalian fungsi baru tetapi tetap

mempertahankan struktur bangunan lama pada bagian depan untuk

mempertahankan fasade depan.

Perubahan tata ruang
menjadi retail

Perubahan tata ruang
menjadi retail

\ Penambahan struktur
baru sebagai
penopang struktur
lantai di lantai 2

sebagai struktur jalan
rel KA jarak jauh.

Gbr.4.21. Konsep Perubahan struktur

Struktur lama tetap
pada bagian depan
tetap dipertahankan
sebagai usaha
mempertahankan
fasade karena

struktur masih kokoh.

55


