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1 .V..

- I) i tun l;u t sUsiun kereta api dengan tingkat pelayanan

optimal dengan menya.iikan kelanearan kegiatan dan keirnj-

<Ia 11a n d a 1am s tas inn . k>engan pengemba nga n fnngs i ru ang

dan sarana prasarana kereta api. yang sesua.i dengan

p e n :i 'ib a r a 11 k eg ia tan d id a I.a m t1 y a ( p e 1a ku , p e r i 1a kn keg 1a

taunya, penyr>< 1iaan dan penataan ruang) yang mendukung

1; e s e 1u r u b an k eg ia t. a n y a .

Mewadalri ruang gerak kegiatan penumpang clan barang untuk

menunfCgn , in em tie Ii ka.ro is, men i.in bang bagasi, 1ier i. s t irha t ,

kegiatan pelayanan, adm in is tra r: i , penge1e 1aan, pengatu-

r an per.i a Ian dan 1a in -lain .

\) ian ta ra a f: p e it -- a spek korsebu t m erup akan i. n t i p eng em

bangan stasiun kereta. api Tugu Yogyakarta yang dapat

d.ioapai. dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan pelaya

nan n sebaga. i. stasiun besar/kota., da.lam kaitannya dengan As

Tugu Kraton. bisamping itu .juga a.danya. suat.u usulan peren-

o at ia an dan p>o ratioangan pari a tahun 1031. - 1.98B yattg pelak-

san a aim ya an tar a. Ill - 20 tahun, sedangkan sampa.i pad a saat.

sekarang masi.h be l.um dilakukan dengan per t imbangan dan a.

yang a i.l a. llnt.uk itu da. lam ha 1 ini. i. kut and 1.1. da lam proses

peroneannan <tan peraneangan sebagai usulan k.onsep untuk

tal'iap r-e reneanaan Id -- 21) tahun yang akan datang dengan

po t"t iml langan r'orenean aan dan per anoaiigari dari. kensep

g a tn bar- P.1KA sebaga i. a. on art.

IMWMASAF.AJIAN

Uolihal., dari la tar beklakang permasalahan di at as,

maka da (.Mat. ditarik suatu rumusan permsa 1. a ban yang meyang -
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kut. beberapa hal antara lain dapat dibedakan menladi dua

bag ian y itu :

A^0VM^
1.2.1- PERMASALAHAN MAKRO r

Bagaimana mengembangkan stasiun kereta. api Tugu seba

gai transBortasi darat yang mendukung teroipatanya kemuda-

han d an ken y am anan b ag i p-e nu m p a. n g , p en g e 1o 1a , p en g an ta r

dan pen.i empu t/ Disanipi.ng itu juga dapat tereiptanya pen

gembangan Lata fisik. dan Lata kegiatan yang mendukung

keterpaduan piengettibangan antara stasiun Tugu dengan kawa

san Marioboro, , agar tercipta kontinu.itas kegiatan dan
;

visual dengan lingkungan

1.2.2. PERMASALAHAN M1KK0

a. Bagaimana. pemanfaatan area.l yang ada dapat mendukung

teroiptanya kemudahan kegiatan pelayanan hubungannya

kawasan stasiun dengan 1ingkungannya dan juga teroipta

nya suatu luasan fungsi bangunan yang optimal dalam

pengembangan penataan ruang dan bangunan stasiun

kereta api terhadap kondisi site yang mempunyai karak-

tor /nilai tersendiri secara teknis perkereta apian.

b. Bagaimana mewujudkan stasiun kereta api sebagai wadah

perpindahan yang dapat memudahkan / menunjang kelanoa-

ran kegiatan pelayanan sistem angkutan jalan rel. s\

ii ( pf j nij-jr rt-Ai-



f

Bagaimana menerapkan stasiun kereta api yang dapat

mmennli i ka. irl ah( per kembanga.n tekno 1og i ha.g i pe 1a.y ananme

kebutuhan masyarakat dengan mengikuti ( perkembarigan
--_

tekno]og i Af*-
Y^\

d. Bagaimana konf iguras i. penataan ruang da.lam dengan

pengaturan tata ruang dan pola pewadahan menurut jenis

ruang, hubungan ruang, pola sirkulasi dan ruang luar /

pen amp i. Ian bangunan yang dapat member ikan karakter

sesuai fungsi. sebagai bangunan umum dan bangunan angku

tan dengan penampi 1an yang selaras dengan wujucl ling-

1-; 11 ng a. nny a. s ebaga i s ikap ad a.p tas i , seh 1ngg a. d apa t m enya-

tu dengan kawasannya.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1.3. 1 . TUJUAN

Tu.iuan dari penul isati ini. adalah untuk mendapatkan

elan tnenyusun konsep dasar perenoanaan dan peranoangan bagi

pengembangan fi.sik stasiun kereta api tugu Yogyakarta yang

sesuai,, tepat dan memenuhi kebutuhan dengan diwujudkan

seb ag a. 1 p i. n tu g erb a.ng ko ta .

Pi .3.2. SASARAN

Sasaran dari penulisan ini adalah merumuskan dart

menoari bentuk pengembangan stasiun Tugu Yogyakarta seba

gai wadah transfor t.asi yang mampu member.) kan pelayanan

per.ia.la.nan yang sesuai dengan tuntutan penumpang, berda-

sarkan kwalitas dan kwantitas fak tor- f ak tor yang mempenga.-



ruhi kotnponen stasiun kereta api balk ;La,.ta. P.e.r.u_a.aga.n

did alam. (_ Internal) raa.up.un. d i. luax leaksternail s_Las_i.ua.,.

1.4 LINGKUP PEMBAHASAN

Lingkup batasan penuli.san pada lingkup bidang yang

d idasari kai. dah-kaidah ArsiI; ektur, dengan ditu1ij ang berba-

ga i d isip 1ir. yang berpenga ruh seba.ga.i masu kan pemi k1.ran

dan pertimbangan berdasarkan kondisi, potensi dan hamba-

tan. Untuk memperoleh kedataman pembahasan juga berusaha

cliungkap spesifikasi kegiatan yang khas namun turut mepen-

ga.ru hi fungsi antara lain :

- Stasiun kereta api. penumpang dan barang keias ringan.

- Ke.ielasan arah petioapaian untuk kelanearan pelayanan.

- Kemudahan yang menunjang sistem angkutan.

- Penataan terhadap site dan lingkungan.

- Memba t.asi. pembahasan untuk bangunan stasiun dengan

luasan Ian Lai. antara. 2000 - 3000 m2. sesuai persyaratan

T .0 . R .

I' 1.5. METODA PEMBAHASAN

MeLode yang digunakan da lam penyusunan konsep dasa,r

perenoanaan dan peranoangan adalah metoda analisa dan

s in tesa bornpa :

-- Mengidentifikasikan periti a.sa1ahan-permasa1aha.n yang

d ia11 gg ap re 1evan terhacl ap perma.s a1ahan Ars itektur .

- Menoari. data untuk mendukung arial isis yang di. lakukan.

- Dukungan dari berbagai teori yang membantu analisis.



- M e n g a n a ] i. r; a perm a s a ').. a h a. n .

Mens intesakan hasi1 - hasi1 analisa.

- Men g a. m b i. 1/m en ar ik kes impu .1. an .

1 .!>. 1 . ANALISA

Merupaka.n Laliap pogola.han data dan infortnasi yang

diperoleh untuk di.su sun sebagai bah an yang berkaitan

kfvlalam k.erangka aouan perenoanaan dan peranoangan. Tahap

analisa ini di.lakukan analisa eksternal yang meli hat

perntsa. lab a11 d a .1 a.m konto ks 1. ing kungan kota. D a.n ana 1isa

Internal yang meli hat stasiun Tugu sebaga.i sistem opera-

sional. Dari kedua pendekatan tersebut diharapkan mengha-

silkan sua. tu keluaran perne caban bagi permasalahan yang

te 1ah di r11miiskan.

1.5.2. S1NTESA

Merupaka.n tahap in teg ras i antara keseluruhan data,

lapangan dan hasil analisa untuk mencapai. tujuan dan

sasaran yang ditetapkan, yakni sebagai konsep dasar peren

oanaan dan peranoangan. Ilas.il analisa dari data fisi.k

did ah dengan kr iter ia-kr iter ia yang ditetapkan dari. basil

analisa non fisi.k dan in tegrasikan dengan persyaratan-

persyaratan elan ketentuan--ke tentnan perenoanaan dan peran

oangan dengan pendekatan atas kegiatan yang ada kedalam

be111 n 1; ung k a. pa ti f i. s ik ya11 g d ikehend aki .



1. .(>. SI STEMATI KA PEMBAHASAN

Si. stema tika. pembahasan daIam penyusunan penu 1isan in i

adalah sebagai berikut :

BAB I . PENDAHUJJJAN

Merupaka.n tahap permulaan pada permasalahan yang akan

dibahas <lan dijelaskan, mencakap didalamnya sebagai beri

kut :

- LaIar la e1akang yang menda.sari perma.saIa. han

- P e r m a s a 1 a. h a n

- T u j u a 11 cl a n S a. s a ran

- L 1ng kup p emb ahas an

- Me tod a. pembahasan

- Si stem a. t. ika pemba 11 asa11

BAH II. TINJAUAN UMUM SATASTUN KERETA API SEBAGAI WADAH

KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN JALAN REL DAN KOTA

YOGYAKARTA

Merupaka.n tinjauan umum dari stasiun kereta. api

sebagai wadah pelayanan sistem angkutan dan kota Yogyakar

ta dengan menjelaska.n prosedur pentahapan kegiatan stasiun

dan keterkat tannya dengan kota Yogyakarta. dalam proses

pe renoana an cl an per anoangan .

BAB III. ANALISA MASALAH

Menganalisa tentang stasiun kereta api Tugu sebagai.

wadah pelayanan kegiatan yang spesifikasi sesuai dengan

Permasa.1 aha11 -permasa1aha. n yang diungka.pkan.



BAB IV. KESTMPULAN 8

Merupakan pembahasan dari hasil. analisa serta bebera-
Pa data dari bab I, II, m sebagai dasar berpiJak lanr)a._

san konsepttta.1 peranoangan stasiun kereta api Yoyakarta.

BAB V. PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Merupakan Pembahas pendekatan perenoanaan dan Peran-
-ngan sebagai. dasar pertimbangan maupun Perhitungan
Porumusan yang dapat memberikan program yang akan cliguna-
kan dalam proses peranoangan.

BAB VI. KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Merupakan pembahasan konseP dasar Perenoanaan dan
Peranoangan stasrun kereta. aP1 Yogyakarta untuk kemudian
ditransformasikan kedalam design bangunan.
Daf i.ar Pustaka

Lamp Iran


