
BAB IV

KESIMPULAN

Sebagai wadah, maka stasiun kereta api dituntut untuk

mendukung seluruh kegiatan yang berlangsung, yang memung

kinkan untuk kegiatan pelayanan bagi penumpang dan barang
ataupun kegiatan intern / pengelola dan pengoperasian

sistem angkutan yang membutuhkan beberapa kemudahan yang
akan memudahkan / menunjang kelanoaran pelayanan.

4.1. RENCANA LOKASI

Lokasi stasiun kereta api yang direncanakan berdasar

kan Rencana Induk Kota Yogyakarta dan tata guna lahan kot

yang memilih lokasi di kawasan As Tugu-Kraton dengan

lingkungannya, dimana lokasi tersebut lokasi stasiun

kereta api peninggalan kolonial pada tahun 1872, sehingga
tidak perlu lagi mencari lokasi stasiun yang baru, dan

lagi pula lokasi tersebut berada pada lokasi yang cukup
strategis dengan didukung banyaknya komponen-komponen yang
menunjang seperti pertokoan, sarana transportasi, kondisi

site yang baik dan sebagai kawasan pusat kota Yogyakarta.

a

4.2. RENCANA SITE

Kaitannya dengan rencana lokasi stasiun kereta api
yang berada di lokasi as Tugu-Kraton tersebut sangat tepat

dan juga dapat ditunjang dengan luasan site yang ada cukup
luas dan mempunyai karakter / nilai tersendiri pada
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82 Okawasan tersebut, maka berdasarkan ilmu Arsitek

sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan

site lingkungan yang mempunyai alasan untuk dipakai

sebagai. lokasi pengembangan stasiun kereta api yang dapat

memanfaatkan areal yang ada dengan luasan site yang cukup

luas untuk kemudahan pelayanan sistem pelayanan kegiatan,
yaitu :

a. Pertimbangan lingkungan

Pertimbangan lingkungan yang merupakan faktor penting

dapat dilihat berdasarkan potensi lingkungan yang

meliputi demografi lingkungan, Kawasan pusat Kota,

adanya fasi1itas-fasilitas penunjang pertokoan, per-

hotelan, pariwisata dan budaya, sarana transportasi,

sistem utilitas dan Iain-lain. Tujuan utama pertimban^-^T

gan ini adalah pembangunan stasiun kereta api yang

dapat memberikan pendekatan-pendekatan dengan lokasi

disekitamya dan mempunyai pengaruh terhadap perkemban

gan lokasi disekitamya.

b. Pertimbangan tata guna lahan kota

Kondisi tata guna tanah pada areal stasiun kereta api

tersebut mempunyai luasan site yang cukup luas, sehing

ga pengembangan fasilitas yang ada dapat memungkinkan

untuk memperluas fasilitas yang baru. Oleh karena dina-

misnya pengembangan stasiun ini menuntut fasilitas-

fasilitas yang banyak dan luas.

c. Pertimbangan Kemudahan pencapaian lokasi

Berdasarkan pertimbangan pemilihan site stasiun kereta
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api Yogyakarta. yang memilih di lokasi kawasan as Tugu-

Kraton dengan lingkungannya untuk masalah pemerataan

kemudahan sarana prasarana angkutan umum telah memenuhi

keseimbangan penyediaan sarana-prasarana angkutan umum,

yaitu prasarana angkutan udara ( bandara ) dan jalan

raya ( terminal ) telah mempunyai lokasi di bagian

Timur dan Selatan kota tersebut. Maka untuk kemudahan

dan kelanoaran pelayanan kegiatan sistem angkutan antar

kota^ Untuk Yogyakarta telah cukup adil dan memadai

serta clapat diterima. Dan untuk kemudahan pencapaian ke

stasiun dengan luasan site yang cukup luas sangat

memungkinkan untuk mewadahi pelayanan kegiatan dengan

pengadaan tata hijau, area parkir, entrance yang jelas

dan area penunjangnya.

d. Pertimbangan adanya stasiun kereta api lain

Keterkaitan stasiun kereta api Tugu dengan stasiun

lainnya dengan mengadakan perletakan yang saling berhu

bungan antar stasiun besar dan kecil serta dengan

pemisahan antar stasiun barang dengan penumpang pada

lokasi-lokasi tertentu yang telah diatur.

Berdasarkan dari pertimbangan tersebut dengan menin-

jau kondisi yangada untuk perkembangan jangka waktu menda

tang bagi kota Yogyakarta, yang merupakan daerah yang

sedang berkembang baik sektor angkutan maupun sektor

pemukiman dan perkantoran serta perkembangan pariwisata

dan Iain-lain. Dan juga letak lokasi dari stasiun tersebut

berada pada pusat kota . Maka keberadaan stasiun pada
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lokasi tersebut sangat strategis dan memungkinkan unL.uk

pengembangnnya .

4.3. KEMUDAHAN PELAYANAN KEGTATAN SISTEM ANGKUTAN JALAN REL

Dalam merencanakan bangunan stasiun kereta api yang

clapat mewujudkan wadah kegiatan pelayanan bagi perpindahan

ke / dari sistem angkutan kereta api dengan dilengkapi

komponen-komponen penunjangnya, yang menuntut adanya

berbagai kemudahan dan kelanoaran pelayanan kegiatan

sistem angkutan. Maka pemikiran sebagai pertimbangan dan

persyaratan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu :

a. Kemudahan dan kelanoaran

- Kemudahan penumpang yang akan melakukan perjalanan,

yaitu dengan penyediaan ruang ruang dan pola sirkula

si pergerakan yang jelas.

- Kemudahan bagi penumpang yang harus menunggu / beris-

tirahat diruang tunggu dengan kapasitas ruang maksi-

mal, menurut perhitungan 750 orang

- Kemudahan bagi pengantar / penjemput dengan penye

diaan ruang tunggu, dengan kapasitas ruang maksimal

antara 1000-1250 orang

- kemudahan pelayanan apabila terdapat keterlambatan

kereta dengan penyediaan ruang tambahan / ruang

khusus

- Kemudahan bagi penumpang yang telah melakukan perja

lanan dengan penyediaan fasilitas-fasi1itas penunjang

dan ruang untuk pergerakan dengan jumlah maksimal 500
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orang

- Kemudahan bagi angkutan barang bawaan penumpang /

bagasi dengan penyediaan ruang-ruang pendukung

- Kemudahan bagi angkutan barang kiriman klas ringan

dengan lokasi khusus atau adanya pemisahan dengan

si as tern angkutan penumpang agar tidak terjadi persi

langan / crossing

- Kemudahan lintasan bagi alat angkut dengan penyediaan

area emplaseman pada zone tertentu.

b. Tuntutan ruang dalam bangunan stasiun

- Dengan karakter ruang terbuka, yang memungkinkan

penggunaan penghawaan / sirkulasi udara alam dan

pencahayaan alam pada siang hari, sedangkan malam

hari / keadaan cuaca gelap diberikan pencahayaan

buatan.

- Dengan adanya lintasan kereta api / lokomotif yang

memberikan pengaruh getaran yang cukup besar, maka

dari segi pemilihan sistem strukLur maupun pemilihan

material bangunan harus mampu menanggulangi beban

getaran terebut. Disamping itu untuk dapat mewujudkan

nilai kenyamanan dalam bangunan dengan baik.

- Dengan penataan ruang yang dapat memberikan arahan

urutan kegiatan didalamnya dengan jelas dan efektif,

sehinggga sisrkulasi kegiatan didalamnya berjalan

dengan lancar / menghindari adanya crossing.
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- Sebagai bangunan yang melayani kegiatan umum, maka

bangunan stasiun kereta api ini mempunyai karakter

yang terbuka, sehingga alam cukup banyak berpengaruh
d idalamnya.

Sebagai bangunan yang mewadahi kegiatan perpindahan

sistem angkutan yang berkapasitas nasal tersebut.

Maka bangunan tersebut harus mampu mewadahi kegiatan-

kegiatan didalamnya dan dapat menampilkan sesuatu

yang kokoh, stabil / seimbang, terbuka yang memberi

kan kesan ringan, tetapi secara eksternal dan inter

nal keseluruhan bangunan harus dapat memberikan

arahan urutan kegiatan yang jelas, sehingga sirkulasi

kegiatan baik dalamnya maupun diluar bangunan berja-
lan dengan lancar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang
merupakan unsur penentu dalam merencanakan bangunan

stasiun kereta api yang dapat mendukung kemudahan dan

kelanoaran kegiatan pelayanan sistem angkutan jalan rel.

Disamping hal tersebut adapun yang menjadi aspek-

aspek penentu perenoanaan bangunan stasiun kereta api
Tugu Yogyakarta sebagai wadah angkutan pelayanan umum yang
dapat memberikan karakter / nilai tersendiri terhadap
lingkungannya, yaitu :

a. Falsafah

Yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, pariwisata,

dimana falsafah kehidupan masyarakat didalamnya cukup
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tinggi, maka untuk dapat mempersatukan sistem angkutan

dari suatu kemajuan teknologi yang mempunyai persyara

tan / penampilan lebih modern dengan nilai-nilai budaya

yang hidup dalam lingkungan tersebut masih harus nam-

pak, setidak-tidaknya masih dalam jangkauan yang netral

dan mempunyai nilai adaptasi. 13)

b. Teknologi

Pengembangan bangunan stasiun kereta api yang dapat

mengikuti perkembangan teknologi sebatas kemampuan yang

ada, sehingga tidak seluruhnya dapat mewujudkan secara

teknologi tinggi / masinal / pabrikan, melainkan seba-

gian kecil dapat dilaksanakan secara konvensional -

manual disesuaikan dengan fungsi dari bangunannya. 13)
c. Psikologi dan seni budaya

Untuk dapat menampung tuntutan dari berbagai masyara

kat, maka bangunan stasiun harus berkarakter terbuka,

mudah didekati dan dalam jangkauan seluruh lapisan

masyarakat, khususnya dalam menampilkan karakter bentuk

dan penyajian bangunan tersebut. Sehingga tidak menim-

bulkan kecanggungan / menakutkan atau membahayakan

masyarakat, melainkan mempunyai nilai-nilai monumental

yang cenderung manusiawi / humanism, untuk menampilkan

karakter tersebut. Penampilan bangunan yang relatif

besar / luas akan sangat baik apabila dikembangkan

secara dinamis horisontal.

13)Hasil wawancara dengan kepala Inpeksi 6Jalan dan Bangunan



d. Tingkat sosial budaya 88

Peningkatan tuntutan masyarakat yang menghendaki pela
yanan lanear, cepat, aman, dan nyaman. Tetapi dilain

Pihak masih terdapat kebiasaan pengantaran / penjem-
Putan yang masih bersifat kekeluargaan, sehingga kadang
kala terdapat pengantar /penjemput yang berlebihan. 14)

e. Tingkat perekonomian

Dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan
Perekonomian tersebut, meimbulkan berbagai klasifikasi

tingkat kemampuan, akibat sebagian masyarakat tingkat
ekonominya belum memadai, sehingga dituntut beberapa
macam klas sistem angkutan menyesuaikan kemampuan /
claya beli masyarakat. 14)

ipWawancara denqan kepala stasiun Tugu Yogyakarta, PJtA.


