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PENDEKATAN DASAR - DASAR

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Sebagai suatu bahasan Arsitektur, pendekatan yang

dilakukan diarahkan pada elemen-elemen peranoangan yang

diharapkan merupakan jawaban atas masalah yang telah
dirumuskan.

Melihat cakupan permasalahan, bahasan akan dimulai

dari aspek makro yang menelaah aspek peranoangan tentang
kemudahan kegiatan pelayanan sistem angkutan yang mempun

yai kaitan dengan kawasan hingga pada aspek mikro yaitu

mutu teknologi dan tuntutan ruang dalam dan luar sert

kualitas yang dituntut oleh kegiatan.
a

5.1. PENDEKATAN RENCANA LOKASI

Untuk rencana lokasi peranoangan bangunan stasiun

kereta api ini sudah ditentukan sesuai Rencana Induk Kota

Yogyakarta dan tata guna lahan kota di kawasan as Tugu-

Kraton Yogyakarta, dengan didasari pertimbangan kemudahan

kegiatan pelayanan baik dalam maupun diluar bangunan

stasiun kereta api yang meliputi kemudahan pencapaian dari

zone pemukiman, zone pusat kota, ataupun sistem angkutan

lainnya. Dimana zone ini sebagai zone pusat kota dan

fasilitas-fasilitas yang menunjang telah memadai. Gambar

Peta Tata guna lahan kota kawasan as Tugu-kraton stasiun
kereta api.



5.2. PENDEKATAN RENCANA SITE 80

Berdasarkan analisa pemilihan site, maka pemilihan

site dikawasan as Tugu-Kraton sangat strategis dan potensi

untuk dikembangkan sesuai dengan beberapa kriteria pertim

bangan pendekatan perenoanaan dan peranoangan penentuan
site.

5.2.1. PENDEKATAN LINGKUNGAN

Sebagai pendekatan pada lingkungan didasari dengan

keadaan dan potensi lingkungan terhadap pengaruh dalam

kemudahan kegiatan pelayanan sistem angkutan jalan rel,
yaitu :

- Kondisi demografi lingkungan

- adanya fasilitas-fasilitas penunjang

- Perenoanaan tata hijau / open space untuk mengurangi
kebisingan dan polusi lingkungan

^&S>->- sA^
barrier

pohon

Y^r^i'd'tm.^ .*?
""*— -Tl r

<r*

&^$L!jjVi<^

Sketsa. Tata hijau ( open space) dan fasilitas penunjang-
nya.
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area bebas ( penghijauan ) untuk jalur

lintasan jalan rel.

5.2.2. PENDEKATAN TATA GUNA LAHAN KOTA

- Berdasarkan patokan / persyaratan dan standar fisik

untuk suatu bangunan stasiun yang baik, memungkinkan

untuk diadakan pengembangan apabila tuntutan kebutuhan

semakin besar dengan luasan site yang ada.
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Berdasarkan bebeberapa pola site maka perenoanaan bangu
nan stasiun kereta aPi merupakan ga.bungan dari pola Axis
dan Line, penentuan ini berdasarkan :

- Kemudahan pelayanan dan pengontrolan

- Massa.-massa bangunan diikat menjadi satu kesatuan
- memberikan arah yag jelas

5.2.3. PENDEKATAN KEMUDAHAN PENCAPAIAN LOKASI

a. Pendekatan Entrance

- Tidak terlepas dan keadaan sirkulasi disekitar site
- Adanya. pembedaan pintu masuk/agar tidak terjadinya
kepadatan disala.h satu zone tertentu dan daPt

lapat mem

berikan arahan yang jelas dengan pembedaan tersebut.
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b. Pendekatan Pencapaian Tapak

Bagi terbentuknya pola sirkulasi bangunan dan lingkun
gan dan pelaku pergerakan, maka pertimbangan penca-

Paiaan untuk kemudahan kegiatan pelayanan sistem a.ngku-



tan tersebut berdasar pelaku pergerakannya yaitu : ^
1. Pencapaian pejalan kaki

Sebagai wadah pelayanan umum, stasiun harus dapat

memudahkan pencapaian oleh pejalan kaki dan. berba-

gai arah, dimana semua arah sama. pentingnya.

Perletakan pencapaian pejalan kaki harus dikaitkan

Pola pergerakan pejalan kaki terhadap lingkungan dan

bangunan yang potensial dan juga pergerakan pejalan

kaki adalah jangkauan geraknya terbatas. Oleh

karena itu perletakan pencapaian juga mempertntibang-
kan terciptanya lint:

kaki .

;asan terpendek bagi pejalan

?fcMU\MNV*K

t

-----

<^

W&~^
57ASNfti

pAC4|L. p-eM**^

Sketsa. Pencapaian pejalan kaki di stasi un tugu



2. Sarana Transportasi / Kendaraan 95

Pencapaian oleh kendaraan dipengaruhi pola lalu

lintas kawasan, melihat pola lalu-lintas yang ada

maka stasiun Tugu dapat dicapai melalui empat arah

pencapaian. Dari keempat arah inilah nanti akan

ditentukan dimana letak pintu masuk utama (main

entrance), pintu pengelolaan / service / baran

pintu keluar.

ig dan

dari keempat akses yang mungkin, akses dan

arah timur merupakan pencapaian yang berbahaya baik

bagi kendaraan maupun pejalan kaki, karena adanya

crossing dengan rel kereta api diarah ini, namun

akses ini merupakan Historical Acces, dimana citra

visual stasiun Tugu terasa kuat dari arah mi, untuk

itu perlu penanganan khusus dipersilangan tersebut
bila akses tetap dipergunakan.

akses selatan merupakan akses yang tetap

sebagai pintu masuk untuk angkutan barang, sebab

daerah ini sangat potensial dengan fasilitas pendu-

kungnya. sedangkan akses utara merupakan alternatif

akses yang cukup baik dimana dapat mudah dicapai

oleh semua kendaraan umum nor, jalur utama dan

kemungkinan persilangan relatif kecil dengan perger

akan lainnya maka berdasar pada karakteristik perg

erakan kawasan akses arah utara adalah akses yang

optimal bila digunakan untuk akses pengelolaan dan
service.



c.Pola Parkir 96

Parkir merupakan salah satu muara clan pergera

kan kendaraan, untuk itu pola dan estimasi luasan

parkir merupakan faktor yang kritis. Sistem parkir

yang tidak baik akan mempengaruhi kelanoaran sirku

lasi, dan banyak menyebabkan permasalahan kualitas

visual kawasan. Sistem parkir juga akan mempengaruhi

pola tata ruang luar terutama distribusi ruang-ruang
terbuka.

Parkir dipisahkan untuk setiap moda pergerakan,

yaitu antara kendaraan umum, nor, umum dan

service/pengelola serta kendaraan barang, Kendaraan

umum meliputi taxi, becak dan andong.

Sketsa. Pola parkir dan pola sirkulasi.



5-3. PENDEKATAN KEMUDAHAN PELAYANAN KEGIATAN 97
SISTEM ANGKUTAN JALAN REL

5.3.1. MACAM PELAKU

a. Aktivitas penumpang vant? n^n m~i i iv B yang akan melakukan perjalanan,
yaitu :

-Jumlah maximal dalam waktu terpadat 750 orang
- Kondisi awal baik / belum melakukan kegiatan

-Cukup waktu dan memungkinkan antri dan menunggu untuk
Persiapan perjalanan, berjalan menuju peron dan
menimbangkan bagasi dalam waktu yang tidak pendek

-Dituntut nilai keamanan / crossing terhadap sistem
angkutan yang aman bagi jalur / sirkulasi penumpang

" Sebelum mendapatkan kursi / keretanya, calon ,enum-
Pang yang meninggalkan kereta / turun terjadi Perjum-
paan diruang peron

b. Aktivita; Penumpang yang sudah melakukan perjalanan,
yaitu

-Jumlah ,„aksi,,al dalam „aktu terpadat 50Q orMg
-Kondisi ielah dan usahakan selekas Bijngkin ^
•eninggaik.n Mron /stasllJn d,„ „enga|obil ^^
bagasi dengan lancar

Aktivitas pengantar dan penjemput penumpang, yaitu :
"Hanya diperbolehkan menunggu diruang tunggu /. hall,
hal ini berkaitan dengan kelanoaran sirkulasi penum-
Pang dan keamanan / mencegah terjadinya crossing
dengan sistem angkutan ( rangkaian kereta api )

-Jumlah maksimal dalam waktu terpadat, dengan perban-



dingan penumpang-pengantar / penjemput adalah 1^
<1,5 - 2), jadi antara 1000 - 1250 orang.

Jadi untuk mencapai kejelasan arah pengunjung dan

kelanoaran kegiatan didalamnya termasuk sirkulasi

barang dan penumpang dengan pelayanan yang melengkapi-

nya, yang dari masing-masing kegiatan tersebut mempun

yai persyaratan clan tuntutan tersendiri yang menjadi

penentu kwalitas stasiun tersebut, dengan perilaku :

- Datang / menuju hall stasiun

- Membawa barang bawaan / bagasi didalam hall

- Mendapatkan informasi jadwal perjalanan

- Antrian membeli karcis diloket penjualan

- Menimbang bagasi / barang bawaan

- Melakukaan kegiaatan ppenunjaang diseeki.ta.ar lU*ng
peron, yaitu • berbelanja souvenir, ketoxlet, mushol-

la, ke kantin / restorasi, pos / penukaran uang

- Menunggu / istirahat diruang tunggu

- Menuju jalur kereta api / spoor dan menunggu

Menggunakan kemudahan yang tersedia

- Turun dari kereta dan mengambil bagasi

- Meminta pelayanan informasi akomodasi / transfortasi
disediakan telepon box

- Meninggalkan stasiun secepat mungkin.

ci. Aktivitas Pengelolaan dan Administrasi

- Pengelola/petugas berada. dalam zone transisi., sebs-

gian melakukan pelayanan dalam zone publik, dan

petugas sistem angkutan berada dalam zone privat,



dimana keseluruhan koordinasi berada. dibawah pengelo
laan pusat / kepala stasiun besar.

~ Kegiatan intern dalam perusahaan yang mengelola
sirkulasi keuangan berupa anggaran rutin bagi kemuda
han stasiun, pembiayaan pengoperasian sistem angkutan
dan penerimaan hasil penjualan - tiket biaya angkutan
Penumpang / pengiriman barang-bagasi, dengan mengada

kan pembukuan ketatausahaan / administratip kegiatan
perusahaan angkutan kereta api.

e- Aktivitas bagian teknis operasional sistem angkutan
" Penyediaan area emplasemen bagi J8.lur / lintasan
sistem angkutan, dengan persyaratan khusus dan dengan
Pengaturan penempatan kereta dalam jalur-ja.lur ter
tentu sesuai kebutuhan

angkut dan

/ keamanan lintasan

•nanusia / barang, dengan mewadahi lint
3. i f i;

as an

kereta: / penyimpanan kereta / lan
gsiran dan untuk

parkir rangkian keret

lanan.

- keseluruhan pengontrolan lintasan diatur dari area
Pengontrolan yang mempunyai arah pandang jalur bebas,
dan peralatan komunikasi dengan perlengkapan menara
hubungan udara, semuanya untuk mengadakan kegiatan
Pengawasan, pengamanan bagi perjalanan dan komunika

si, melalui sinyal, wessel dll. Sehingga didapatkan
jadwal /jalur perjalanan lintasan kereta api dengan
tepat dan aman.

a api sebelum meneruskan perja-



5.3.2. KEJELASAN SIRKULASI DAN FLOW KEGIATAN 10°

a. Pola sirkulasi kegiatan penumpang dan barang

Bagi bangunan stasiun kereta api, masala.h sirkulasi

kegiatan penumpang dan barang merupakan hal pokok yang
membutuhkan pemikiran khusus,karena selain stasiun

mewadahi massa yang datang ataupun pergi, yang masing-

masing mempunyai ciri-ciri tuntutan tersendiri dan

membutuhkan kelancaran gerak untuk effisiensi waktu /

tenaga, sedangkan sistem angkutan membutuhkan pengon

trolan dan pengaturan kegiatan didala.m pengelolaannya.
b. Pola. sirkulasi kegiatan dielalam bangunan yaitu :

- Sirkulasi kegiatan didalam bangunan yang membentuk

pola lay out / penataan ruang / massa Kt.
u n , s e -

hingga didapat cara pencapaian bagi sirkulasi dan

luar lingkungan stasiun bagi manusia, barang dan

kendaraan, kemudian yang menghubungkan tata letak

antara entry road dengan mam / side entraance bangu-
nan

Sirkulasi dalam suatu bentuk bangunan sangat dipenga-
ruhi oleh jumlah / daya. tampung maksimal, perilaku

dan tuntutan masyarakat terhadap ruang-ruang dart
kemudahan dalam stasiun, dan dengan adanya usaha

mempermudah pengontrolan penumpang dan barang akan

memberikan suatu bentuk sirkulasi tersendiri.



5.4. PENDEKATAN RUANG 101

5.4.1. KEBUTUHAN JENIS RUANG

Penentuan jenis ruang yang dibutuhkan stasiun kereta

api Tugu Yogyakarta, didapat dari pendekatan aktivitas /

kegiatan dan karakteristik serta. besaran kegiatan yang

harus diwadahi. Dan juga ketentuan pokok dari Infeksi 6

jalan dan bangunan, peraturan Teknis dan Administrasi

dinas jalan dan bangunan.

Menurut jenis kegiatan dapat dibedakan :

a. Ruang Pelayanan Penumpang ( publik )

- Parkir area

- Hall penerima dan ruang tunggu

- Meja informasi dan tiket penjualan

- Loket pertimbangan bagasi / barang

- Pintu pengontrolan penumpang

- Emplassemen dan peron

- Jalur bebas emplassemen

Ruang-ruang kemudahan bagi penumpang diperon

• Ruang tunggu penumpang maksimal

. Ruang kantin / restorasi

. Ruang penjualan souvenir dan kelontong

. Ruang toilet

. Biro perjalanan

b. Ruang Pelayanan Angkutan Barang Klas Ringan (publik)
- Parkir area

- Hall penerima

Meja pencatatan, penimbangan dan administrasi



- uudang penyimpanan / penimbangan barang kiriman

- Toilet dan ruang penjaga

Ruang Pengelolaan Dan administrasi

- Pimpinan

- Sekretaris

- Staff / pegawai

- Ruang kepala stasiun

. Pimpinan

. Wakil pimpinan

. Sekretaris

- Ketatausahaan

. Pimppinan

. Staff

- Ruang tamu

- Ruang bendaharawan

• Pimpinan

. Staff

- Ruang kepegawaian

- Ruang rapat

- Ruang istirahat dan pantry

- Toilet karyawan pria / wanita

- Gudang dan Ruang arsip

d. Ruang Pengelola Khusus ( privat )

Merupakan ruang-ruang yang mewadahi kegiatan pokok

sistem angkutan, yaitu pengontrolan perjalanan dan

sistem Komunikasi perjalanan.

- Ruang pengamanan perjalanan
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. Ruang pengaturan perjalanan

.. Pimpinan

.. Staff

. Ruang pengawas peron dan keamanan

.. Pimpinan

.. Staff

. Ruang kondektur

. Ruang sinyal

. Ruang pemeliharaan prasarana

. Ruang teknik sarana prasarana

. Ruang istirahat

. Ruang toilet

. Ruang peralatan dan gudang

- Ruang perlengkapan komunikasi

. Ruang komunikasi telepon

. Ruang telex / telegrap

. Ruang operator / pengaturan komunikasi

- Ruang perbekalan

. Ruang persiapan / perlengkapan restorasi

. Ruang mas inis dan crew / awak perjalanan

. Ruang pemeliharaan bangunan & peralatan

. Ruang pengaturan perbekalan / bahan bakar

5.4.2. STANDAR BESARAN RUANG

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pengemban

gan fungsi ruang, maka dalam mewadahi kegiatan pelayanan

agar diperhitungkan dari kapasitas ruang, sehingga didapat
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besaran ruang yang dapat memenuhi syarat. Dan juga. dalam

menentukan besaran masing-masing kegiatan dasar dari jenis

ruang yang ada digunakan beberapa standar dari :

- Inpeksi 6 jalan dan bangunan, PJKA.

- Intruksi 2 jilid I & II, Peraturan Teknis Dan Adminis-

tratip Dinas Jalan Dan Bangunan.

- Pedoman acuan dari usulan gagasan rencana pengembangan

stasiun kereta api Tugu, Inpeksi 6 Jalan dan Bangunan

- Ir. Hioning, lmu Bangunan Jalan Kereta. Api, 1981

- Ir. Imam Subarkah, Jalan Kereta Api 1981

a. Kapasitas Ruang-Ruang Pelayanan Penumpang

- Parkir area

. Parkir roda 4 / taxi 10 % : 75 buah, luasan 1250 m2

. Parkir roda 2 50 % :350 buah, luasan 500 m2

. Becak / Andong 5 % : 37 buah, luasan 200 m2

- Hall penerima. dan ruang tunggu

. Perbandingan penumpang : Pengantar / penjemput =

1 : ( 1,5 - 2 ), Diperkirkn Besaran hall dan

ruang tunggu untuk 2000 orang, dengan ratio peror-

ang 0,60 m = 1200 m2

- Meja informasi dan tiket penjualan

. Untuk 10 jurusan perjalanan, Masing-masing 3 in2 dan

meja informasi seluas 5 m2, maka. 30m2 + 5 in 2 = 35 in 2

- Loket penimbangan bagasi/barang

. Penimbangan bagasi / barang bawaan, luasan 35 m2.

- Pintu pengontrolan penumpang



105
. Pintu pengontrolan penumpang ke peron ( keluar

masuk ), masing-masing luasan 4 m2, maka jumlah

luasan 10 m2.

- Emplasemen dan peron

. Panjang emplasemen rangkaian kereta api 250 m

. Lebar peron tepi untuk menunggu 8 m

. Peron antar emplasemen 3 m

. Peron tepi dengan 1 muka lebar 2 m

- Jalur bebas emplasemen

. Untuk rel lebar 1 m, maka lebar jalur bebas 3,50 m

- Ruang-ruang kemudahan bagi penumpang diperon

. Ruang tunggu penumpang maksimal, luasan 500 m2

. Ruang kantin / restorasi menampung 10 % penumpang=

75 orang, maka didapat luasan 100 m2

. Ruang penjualan souvenir dan kelontong 100 m2

. Ruang toilet menampung 10 % penumpang selama 10

menit dengan perbandingan pria : wanita = 5:1,

maka luasan yang disediakan 75 m2

. Biro perjalanan, informasi. dan akomodasi melayani

10 % penumpang per 10 menit, maka luasan 100 m2

b. Kapasitas Ruang Pelayanan Angkutan Barang Klas Ringan

- Parkir area

. Roda. 4 seluas 10 % luasan parkir penumpang 125 m2

. Roda 2 seluas 10 % = 10 m2

. Becak seluas 5 % = 10 m2

- Hall Penerima seluas 10 % luas hall penumpang 120 m2

luasan 12 tn2



- Meja pencatstan, penimbangan dan administrasi

seluas 50 in2

- Gudang penyimpanan / penimbunan barang kiriman

seluas 50 m2

- Toilet dan ruang jaga seluas 20 rn2

c. Kapasitas Ruang pengelola administratip

kapasitas ruang-ruang pengelola administratip

pelayanan sistem angkutan kereta api dengan

ruang :

- Pimpinan 3x3 =9 m2

ikretar is 1,5 x 3 =4,5 m2

- Staff / Pegawai 1,5 x 1,5 = 2,25 m.2

- Ruang kepala stasiun keseluruhan 25 m2

. Pimpinan = 9 m2

. Wakil pimpinan = 9 m.2

. Sekretaris = 4,5 m2

. Flow 10 % =2,25 m2

- Ketatausahaan luasan 20 m2

. Pimpinan = 9 m.2

. Staf 4 orang ; 4 x 2,25 = 9 m2

. Flow 10 % =1,8 m2

- Ruang tamu 6 kursi dan flow = 9 m2

- Ruang bendaharawan = 35 m2

- Ruang rapat untuk 30 orang dan flow = 30 m2

- Ruang istirahat staff dan pantry untuk 30 orang

luasan 30 m2

- Toilet karyawan pria / wannita = 20 m2

106
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- Gudang dan ruang arsip = 15 m2

Kapasitas ruang Pengelola Khusus

Merupakan ruang-ruang yang mewadahi kegiatan pokok

sistem angkutan, yaitu pengontrolan perjalanan dan

sistem komunikasi perjalanan.

- Ruang pengamanan perjalanan

. Ruang pengaturan perjalanan = 35 m2

.. Pimpinan = 9 m2

.. Staff 10 orang = 10 x 2,25 = 22,5 m2

.. Flow 10 % = 3,15 m2

. Ruang pengawas peron dan keamanan = 35 m2

.. Pimpinan = 9 m2

.. Staff 10 orang =22,5 m2

.. Flow 10 % =3, 15 rr;2

. Ruang kondektur dan flow = 25 m2

. Ruang sinyal = 25 m2

. Ruang pemeliharaan prasarana = 9 m2

. Ruang teknik sarana prasarana = 9 m2

. Ruang istirahat = 15 m2

. Ruang Toilet = 15 m.2

. Gudang dan peralatan - 9 m2

- Ruang perlengkapan komunikasi = 30 m2

. Ruang komunikasi telpon = 9 m2

. Ruang telex / telegrap = 9 m2

. Ruang operator / pengaturan komunikasi = 9 m2

. Flow 10 % = 2,7 m2
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Ruang perbekalan : 125 m2

. Ruang persiapan / perlengkapan restorasi = 25 m2

. Gudang perlengkapan bagi perjalanan = 25 m2

. Gudang mas in is dan crew / awak perjalanan = 25 m2

. Ruang pemeliharaan bangunan dan peralatan = 25 m2

. Ruang pengaturan perbekalan / bahan bakar sistem

angkutan kereta api = 25 m2

5.4.3. POLA HUBUNGAN RUANG

Penentuan hubungan ruang yang dapat menciptakan suatu

kemudahan kegiatan pelayanan angkutan penumpang dan barang

dengan mempertimbangkan suatu kejelasan arah pencapaian /

sirkulasi, maka. sebagai pendekatan pola penataan yang

dipilih penataan ruang dengan penyesuian tata urutan

kegiatan pelayanan dan pemisahan yang jelas. Sehingga

diharapkan tercapai sistem pencapaian yang mudah dan

efisien .

-I X P

t^Lof-eT
tH ^ElOtHpCf- ^OrojpaL pt^JjUAUAW

2g| (celdmpP)^ Tfcf-N'l'c

- -7

8

Skema Pola hubungangan ruang



Disamping itu juga perlu ditetapkan suatu sistem yang

menggambarkan keterkaitan antar ruang agar dapat diterje-

mahkan dalam tata ruang dalam. secara garis besar keselu

ruhan ruang dapat dibagi - bagi lagi menjadi sub sistem

ruang. Hubungan antar sub sistem ini dapat disusun seperti

pada metriks dibawah ini :

1. Parkir

2. Hall penerima

3. Kelompok pelayanan penumpang

4. Kelompok pelayanan barang

5. Pengelolaan

Pola hubungan ruang 1

1. Hall

2. Ruang persiapan

3. Gudang

Pola hubungan ruang 2.



1. Informasi lisan

2. Informasi tertulis

3. Ruang staff

Pola hubungan ruang 3

1. Jalur emplasemen penumpang

2. Jalur emplasemen barang

3. Ruang tunggu

4. Ruang penunjang

Pola hubungan ruang 4

110



1. Hall

2. Kelompok ruang tiket

3. Kelompok ruang tunggu

4. Masuk kereta turun/naik

5. Kelompok ruang perencanaan perjalanan

6. Parkir

7. Kelompok kontrol perjalanan

8. Kelompok ruang pendukung operasional

9. Service

Pola hubungan ruang 6.

Ill

rn-m

1. Hall I l *—

2. Ruang kepala

3. Ruang staff administrasi

4. Ruang pertemuan

5. Ruang-ruang pendukung

Pola hubungan ruang 5.

4-



5.4.4. PERSYARATAN RUANG 112

Pendekatan ini adalah usaha untuk menciptakan nilai-

nilai ruang yang nyaman, aman, mudah dan sehat sehingga

mendorong aktivitas berjalan lancar. Usaha untuk mencipta

kan kemudahan dan kenyamanan tetap berlandaskan pada

prinsip-prinsip peranoangan pada bangunan fasilitas pela

yanan publik seperti biaya konstruksi yang terjangkau,

kemudahan perawatan dan konservasi energi.

Adapun prsyaratan ruang yang berpengaruh terhadap

peranoangan suatu ruang atau bangunan, yaitu :

5.4.4.1. PERSYARATAN UMUM

Merupakan persyaratan yang sudah berlaku umum bagi

peranoangan suatu ruang atau bangunan yang meliputi

penerangan, ketenangan, kenyamanan, kesehatan, keamanan

dan rerang gerak.

a. Penerangan

Dalam bangunan umum sistem penerangan sangat berpen

garuh pads. kualitas suasana yang terjadi, dimana

nampak sering terlihat rendahnya kualitas penerangan

akan banyak menimbulkan kerawanan lingkungan, dimana.

kerawanan ini bisa mengakibatkan citra pusat pelaya

nan tersebut. Untuk itu penerangan diruang-ruang umum

seperti koridor, ruang tunggu, ruang luar, perlu

mendapat perhatian khusus dalam perencanaan ini.
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Void bangunan bisa mengatur pemasukan penerangan .a \

Pendekatan penerangan didasarkan pada kebutuhan

kwalitas dan kuantitas cahaya untuk setiap kegiatan.

Setiap jenis kegiatan membutuhkan intensitas peneran

gan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai suatu fasilitas pelayanan publik maka sedapat

mungkin mcnggunakan penerangan alami untuk kegiatan-

nya, untuk itu perencanaan lebar bukaan, suncreen,

void-void bangunan, skylight, merupakan alternatif

dalam perencanaan sistem penerangan alami.

Untuk penerangan buatan kriteria intensitas peneran

gan dipergunakan untuk menentukan type dan banyak

almatur, namun pemilihan type dan banyaknya armatur

ini juga mempertimbangkan tuntutan suasana / efek

psikologis ruang.

b. Penghawaan

Faktor penghawaan ruang merupakan hal yang penting

AMlFHB Dep, FliTL, Feraturan Bangunan Indonesia 1978, ha139
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untuk mendukung sebagai sarana pelayanan umum yang

representatip. Untuk ruang yang besrsifat umum dapat

digunakan sistem penghawaan alami sedangkan untuk

ruang-ruang yang menuntut kenyamanan tertentu maka

digunakan sistem penghawaan buatan.

Perencanaan sistem penghawaan alami merupakan peren

canaan yang tidak berdiri sendiri, penghawaan alami

mempunyai kaitan erat dengan sistem penerangan alami.

Untuk itu perencanaan lubang-lubang penghawaan di-

kaitkan dengan sistem penerangan alami.

Gambar. Sistem penghawaan yang menyatu dengan pener

angan . ^ \

c . Kebisingan

Kebisingan yang terbesar yang timbul adalah akibat

A}Ibid halaian 113
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aktivitas pergerakan alat angkut. Untuk itu treatmen

terhadap kebisingan pada ruang-ruang mempunyai tingkat

toleransi kebisingan yang rendah seperti ruang-ruang

pengelolaan dan ruang-ruang komersial melalui pola-pola

dinding dan penggunaan pembatas yang kedap suara serta

dengan menata ruang dengan meletakan ruang jauh dari

sumber kebisingan untuk ruang-ruang yang membuthkan

ketenangan tinggi. Sedangkan kebisingan pada ruang luar

melalui pengaturan tata hijau.

5.4.4.2. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus adalah persyaratan yang berlaku

bagi ruang tertentu,. secara khusus sesuai dengan fungsi

ruang tersebut.

a. Ruant Pelayanan Umum ( publik )

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi adalah :

- Penerangan

Sebagai fasilittas pelayanan publik diusahakan

sedapat mungkin menggunakan penerangan alami untuk

kegiatannya, untuk itu perencanaan lebar bukaan,

void-void bangunan, skylight, merupakan alternatif

dalam perencanaan sistem penerangan alami.

Sedangkan untuk penerangan buatan digunakan pada

malam hari, ruang-ruang yang tidak di sinari mata-

hari, ruang-ruang dengan fungsi khusus dan keadaan

sinar matahari berkurang karena pengaruh cuaca.
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Untuk ruang-ruang yang bersifat umum dapat diguna

kan sistem penghawaan alami sedangkan untuk ruang-

ruang yang perlu kenyamanan tertentu, maka. diguna

kan sistem penghawaan buatan.

b. Ruang Pengelolaan Dan Administrasi ( privat )

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi adalah :

- Penerangan

Penerangann untuk seetiap ruang • berbeda-beda

sesuai dengan funsi rung tersebut, baaaik peneran

gan alami mauppun penerangan buatan.

- Penghawaan

Ventilasi harus cukup untuk pergan tian udara ds.iam

ruangan dengan penghawaan alam dan buatan baik.

- Ketenangan

Perencanaan bangunan hendaknya menghindarkan adanya

lubang dinding yang menghadap kesumber kebisingan.

- Akustik

Akustik harus baik sehingga. orang dapat mendengar

dengan baik, dengan jalan meniadakan atau mengu-

rangi suara yang tidak diinginkan, sehingga. dapat

menunjang aktivitas yang terjadi.

5.4.4.3. RUANG GERAK

Penentuan besarnya ruang harus mempertimbangkan

flow ( ruang gerak ) yang cukup bagi pemakai, sehingga

tidak mengurangi efisiensi keria.



5.5. PENDEKATAN SISTEM STRUKTUR 11?

Hubungannya dengan pemanfaatan teknologi dalam peren

canaan bangunan stasiun kereta api, yang ada keterkaitan-

nya dengan penentuan suatu sistem struktur dengan diper-

timbangkan berdasarkan :

5.5.1. PERTIMBANGAN SISTEM

a. Fungsi

Bangunan stasiun kereta api sebagai bangunan terminal

dengan klasifikasi stasiun besar yang berkedudukan di

kota, yang mempunyai jalur lintasan aktip 6 buah dan

mempunyai panjang penutup emplasemen 250 m, dengan

kegiatan mobilitas tinggi, tuntutan keterbukaan untuk

mewujudkan keleluasaan pengamatan / pengawasan bagi

pengontrolan maupun pengenalan kereta pada spoor yang

telah ditentukan, sedangkan ukuran / dimensi alat

angkut dengan panjang rangkaian sekitar 250 m dan

ketinggiaan 4-6 m, maka dituntut struktur penutup

yang clapat mewujudkan keterbukaan dan seminimal mungkin

adanya halangan, dipertimbangkan struktur yang mamppu

menahan beban getar yang tinggi dan bergerak.

b . C i t r a

Struktur diharapkan dapat mewujudkan uangkapan bentuk

yang direncanakan dalam bentuk citra dinamis horizon

tal, yang mmpunyai perpaduan komposisi bentuk bangunan

pendukungnya yang berbeda kegiatan dan persyaratannya,

yaitu antar bangunan pengoperasian saranan angkutan

dengan bangunan pengelolaan / kantor dan pelayanan
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Keseluruhan komponen harus dapat menampilkan keseimban

gan dalam citra horizontal dinamisnya tersebut, yang

diimbangi dengan adanya menara komunikasi sebagai

pelengkap sistem hubungan udara / pengamanan dan moni

toring perjalanan.

Sebagai bangunan pelayanan umum yang menampilkan iden-

titas dan ciri khas suatu kebudayaan, sejarah, kepari-

wisataan dan sebagai kota pelajar, sehingga secara

, fungsional bangunan terminal mempunyai kedudukan seba

gai kebutuhan primer, dalam tuntutan penampilan yang

kommplex, maka perwujudan bangunan secara monumental ism

horizontal merupakan suatu image / gambaran paling

tepat.

c. Kemungkinan sitem struktur

Sesuai bentuknya, bangunan stasiun kereta. api sebagai

pelayanan umum, dapat memakai sistem struktur ringan,

sedang untuk bangunan pengelolaan dapat memakai sistem

struktur rangka dan bidang, yaitu ;

- Sistem grid, merupaka.n sistem struktur yang mengarah

kekauan rangka bangunan akibat interaksi. antar kolom

dan balok yang dipergunakan.

- Sistem shear wall, merupakan sistem struktur dinding

monolit dari beton sebagai dinding struktural.

- Sistem tabung (tube), bangunan dengan sistem struktur

yang perletakan kolomnya hanya sekeliling bangunan

itu send ir i.



Sistem struktur ringan pada bangunan sebagai pelaya

nan umum, adalah sebagai berikut ;

a.Flat Paral-el Cable System / sebidang

119

kabel stabilisasi diatas

b.Arch System
kabel stabilisasi dibawah

A l\
buttressed

c.Flatt Truss Systems

kombinasi tension
dengan sxidut korapresl

d.Frame Systems

bulk aktif 2 hinged

e,Single Curred Shell Systems

short barrel shell

tied arch

8 panel

3 hinged arch

3 hinged / T frame

2 hi-ng-ed frame

continous \ 3 hinged frame

Gambar Sistem Struktur



5.6. PERLENGKAPAN BANGUNAN 12°

5.6.1. SISTEM KEAMANAN TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN

Pada dasarnya terdapat dua buah prinsip dalam keama

nan terhadap bahaya kebakaran, mengingat bangunan stasiun

merupakan bangunan umum, yaitu :

1. Sistem tanda bahaya

Alat tersebut bekerja sebelum terjadinya bahaya

sehingga dapat diketahui sumber dari api. dalam sebuah

bangunan.

2. Sistem pemadam kebakaran

Sistem ini bekerja. jika telah terjadi kebakaran, antara

lain ;

- Sistem springkler

- Sistem Cc2 cair

- Sistem hiuse real

- Sistem stand pipe and house

- Fire hydrant

5.6.2. SISTEM PENANGKAL PETIR

Untuk perencanaan bangunan stasiun kereta api ini

sistem penangkal petir akan digunakan, tetapi disesuaikan

dengan kebutuhan dari fisik bangunan baik bentang maupun

luas yang dijangku.

5.6.3. SISTEM AIR BERSIH

Air bersih yang digunakan untuk bangunan stasiun

tersebut antara lain :

- Kebutuhan service hotel

-Lavatory



121

- Cadangan pemadam kebakaran

Sistem penyaluran air ada dua macam, yaitu :

- Down Feed System

- Up Feed System

5.6.4. SISTEM PEMBUANGAN

- Pembuangan yang berasal dari toilet, urinoir, wc dapur

dan Iain-lain, yang disalurkan lewat jaringan dengan

memperhatikan pipa lubang penghawaan dan kemiringan

saluran.

- Pembuangan untuk air hujan yang juga mempunyai kantung-

kantung air untuk penampungannya.

- Pembuangan sampah dengan sistem pembuangan dan pembersi-

han sifat dan jumlah pembuangan.

5 6.5. SISTEM JARINGAN LISTRIK

Penyediaan sumber listrik untuk perencanaan bangunan

stasiun akan disuplai dari PLW serta generator yang dipa-

kai sebagai cadangan.

5.6.6. SISTEM KOMUNIKASI

Didalam perencanaan bangunan stasiun terdapat dua

macam sistem komunikasi, yaitu :

1. Komunikasi antar ruang dan bangunan (internal), alat

tersebut bisa berupa Interkom dan speaker.

2. Komunikasi luar bangunan (eksternal), berupa telpon,

telex, PABX.

5.7. PENDEKATAN PENATAAN RUANG LUAR DAN PENAMPILAN BANGUNAN

Beberapa rencana bentuk stasiun kereta api Tugu, yang

direncanakan dan menjadi bahan pertimbangan untuk peran-
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cangan adalah :

a. Arsitektur Kontekstual

Permasalahan penataan wajah kawasan Marioboro

sampai saat ini masih menoari format yang tepat. Banyak

permaslahan dan usulan penanganan yang dilontarkan,

kesemuanya berupa agar citra Malioboro tidak hilang.

Salah satu permasalahan adalah bagaimanan agar tampil

menawan6 bagi yang datang di kawasan ini. Dalam hal ini

masalah Visual menjadi perhatian utama. B\

Masalah visual terutama terjadi akibat tidak

adanya kesinambungan antara yang baru dan yang lama.

Untuk itu perlu pendekatan lain yang lebih tepat dalam

menangani penataan wajah kawasan Malioboro. Pendekatan

tersebut adalah pendekatan Kontekstual, sebuah pendeka

tan yang melihat perlunya tanggapan sebuah bangunan

agar dapat sejiwa dengan lingkungan. BC *.

Kesadaran tentang pentingnya merancang dengan

meinperhatika.n lingkungan adalah merupakan alternatip

untuk merancang di kawasan Malioboro, kesadaran ini.

juga termasuk bagaimana. menjaga dan menghormati jiwa

dan karakter kawasan. D) Pendekatan peranoangan dengan

pendekatan kontekstual berarti mempelajari dan mengint-

erprestasikan apa yang ada di lingkungan dan mentrans

D I WUiiGUdCti SttlU, i ~ T J.

CiBroiin, Fartawijaya, 1980

DJfartawijaya, 19Go
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formasikan kedalam rancangan baru. Transformasi merupa

kan hal penting, pendekatan ini bukan sekedar "copy

ing". Sebab sebuah rancangan harus bisa menunjukan

perkembangan jamannya dan dapat menyesuaikan dengan

fungsi bangunannya.

b. Kontinuitas Visual

Menjaga kontinuitas visual merupakan acuan untuk

mendesain bangunan baru agar dapat sejiwa dengan ling

kungan. Kontinuitas visual hanya bisa. didapat bila

perancang melihat dan menelaah apa yang telah ada

disekitamya. Berdasar pada proses kreatif menstrans-

formasikan bentuk-bentuk yang ada hingga menghasilkan

efek visual yang senada, sehingga. menghasilkan suatu

komposisi baru yang sejiwa dengan lingkungan.

Kontinuitas visual tidak terpancang / terpaku pada

style/gaya tertentu.£) Dalam kawasan Malioboro sendiri

terdapat beberapa gaya Arsitektur yang telah membentuk

karakter kawasan secara. spesifik, antara lain Arsitek

tur Indich, Arsitektur Pecinan dan Arsitektur Tradisi-

nal, namun terdapat kontinuitas visual diantara gaya-

gaya tersebut. Kontinuitas visual lebih pada kesamaan

artikulasi facade, setback, proporsi dan skala. F)

1. Atikulasi Facade

Artikulasi paling banyak ditemukaaa.n pada

EiWcindoasiseno, 1991.

FjPrtawiiaaya, 1986, Brolm, 1980,
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bahan/ma.terial bangunan baik waarna maupun tekstur,

bukaan, tanda, kolom dan ornamen
G)

Untuk mencapai. kontinuitas dengan lingkungan tidak

semua artikulasi dipertimbangkan dalam rancangan.

Hanya artikulasi yang telah menjadi karakter ling

kungan (urban Image) yang dipertimbangkan dalam

rancangan. Pada kawasan Malioboro terlihat beberapa

artikulasi elemen yang telah menjadi karakter kawa

san antara lain :

- Kolom-kolom arcade, rangkaian kolom disepanjang

facade jalan Malioboro yang membentuk ruang-ruang

transfaran kawasan telah menjadi ciri utama kawa

san .

Sketsa. Kolom - kolom arcade bangunan pada kawasan

Maiioboro.

bjtoicradc ueEiqn biuae;ines, py.\.
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As bangunan, pada bangunan yang merupakan karakter

kawasan hampir terlihat adanya komposisi yang

simetris baik dalam komposisi elemen fasade maupun

tata massa.

/

/

t=lCjQ

MB Hi

n \
\

q iQQQJlplQQ

Sketsa. Bentuk-bentuk simetris disekitar kawasan

Maiioboro.

Untuk perancangan wajah pengembangan stasiun Tugu

yang menjadi perhatian utama adalah wajah bangunan

utama yang dikonservasikan, karena mempunyai nilai

historis yang tinggi. Usaha konservasi ini dapat
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dilanjut dengan mempertegas keberadaannya dalam tata

massa pengembangan dan menampilkan keselarasan

rancangan dengan bangunan utama.

Untuk itu perlu diperhatikan artikulasi-artikulasi

facade bangunan utama sebagai usaha untuk dapat

mencari dasar bagi peranoangan pengembangan. Artiku

lasi yang ada dapat dilihat pada gambar berukut :

FT-T-tvt-n-r-T i • • i

!l\ : ~ j II I I I I I | ' 1~T~ t ; I ;• <-~t
i '\ I I i ! i I I M 1 I \ II i• ' ' I • L

r7^-^" h !•• t ;

TT

TTvJ I I ><T V K* l | I l< II. Ta I ' I

hi

iIUTk I

TT

Gambar. Telaah Wajah bangunan utama yang dikonser

vasi .
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2. Skala

Dalam konteks perencanaan kawasan (urban Design)

skala merupakan parameter utama perencanaan. seluruh

elemen perencanaan akan dilihat berdasar parameter

tersebut. Skala akan mengukur aktivitas, massa,

ruang, dan elemen estetis lainnya. ^ y

Kemampuan manusia. untuk mengerti dan memahmi bangu

nan dan bentuk-bentuk urban sangat ditentukan skala

ruang. Bangunan besar yang diluar jangkauan fisik

manusia akan terasa manusiawi bila dirancang dengan

menggunakan prinsip-prinsip skala. -j-\

oODD L 1 jdoOO
Skala Konuutiflal

A.

n °_

SUla runos u Out of Sea it

Sketsa. Skala bangunan dan ruang luar.

Hlsnirvaru, n'bj

I "jSpreireqen, 1965
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3. Proporsi

Proporsi adalah melihat satu elemen dengan tolok

ukur elemen lainnya. Dalam konteks urban design

proporsi dapat berupa perbandingan antara unsur

horizontal dan vertikal suatu elemen, atau perban

dingan antara elemen yang satu dengan yang lain.

Proporsi dalam Facade adalah perbandingan antara

elemen vertikal dan horizontal baik elalam elemen

facade maupun secara keseluruhan. T•, Perbandingan

ini juga menyangkut perbandingan antara bidang masif

dan bidang bukaan ( perbandingan solid and cavi-

ty'nya termasuk -proporsi jendela dan pintu. K.

•J; trier, 1^86

r jPartarti taya, 1986

JZEFfS" fPOWsJ
<'l Sopors, b,ua» Bam^ .1BfiI|. S3(a, S(n?3r propofs| {

<uunqan

Sketsa a. Proporsi bukaan bangunan "infill" dengan

proporsi lingkungan.
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4. Setback

Setback adalah penempatan bulk bangunan dalam ling

kungan agar tercipta skala manusia. Setback merupa

kan hal penting bila dikaitkan dengan peranoangan

dilingkungan agar bangunan yang mempunyai ketinggian

di luar jangkauan pandangan dan fisik manusia tetap

mempunyai skala manusia. Seberapa jauh setback ini

tergantung dari skala ruang yang ingin dihadirkan

dan seberapa tinggi bulk bangunan.

t _r

large tinSrolttt eipansets of *a I I

area taake a building appear

baity ani5 aver I y in pos i c, g to
the stt»[ t-level pedeslr isn

a
T_

Var 111ag bit i I d i ng &;igii t and

j <t bac fc and establish mg lower

scale ad j a:e •-• I to pedestrian

areas reduce the appearance

of bolt

Sketsa. Peranan setback dalam membentuk skala ruang

Pada kawasan Maliboro setback menjadi bagian yang

cukup penting karena tanpa pengaturan setback yang

konsisten, skala ruang yang menjadi karakter ling

kungan akan rusak.
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5. Garis Batas Cakrawala ( skyline )

Karakter suatu kawasan / kota dapat dilihat melalui

garis cakrawala berarti juga keharmonisan kota /

kawasan. keharmonisan diantara massamassa secara

keseluruhan. Ada bangunan yang menjadi penting dan

ada bangunan yang tidak penting. Ada yang menjadi

pusat dan ada. yang menjadi pendukungnya . Bangunan

satu menghormati bangunan yang lain.

Dalam perencanaan kawasan, memelihara garis batas

cakrawala merupakan cara yang efektip untuk menda

patkan kontinuitas diantara massa-massa bangunan

secara keseluruhan. Cara. ini juga dipanda.ng efektif

untuk mengatur dan menempatkan kembali "skala manu

sia" dalam ruang kota.

Kawasan Malioboro telah mempunyai vista-vista yang

menjadi ciri dari kawasan ini.

Vista yang telah menjadi karakter kawasan ini harus

dipelihara / dipertahankan melalui pengaturan garis

cakrawa1a agar ciri tersebut. tidak .hi Inng .

' iy

Contoh penataan tinggi bangunan uiiluk menjaga konti

nuitas visual ^\
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa sebagai dasar pemikiran dan menam

pilkan bangunan dan penataan ruang luar bangunan stasiun

dengan :

- Memberikan karakter sesuai fungsi sebagai bangunan

terminal, bangunan umum dan bangunan angkutan

- Memberikan kesan keterbukaan dan menerima

- Sikap adaptasi dengan lingkungan, sehingga mempunyai

pendekatan humanism terhadap mayarakat lingkungannya

- Penampilan yang menggambarkan dan mewakili ( reprensen-

tatip adanya kegiatan yang dinamis didalamnya

- Menunjukan keberadaan bangunan tersebut dari entry road,

sebagai komponen pendukung lingkungan dan kota

- penataan ruang luar yang mempunyai orientasi langsung

terliadap pencapaian sistem angkutan kota

- memperjelas pengaturan jalur / sirkulasi dalam lingungan

/ penataan area parkir dan tata hijau

- pencapaian entrance dari entry road mudah dan aman,

tanpa. adanya crossing antar sistem angkutan

- memungkinkan pengadaan pengembangan kegiatan dalam

bangunan.


