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BAB VI

KONSEP DASAR

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

6.1. KONSEP DASAR

Untuk menentukan konsep dari perencanaan dan peran

oangan bangunan stasiun kereta api adalah jawaban dari

masalah utama perencanaan dan peranoangan yang merupakan

kesimpulan dari analisis yang dilakukan sebelumnya atau

yang memenuhi aspek yang telah digariskan, maka. perlu

; adanya konsep yang melandasinya. Adapun konsep tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Stasiun merupakan wadah kegiatan pelayanan penumpang

dan barang dalam melakukan perpindahan sistem angkutan

yang dapat memberikan kejelasan arah poncapaian bagi

umum / publik yang mengadakan perjalanan maupun pengan

tar / penjemput, memudahkan pelayanan bagi kegiatan

didalamya, kelanoaran sirkulasi penumpang dengan kegia

tan penunjangnya. dan kemampuan / daya tampur.g yang
optimal pada saat padat.

2. Pencerminan fungsi bangunan pelayanan umutt, yang berka

rakter penerima dengan kesan keterbukaan, tetapi dengan

penataan ruang yang memudahkan pengontrolan penumpang

pengantar dan penjemput selama berada didalamnya.

3. Pengembangan bangunan stasiun kereta api dengan mengik

uti perkembangan teknologi yaang dapat mempersatukan

sistem angkutan yang lebih modern dengan tidak mening-
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galkan nilai-nilai budaya atau mempunyai nilai adaptasi

dengan lingkungan / kaawasan Malioboro.

4. Penentuan lokasi yang tepat sehingga. mudah pencapaian-

nya, cepat dan memberikan kelanoaran dalam pencapaian

dari berbagai arah, hal ini berkaitan dengan jalur

sirkulasi sistem angkutan / jalan lingkungan yang

mempengaruhinya, sehingga diperlukan penataan lingkun

gan .

5. Penataan dan pemilihan site dalam menentukan ruang

penghubung untuk memudahkan pergerakan perpindahan

antar sistem angkutan.

6.2. LOKASI DAN TAPAK

6.2.1. LOKASI

Lokasi terletak pada daerah yang cukup strategis

dengan kemudahan pencapaian dari zone pemukiman, zone

pusat kota ataupun sistem angkutan yang lain, diantaranya

: taxi, bus, colt dalam kota, becak dan andong, angkutan

darat antar kota / bus, angkutan udara dan lain-lain. Dan

juga letak / lokasi yang mempunyai kedudukan yang seimbang

terhadap arah perkembangan kota, dimana kota Yogyakarta

bagian Timur dan Selatan telah dilengkapi dengan adanya

terminal bus antar kota ataupun bandara / angkutan udara,

sedangkan bagian barat dan utara perlu juga. disediakan

kemudahan terminal antar kota, yang penempatannya dipilih

dari sepanjang jalur rel yang melintasi kota. ( lokasi

terpilih dapat dilihat pada peta ).



S^$£pJti%,
v*'-7.-rA->

134
6.2.2. SITE ( TAPAK )

Site / letak yang dipilih berdasarkan persyaratan clan

standar fisik untuk suatu bangunan stasiun yang baik, dan

memungkinkan untuk diadakan pengembangan apabila tuntutan

kebutuhan semakin besar. Menggunakan lahan / persil yang

sesuai dengan Rencana Induk Kota Yogyakarta, atas dasar

pertimbangan dan perbandingan, khususnya di kawasan as

Tugu Kraton, dengan memilih disekitar jalur lintasan rel.

kereta api, yaitu :

- Ketinggian muka tanah 113 m diatas permukaan air la.ut.

- Ketinggian muka tanah cukup dalam, karena disekitamya /

arah- barat dan Timur diba.tasi aliran sungai yang cukup

dalam / curam, dengan kedalam sekitar 50 m, sedangkan

ketinggian aliran airnya sangat rendah / tidak tetap,

hal ini akan menguntungkan apabila dibutuhkan ruang-

ruang di bawah muka. tanah / under ground level floor.

Terdapat area terbuka. cukup luas sepanjang jalur bebas

lintas rel kereta, dan area, yang membatasinya dengan

daerah sekitarnya, yaitu sebelah barat, Utara juga.

dimungkinkan dan sebelah Timur juga terdapat sebagian

luasan area yang akan diperuntukan sebagai daerah hijau

dan pengembangan bangunan-bangunan pengelolaan.

- Infra struktur dari lingkungan kota yang lengkap dan

cukup mendukung tututan / kebutuhan yang direncanakan.

- kebutuhan area penyangga / buffer / barierre dengan

penghijauan, terutama untuk melindungi lingkungan disek

itamya dari akibat pengaruh gangguan suara, gangguan
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pencemaran udara, dalam hal ini sangat penting bagi

pelestarian kawasan as Tugu Kraton, dan juga bagi kein-

dahan lingkungan.

6.2.3. HUBUNGAN BANGUNAN STASIUN DENGAN LINGKUNGAN DISEKITARNYA

- Pola. tata letak didalam dan diluar bangunan stasiun yang

direncanakan sesuai tuntutan kebutuhan dan potensi /

kemampuan lingkungannya, ditunjang dengan kebutuhan dan

kebiasaan / tradisi masyarakat yang akan menggunakan

bangunan pelayanan sistem angkutan kereta api di Yogya

karta. .

- Orientasi bangunan stasiun terhadap lingkungannya, serta

pengaruh yang ditimbulkan terhadap lingkungan kotanya.

- Hubungan terhadap pola lay out penataan persil dan

sirkulasi didalam bangunan, dimana pengaruh lingkungan

cukup besar.

6.3. POLA SIRKULASI

Konsep sirkulasi dibagi berdasar karakteristik pela-

kunya, yaitu :

6.3.1. SIRKULASI PEJALAN KAKI

Pola pergerakan manusia secara umum adalah pola

pergerakan radial dimana jari-jarinya adalah jalur-jalur

pendestrian yang dikaitkan dengan :

a. Pola pergerakan kawasan dan pusat-pusat pergerakan

kawasan serta pencapaian dari berbagai akses kawasan.

b. Pola kegiatan ruang dalam
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c. Akses pada angkutan lain yang dapat mempermudah pelaya

nan bagi yang membutuhkan.

Dengan demikian dicapai pencapaian dan sirkulasi

pejalan kaki yang mudah dan lancar bagi pemakai fasilitas.

6.3.2. SIRKULASI KENDARAAN

Sirkulasi untuk kendaraan yang perlu diperhatikan pada

dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Pola sirkulasi secara garis besar terbagi menjadi dua

sisi pola sirkulasi sesuai dengan kondisi site dimana

untuk setiap sisi mempunyai akses tersendiri.

b. Setiap sisi diakomodasikan adanya akses untuk kendaraan

angkutan kota melalui pengaturan titik-titik pemberhen-

tia.n .

c. Pola sirkulasi dibedakan antara sirkulasi umum dan

service dimana service mempunyai akses tersendiri yang

dipisahkan dengan sirkulasi umum.

d. Pola sirkulasi mengakomodasikan juga adanya. jalur-jalur

untuk kendaraan angkutan tradisional seperti becak,

andong.

e. Pols. sirkulasi dibuat untuk mendukung keterpaduan

sistem angkutan dalam bangunan dan kota.

6.3.3. PARKIR

Dalam penataan parkir dipisahkan antara kendaraan

umum, non umum dan Service (parkir pengelola). Karena

antara kedua ssisi bukan merupakan pola pergerakan yang

sekuensial, tetapi diperlukan lokasi parkir yang berbeda

untuk setiap sub pola. sirkulasi.
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Rencana jaringan pada perencanaan fisik ini meliputi :
- Jaringan jalan dan parkir

- Jaringan listrik

- Jaringan telekomunikasi

- Jaringan sanitasi

- Jaringan drainasi

- Persampahan

- Jaringan Fire Protection

- Penangkal petir

Rencana jaringan tersebut merupakan faktor terpenting jUga
bagi bangunan stasiun kereta aPi yang cara dan penyelesai-

an sistem jaringan utilitas bangunan diletakan pada tempat
yang aman dan sesuai / memenuhi persyaratan, dan segi

estetika dan teknis dapat dipertanggung jawabkan antara.

lain diletakan diatas lantai, digantung dibawah atap /
lantai atas, ataupun dengan ducting dan plumbing khusus
(shaft).

6.5. RENCANA POLA PERUANGAN

Perencanaan dan peranoangan disini adalah menampilkan
penataan pola ruang yang terbuka, sebab menampung kegiatan
pelayanan umum, tetapi dengan adanya pembatasan / segi
komersial pengelolaan sistem angkutan dan pengamanan
keselamatan manusia, maka dibutuhkan pengontrolan jalur /
sirkulasi penumpang dan barang dalam keseluruhan penataan
ruang yang cukup terbuka. Pengontrolan dengan memberikan
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main waay pengontrolan yang membatasi. antara ruang tunggu

umum dengan ruang tunggu peron .

6.5.1. PROGRAM RUANG

Kebutuhan ruang pada bangunan stasiun kereta api Tugu

disusun berdasarkan rencana menurut Intruksi 2 jilid I .&

II, Peraturan jalan dan Bangunan, Inpeksi 6 jalan dan

bangunan. Dari seluruh ruang yang ada dapat dikelompokan

menjadi kelompok berdasarkan kegiatan dan hubungan fungsi

a. Kelompok kegiatan pelayanan publik / umum :

- Main Entrance - Hall penerima

- Ruang tunggu umum

- Meja informasi dan loket penj.ualan tiket

- Bagian bagasi / barang bawaan penumpang

- Pintu pengontrol penumpang ke peron

- Peron dan emplasemen

- Jalur bebas emplasemen

- Ruang kemudahan / penunjang, yang terdiri dari ;

. Ruang istirahat / tunggu di peron

. Ruang kantin / restorasi / buffet

. Ruang penjualan souvenir / kelontong

. Ruang pelayanan finansial / bank

. Ruang pelayanan pos dan telekomunikasi

. Ruang musholla dan tempat wudhu

. Ruang pelayanan Jasa informasi / akomodasi biro

perjalanan

b. Kelompok kegiatan pelayanan angkutan barang kiriman

klas ringan :
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- Side entrance - Hall penerima bagi barang

- Loket penerimaan, pencatatan dan administrasi barang

- Bagian penimbangan barang

- Gudang penimbunan dan penyimpanan barang

- Ruang penjaga / peralatan

- Toilet

c. Kelompok pengelolaan administratip / semi privat :

- Ruang kepala stasiun dan staff

- Ruang ketatausahaan - sekretariatan dan staff

- Ruang penerimaan tamu

- Ruang bendaharawan dan staff

- Ruang kepegawaian

- Ruang istirahat dan pantry

- Toilet

- Ruang arsip dan gudang

d. Kelompok ruang pengontrolan perjalanan dan komuni

kasi pengamanan

Ruang penga.ma.nan perjalanan dengan kelengkapannya

- Ruang komunikasi dengan kelengkapannya

- Ruang perbekalan dan pemeliharaan

6.5.2. BESARAN DAN KAPASITAS RUANG

a. Kelompok ruang pelayanan publik / umum, dengan kapasi

tas 2000 orang, luasan lantai 2155 m2, di luar luasan

area parkir dan area, peron / emplasemen.

b. Kelompok ruang pelayanan angkutan barang klas ringan,

kapasitas barang yang ditimbun 50 - 75 m3, luasan

lantai 240 m2.



c. Kelompok ruang pengelolaan administratip / transit
semi privat, kapasitas 25 - 50 orang dengan luasan

lantai 219 m2.

d. kelompok ruang pengontrolan perjalanan dan komunikasi

pengamanan, kapasitas 50 - 75 orang dengan luasan

lantai 307 m2, di luar jalur bebas lintasan rel, lang
siran / parkir dan Iain-lain.

6.5.3. HUBUNGAN DAN PENGELOMPOKAN RUANG

6.5.3.1. Pengelompokan Ruang

a. Guna mendapatkan wadah fisik yang cukup efisien perlu

diadakan pengamatan terhadap seluruh kegiatan. Dan

pengamatan tersebut dicoba untuk membuat pengelompo

kan beberapa kegiatan yang dipandang punya hubungan.

b. Mengadakan pengelompokan ruang atas dasar macam

fungsi yang saling mendekati / mendukung, dalam satu

rangkaian proses pekerjan sehingga akan mempermudah /

memperlancar dan efisiensi tenaga - waktu.

c Penataan ruang yang akan mengarahkan kegiatan dan

membentuk jalur sirkulasi yang efisien dan la.ncar /

tidak menimbulkan crossing, dengan menyesuaikan pola

tata fisik lingkungan antara lain ; pola penataan

jalan lingkungan, zone dan karakter lingkungan dan

jugga pencapaian entry road ke entrance bangunan.

d. Dengan pengelompkan ruang akan didapat suatu pedoman

tentang tata. letak kegiatan yang sesuai dengan deraa-

jad interaksi antar kelompok kegiatan. Pengelompokan



ini kemudian digunakan dasar penyusunan Zoning

daerahan ) .

6.5.3.2. Hubungan Kegiatan

A

3

C

D

•area pelayanan. unma /
Dublik

-area pelayanan angkutan
barang

-area pengelolaan adminis
tratj-p / transisi

-area pengontrolan perja
lanan dan nengamanan

KETERANGAN :

A : Zone Publik

B : Zone Publik

C : Zone Transisi / Semi Privat

D : Zone Privat

+ : Hubungan Langsung

o : Tidak ada Hubungan

- : Hubungan Tidak Langsung

Hubungan antar Zone :

Hubungan Langsung

Hubungan Tidak Langsung
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6.5.3.3. Pola Hubungan Kelompok Ruang

Jpengontrolan perjalanan L
~]dan komunikasi pengamanan

pengelolaan
administratis

_tpelayan an
transisi

I
penumpang

dan barang

I
entry road

peron dan)
kemudahanl

KETERANGAN :

Hubungan Langsung

------ Hubungan Ticlak Langsung

emplasemen
dan lintasan
Jalur bebas
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6.5.4. KEJELASAN SIRKULASI DAN FLOW KEGIATAN PELAYANAN

a. Memberikan arah pencapaian dari urutan setiap macam

kegiatan yang jelas secara fisik dan non fisik, sehing

ga mempunyai kesan dan pengaruh yang komunikatip teru

tama bagi umum / masyarakat, sehingga pengenalan terha

dap lingkungan tersebut mudah diterima. Hal ini clapat

diwujudkan dengan penyajian-penyajian dinding-dinding
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menerus, pemisahan arus yang berlawanan arah ataupun

arahan jalur yaang harus dicapai umum dapat terlihat

j elas.

* 1
+->-

n.
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penumpang tin 1

rSbagasi x
^-^ penumpang /

(out] it *
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agasi

Gambar pola sirkulasi kegiatan.

b. Flow kegiatan yang merupakan gerak / arus dari kegiatan

dalam menyelesaikan proses sebelum dan sesudah melaku

kan kegiatan perjalanan dengan sistem angkutan terse

but. Disini dengan memberikan kemungkinan kesinambungan

yang memberikan efektifitas dan efisiensi terhadap

tenaga dan waktu.

6.5.5. PERSYARATAN KONDISI RUANG

Mewujudkan penyelesaian suasana dalam lingkungan

bangunan stasiun dengan pemanfaatan kondisi alam setempat

ataupun memberikan pengkondisian apabilaa diperlukan,

antara lain :

a. Pengkondsian cahaya sebagai penerangan dengan :

- Penerangan Alami

Semaksimal mungkin memanfaatkan pencahayaan alam pada

siang hari, kecuali pada keadaan cuaca mendung /
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kurang memenuhi ataupun bagi ruang-ruang ditengah

bangunan.

- Penerangan Buatan

Memberikan penerangan buatan pada siang hari cuaca

buruk ataupun ruang yang sulit dijangkau pengaruh

cahaya alam, dan digunakan pula pada malam hari,

dimana kegiatan angkutan kereta api berjalan selama

24 jam setiap hari.

b. Pengkondisian suara sebagai akustik ruangan

dapat diwujudkan dengan :

- Pemilihan material non struktural yang dapat mengu-

rangi terhadap pengaruh suara penumpang ataupun suara

yang diakibatkan getaran sistem angkutan kereta api

(getaran diesel lokomotif di atas rel).

- Memilih macam sistem struktur yang mempunyai ketahan-

an yng tinggi terhadap pengaruh getaran yang keras,

sehingga bagi bangunan yang berhubungan langsung

dengan pusat getaran dapat dipilih struktur utama

yang dapat menanggulangi dan sesuai untuk menahan

besarnya beban getaran tersebut.

c. Pengkondisian Penghawaan

Khususnnya bagi bangunan tropis yang kondisi dan sifat-

nya relatif sama sepanjang tahun, tetapi bagi ruang-

ruang tertentu dan ruang yang jauh dari jangkauan udara

luar / alam perlu ditunjang dengan pengkondisian bua

tan, antara lain :

- Untuk ruang-ruang yang sifatnya mewadahi kegiatan
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penj e input) .

- Ruang transisi ( pengelola administratip)

- Ruang privat ( ruang pengontrolan perjalanan dan

pengamanan ).

b. Persyaratan bagi bangunan yang mewadahi kegiatan umum,

menggunakan material yang memenuhi persyaratan secara

teknis kebutuhan ruang (akustik, Kelembaban dan Iain-

lain), tetapi selain itu harus mempunyai ketahanan yang

tinggi terhadap pengaruh bahaya kebakaran, gesekan,

benturan dan material yang mudah dipelihara / dibersih-

kan .

c. Membedakan maaterial dengan ruang luar yang bersifat

lebih keras , dimana. penyelesaian ruang dalam bangunan

yang bersifat lebih lunak, memberikan kesan pendekatan

dan adaptasi bagi masyarakat dengan menjauhkan kesan

sakra.l. Seandainya ketinggian .ruang sebagai bangunan

'umum yaang bersifat massal tersebut. Dibutuhkan keting

gian langit-langit yang cukup longgar sebagai persyara

tan suplai udara bersih ( kebutuhan udara. bersih per

orang 300 meter kubik per jam dalam suhu 20 - 26 oC,

dalam kondisi normal.

6.5.7. TATA RUANG LUAR

Persyaratan Makro :

- Tata ruang luar agar dapat meningkatkan kualitas fisik

dan ruang kawasan serta mendukung usaha. pengembangan

kawasan

- Mengungkapkan suasana yang terbuka dengan menampilkan
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suasana yang memudahkan pelayanan umum sesuai dengan

sifat kegiatan yang diwadahi, pola sirkulasi dan ruang-

ruang terbuka dan kesemuanya disesuaikan dengan kondisi

tapak.

Persyratan Mikro :

- Mencerminkan suatu fungsi bangunan umum, yang mempunyai

orientasi langsung terhadap pencapaian sistem angkutan

kota

- Memperjelas adanya. pengaturan jalur / sirkulasi dalam

lingkungan / area parkir

- Pencapaian entrance dari entry road mudah dan aman,

tanpa adanya crossing antar sistem angkutan

- Kejelasan tata. letak entrance dari bangunan

- Memungkinkan pengdaan pengembangan kegiatan dalam bangu

nan .

- Pola penataan tata hijau yang terdiri dari berbagai

kelompok tanaman yang setiap kelompok mempunyai arah

penggunaan yang tersendiri yang disesuaikan dengan

karakteristik tanamannya. Tata hijau sebagai unsur tata

ruang luar dia.rahkan sebagai pengaruh pergerakan, kese-

garan dan kenyamanan serta keindahan.

6.6. PERANCANGAN TATA MASSA

Tata massa secara keseluruhan dirancang dengan memperhati-

kan faktor-faktor berikut :

- Memperjelas pola fisik kawasan
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- Menjadi kan massa konservasi sebagai orientasi massa.

pengembangan dengan memperjelas keberadaan massa terse

but melalui sumbu / as bangunan

- Memperhatikan terpeliharanya garis batas cakrawala yang

menonjolkan keharmonisan irama massa-massa sehingga

terdapat kontinuitas visual diantara massa-massa dengan

kawasan

- Tata massa yang tercipta dibuat dengan tetap mempertaaa-

hankan skala. yang ada melalui pengaturan setback massa.

6.7. PENAMPILAN BANGUNAN

Peranoangan bentuk bangunan dengan bangunan utama

sebagai inti peranoangan, yang merupakaan ssebaagaaai

bangunan historis dan sesuai dengan fungsi bangunannya.

Diperkuat dengan melalui pengaturan urban Pabric ; tek-

stur, skala, warns., garis-garis, proporsi dan setback,

melalui :

- Gubahan massa

- Elemen penampilan bangunan

- Sistem struktur

- Penggunaan bahan

- dan warns..


