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BAGIAN 6 

EVALUASI RANCANGAN 

6.1 Kesimpulan Review Evaluatif Pembimbing dan Penguji 

 Pada bab ini, evaluasi rancangan dilakukan dengan tujuan melihat kembali 

solusi desain yang telah diterapkan pada rancangan Stasiun Prambanan. Adapun 

beberapa nasihat maupun masukan dari Pembimbing dan Penguji yang telah 

penulis rangkum untuk selanjutnya direspon dengan memperbaiki beberapa bagian 

yang dirasa kurang tepat dan maksimal. 

 

 6.1.1 Ruang Ticketing 

 Kebuttuhan ruang tiket untuk sebuah stasiun kereta api 

sangat penting untuk kebutuhan calon pengguna jasa kereta api 

yang ingin langsung membeli tiket kereta api ditempat (go show). 

Ada kesalahan penulis tidak memberikan ruang untuk ticketing 

pada perencanaan gambar Stasiun Prambanan sehingga pada 

evaluasi ini harus memberikan gambaran posisi/ lokasi serta luas 

yang dibutuhkan untuk ruang tiket pada Stasiun Prambanan. 

 

Gambar 6.1 Penempatan R. Ticketing 1 

Sumber : Hasil Rancangan, 2017 
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 Ruang ticketing yang sebagai perencanaan hasil evaluasi 

masukan dari Pembimbing dan Penguji. Untuk ruang ticketing lt 1 

terletak pada lantai 1 bangunan Stasiun dan tepat pada tangga 

entrance. Posisi ini diletakkan pada bagian barat untuk memberikan 

kemudahan akses bagi pedestrian ataupun calon penumpang yang 

turun dari kendaraan pribadi. Ticketing lt 2 perencanaan yang 

berada pada lantai 2 dari jalur pedestrian yang memisahkan antara 

kendaraan dengan manusia. 

 

Gambar 6.2 Penempatan R. Ticketing 2 

Sumber : Hasil Rancangan, 2017 

 

 Penempatan ticketing lt 2 harus melalui eskkalator yang 

disediakan pada bagian transport hub sebagai bagian dari tempat 

persinggahan calon penumpang yang menggunakan transportasi 

umum. Ruang ticketing terletak membelakangi posisi eskalator 

sehingga tidak mengganggu alur sirkulasi menuju pintu masuk 

lantai 2. 

 

 6.1.2 Ruang Locker 

 Pada bagian ruang Locker room ini penulis mendapatkan 

masukan dari Pembimbing dan Penguji untuk memahami perilaku 
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calon penumpang kereta api yang memiliki kebiasaan membawa 

barang bawaan yang besar dan tidak dapat berpindah-pindah tempat 

secara fleksibel.  

 

Gambar 6.3 Penempatan R. Locker Umum lt. 1 

Sumber : Hasil Rancangan, 2017 

 

1. Pintu masuk melalui jalur pedestrian untuk menuju lantai 2 

dengan menggunakan eskalator yang tersedia pada Stasiun 

Prambanan. 

2. Alur masuk calon penumpang dari entrance kemudian membeli 

tiket dan masuk ke peron melalui turnstile bar/ pintu masuk 

otomatis. Arah tanda merah memberikan gambaran bahwa 

calon penumpang akan kesulitan jika keluart kembali kemudian 

menitipkan barangnya hanya untuk sekedar berjalan-jalan 

sebentar. Penitipan barang akan terjadi jika penumpang akan 

berwisata tanpa membawa banyak barang atau seperti tas ransel 

yang bisa dititipkan pada locker room. 

3. Pintu masuk jalur selatan sebagai jalur akses penumpang dari 

arah selatan. Arah tanda merah menunjukkan perilaku calon 

penumpang kesulitan pada letak locker room 2 yang berada 

pada sisi ujung timur bangunan. 
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Gambar 6.4 Penempatan R. Locker Umum lt. 2 

Sumber : Hasil Rancangan, 2017 

 

1. Alur calon penumpang dari transport hub menuju lantai 2 

yang kemudian membeli tiket dan masuk ke ruang tunggu 

lantai 2 melalui pintu otomatis yang tersedia. Arah tanda 

merah juga menunjukkan pola perilaku calon penumpang 

yang membawa banyak barang akan kesulitan jika harus 

menitipkan pada locker room melalui pintu otomatis. 

4. Perencanaan pemindahan locker room (arah tanda kuning) 

 yang langsung terhubung dengan ruang tunggu lantai 2 

 untuk memudahkan calon penumpang yang ingin berjalan-

 jalan sebentar ataupun melihat pemandangan yang terdapat 

 pada balkon lantai 3. 
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6.2 Visualisasi Model 3D 

 

 

Gambar 6.5 Maket Model 3D 1 

Sumber : Hasil Rancangan, 2017 

 

 

 

Gambar 6.6 Maket Model 3D 2 

Sumber : Hasil Rancangan, 2017 

 


