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BAB II 

DESKRIPSI PROYEK 

2.1 Pengertian Judul  

Judul dari proyek ini adalah “perancangan stasiun kereta api di 

kabupaten sampang” dari judul tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut :  

Perancangan  : penggambaran,perencanaan dan pembuatan sketsa     

                                  atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah   

                                  kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi  

                                  (syfaun Nafisah : 2). 

Stasiun kereta api  : sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian   

                                  kereta api serta tempat menunggu kedatangan kereta    

                                  api (PM.48 tahun 2015). 

Di    : kata depan menandai tempat. 

Kabupaten  : suatu wilayah administratif diindonesia setelah                 

                                    provinsi yang dipimpin bupati. 

Sampang   : nama sebuah kabupaten di jawa timur yang  

                                       berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan di sisi barat,  

                                    di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten  

                                    Pamekasan, di sisi utara berbatasan dengan Laut Jawa  

                                   dan di sisi selatan berbatasan dengan Selat Madura. 

Kesimpulan  

Dari pengertian yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian perancangan stasiun kereta api di kabupaten sampang 

sendiri adalah suatu perencanaan dan perancangan prasarana transportasi 

dimana sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api di 
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suatu wilayah tertentu serta sebagai tempat menunggunya kedatangan kereta 

api. 

2.1.1 lingkup pelayanan dan kapasitas  

Stasiun kereta api di Kabupaten Sampang merupakan suatu perancangan 

prasaranan transportasi sebagai prasarana dalam sistem transportasi yang 

aman,nyaman dan lancar serta efisiensi dari segi operasinal dan biaya secara 

kualitas maupun kuantitas dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung 

kegiatan pelayan transportasi. Stasiun kereta api di Kabupaten Sampang akan 

dirancang guna mengimbangi jumlah penumpang kereta api yang akan terus 

meningkat dari tahun ke tahun dan diproyeksikan pada tahun 2030. 

Pembangunan Stasiun Kereta Api di Kabupaten Sampang juga diperlukan 

untuk mendukung program pemerintah pusat dalam merencanakan proyek 

pembangunan jalur Kereta Api (KA).  

2.1.2 kualitas pelayanan 

Perancangan stasiun kereta api berada di Kabupaten Sampang. Batas fisik 

stasiun kereta api di Kabupaten Sampang yaitu : 

sebelah utara   : Laut Jawa. 

sebelah selatan : Selat Madura. 

sebelah barat   : Kabupaten Bangkalan. 

sebelah timur   : Kabupaten Pamekasan. 

2.2 Tinjauan Fungsi  

2.2.1 klasifikasi dan karakteristik judul  

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 yang 

menjelaskan tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api dalam 

Bab 2 Jenis dan Kegiatan. Stasiun pasal 2 dan pasal 3 menjelaskan tentang 
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stasiun kereta api merupakan prasarana kereta api sebagai tempat 

pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. 

 Jenis stasiun 

Stasiun kereta api menurut jenisnya terdiri dari : 

a. Stasiun penumpang  

Stasiun penmpang merupakan stasiun kereta api untuk menaik 

turunkan penumpang. Stasiun penumpang setidaknya dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas seperti : 

1) Keselamatan; 

2) Keamanan; 

3) Kenyamanan; 

4) Naik turun penumpang; 

5) Penyandang cacat; 

6) Kesehatan; 

7) Fasilitas umum; 

8) Fasilitas pembuangan sampah 

9) Fasilitas informasi 

b. Stasiun Barang 

Stasiun barang merupakan stasiun kereta api untuk kegiatan 

bongkar muat barang. Stasiun barang setidaknya dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas seperti : 

1) Keselamatan 

2) Keamanan 

3) Bongkar umat 

4) Fasilitas umum 

5) pembuangan sampah 
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c. Stasiun operasi  

Stasiun operasi merupakan stasiun kereta api sebagai 

pengoperasian/pengendalian kereta api. Stasiun operasi dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan dan operasi kereta api. 

 Kegiatan Stasiun  

a) Kegiatan Pokok 

Kegiatan pokok di stasiun meliputi: 

1) Melakukan pengaturan perjalanan kereta api 

2) Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api 

3) Menjaga keamanan dan ketertiban dan 

4) Menjaga kebersihan lingkungan. 

b) kegiatan usaha penunjang  

Kegiatan usaha penunjang di stasiun dapat dilakukan oleh 

penyelenggara prasarana perkeretaapian dengan ketentuan: 

1) Tidak mengganggu pergerakan kereta api; 

2) Tidak mengganggu pergerakan penumpang dan/atau barang; 

3) Menjaga ketertiban dan keamanan; dan 

4) Menjaga kebersihan lingkungan 

c) kegiatan jasa pelayanan khusus 

Kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dapat dilaksanakan 

oleh bagian lain dengan persetujuan pelaksana prasarana 

perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan: 

1) Ruang tunggu penumpang; 

2) Bongkar muat barang; 

3) Pergudangan 

4) Parkir kendaraan dan/atau 

5) Penitipan barang 
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 Kelas Stasiun 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 

Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api 

dalam bab IV Tata Cara Penetapan Klasifikasi Stasiun Kereta Api 

pasal 14 menjelaskan bahwa stasiun penumpang dikelompokkan 

menjadi : 

1. Kelas besar 

Stasiun Kelas besar dalam pelaksanaannya dapat dibagi lagi 

kedalam beberapa kelas, seperti kelas besar A, B atau kelas besar C 

Stasiun besar umumnya terletak di kota besar serta kota pelabuhan 

dan disinggahi semua kereta api. Pada stasiun ini sepur langsir harus 

dibuat jauh dari sepur kereta api, melainkan dapat dicapai dengan 

mengoperasikan sepur isolasi. Stasiun ini mampu melayani 

penumpang ±20.000 orang/hari. 

2. Kelas sedang 

Stasiun kelas sedang umumnya berlokasi minimal di kota 

kecil/kecamatan, disamping untuk kepentingan operasi kereta api, 

juga bisa melaksanakan jasa pelayanan penumpang dan/atau 

barang.Pada stasiun ini letak pada sepur hampir sama dengan stasiun 

kecil akan tetapi letak sepur yang bukan sepur kereta api (sepur 

gudang barang, sepur langsir, sepur simpan) harus di pisahkan agar 

tidak mengganggu sepur kereta api. Stasiun ini mampu melayani 

penumpang ± 8.000 orang/hari. 

3. Stasiun Kelas kecil,  

Stasiun kelas kecil juga dapat disebut sebagai stasiun pemberhentian, 

umumnya digunakan untuk menaikan dan menurunkan penumpang 

dan tidak ada peluang kereta api bersilang ataupun bersusulan, dan 

hanya kereta api cepat (ekspres) yang dapat melewati. umumnya 

berada di lokasi perkampungan atau desa dan hanya untuk 

kepentingan operasi kereta api (stasiun operasi). Pada stasiun ini 

terdapat sampai tiga sepur persilangan atau sepur penyusulan, karena 

dimanfaatkan untuk bersilangnya kereta api. Stasiun ini bisa 

melayani penumpang ± 1.000-2000 orang/hari. 
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Pemilihan klasifikasi kelas stasiun kereta api berdasarkan kriteria 

dengan bobot masing – masing 100 angka (point), kriteria yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Fasilitas operasi, jenis alat-alat yang digunakan untuk mendukung 

operasi perjalanan kereta api. 

2. Jumlah jalur, semakin besar jalur yang masih aktif, maka semakin 

meningkat bobot penilaiannya. 

3. Fasilitas penunjang, semakin lengkap fasilitas penunjang, maka 

semakin meningkat bobot penilaiannya 

4. Frekuensi lalu lintas, semakin besar jumlah kereta api termasuk 

semakin padat kereta api yang berhenti, maka semakin meningkat 

bobot penilaiannya. 

5. Jumlah penumpang, semakin besar jumlah penumpang dan mungkin 

semakin banyak nilai pendapatan, maka semakin meningkat nilai 

bobot penilaiannya. 

6. Jumlah barang, semakin besar jumlah barang dan mungkin semakin 

banyak nilai pendapatan, maka semakin meningkat bobot 

penilaiannya. 

jenis Pelayanan Stasiun 

No  Jenis stasiun 
Jenis pelayanan standar oleh PT kereta api 

indonesia (persero) 

1. Stasiun besar 

(SB) 

- Buka 24 jam 3 shift.  

- Melayani KA ekonomi, bisbis, eksekutif,barang.  

- Petugas berjumlah > 30.  

- Kapasitas penumpang 250 orang.  

- Fasilitas : Ruang PPKA, Ruang tunggu ekonomi 

dan eksekutif, Pelataran parkir roda 4 dan roda 2, 

Loket karcis, Emplasemen, Kafetaria, Mushalla, 

Smoking room, Kantor administrasi,Kantor  

DJPJ(Dinas Juru Penilik Jalan), Jalur silang > 6. 

Contoh : Stasiun SB Pasar Turi.  
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2. Stasiun kelas 1  - Buka 24 jam  

- Melayani KA ekonomi, bisnis, eksekutif, barang.  

- Petugas berjumlah > 20.  

- Kapasitas Penumpang 150 orang.  

- Fasilitas : Ruang PPKA, Ruang tunggu ekonomi, 

Pelataran parkir roda 2 dan roda 4, Loket karcis, 

Emplasemen, Kafetaria, Mushalla, Kantor 

administrasi, jalur silang > 4.  

3. Stasiun kelas 2  - Buka 24 jam.  

- Melayani  KA  

ekonomi,bisnis,eksekutif.  

- Petugas 12 - 15 orang.  

- Kapasitas  penumpang  100 orang.  

Fasilitas  :  Ruang  PPKA, Ruang  tunggu ekonomi,  

Pelataran Parkir roda 2, Loket karcis, Emplasemen,  

Mushalla, Jalur silang > 3.  

- Buka 24 jam.  

- Melayani KA ekonomi,bisnis,eksekutif.  

- Petugas 12 - 15 orang.  

- Kapasitas penumpang 100 orang.  

Fasilitas : Ruang PPKA, Ruang tunggu ekonomi, 

Pelataran Parkir roda 2, Loket karcis, Emplasemen, 

Mushalla, Jalur silang > 3.  

4. Stasiun kelas 3 - Buka 12 jam (Stasiun Sumber rejo, Cerme 24 

jam).  

- Melayani KA ekonomi.  

- Petugas > 6 orang.  

- Kapasitas penumpang 50 orang.  

- Fasilitas : Ruang PPKA, Ruang tunggu ekonomi, 

Pelataran parker roda 2, Loket karcis, Emplasemen, 

Jalur silang > 1.  

Tabel 2. 1 jenis pelayanan stasiun kereta api 
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 jenis-jenis stasiun kereta api 

jenis-jenis stasiun yang dijelaskan dalam keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 22 Tahun 2003 yang dibedakan berdasarkan 

lokasi/domisili terhadap perjalanan suatu rangkaian kereta api, 

diantaranya :   

a. Stasiun Awal Perjalanan Kereta Api 

Stasiun awal perjalanan kereta api merupakan stasiun asal perjalanan 

kereta api dan juga sebagai tempat untuk menyiapkan rangkaian 

kereta api dan memberangkatkan kereta api. 

b. Stasiun Antara Perjalanan Kereta Api 

Stasiun antara perjalanan kereta api merupakan stasiun tujuan 

terdekat dalam setiap perjalanan kereta api juga dapat digunakan 

untuk menerima kedatangan dan memberangkatkan kembali kereta 

api atau dilalui oleh kereta api yang beroperasi langsung. 

c. Stasiun Akhir Perjalanan Kereta Api 

Stasiun akhir perjalanan kereta api merupakan stasiun tujuan akhir 

perjalanan kereta api sebagai yang menerima ketibaan kereta api. 

d. Stasiun Pemeriksaan Perjalanan Kereta Api 

Stasiun pemeriksaan perjalanan kereta api merupakan stasiun awal 

keberangkatan perjalanan kereta api dan stasiun tertentu yang 

dikukuh sebagai stasiun pemeriksa dalam Grafik Perjalanan Kereta 

Api (Gapeka). pada stasiun pemeriksa harus melakukan kegiatan 

pencatatan tentang persilangan luar biasa dengan kereta api fakultatif 

atau kereta api luar biasa. 

e. Stasiun batas  

Stasiun batas merupakan stasiun sebagai pembatas perjalanan kereta 

api karena terdapat adanya stasiun yang ditutup. 
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 Jenis Kereta Api menurut Penggunaan 

a. Kereta Api Penumpang  

 Kereta api penumpang merupakan kereta api yang dapat mengangkut 

khusus penumpang dari satu kota ke kota lainnya. Kereta Api 

penumpang memiliki empat macam yaitu : 

1. Kereta Api Eksekutif  

 Kereta api eksekutif Merupakan jenis kereta api yang hanya 

mengangkut penumpang kelas menengah ke atas dengan beberapa 

fasilitas tertentu seperti, tempat duduk khusus, ruangan ber AC, 

,restoran, mini bar dan ketepatan waktu dalam menempuh perjalanan.  

2. Kereta Api Bisnis  

Kereta api bisnis merupakan jenis kereta api yang hanya mengangkut 

penumpang kelas menengah ke bawah dengan fasilitas tertentu 

seperti, ruangan menggunakan kipas angin, tempat duduk bersama, 

restoran dan ketepatan waktu dalam menempuh perjalanan.  

3. Kereta Api Ekonomi  

Kereta api ekonomi merupakan tipe kereta api yang hanya 

mengangkut penumpang kelas bawah dengan fasilitas terbatas serta 

tanpa tempat duduk.  

4. Kereta Api Barang  

Kereta Api barang merupakan kereta api yang khusus mengangkut 

barang saja untuk di antarkan dari satu kota ke kota lainnya.  

2. 2.2. Pengembangan Judul (Literature dan Teori Penunjang Fungsi)  

 Sejarah Kereta Api Di Madura 

Kereta api di Madura ini, dahulunya dibangun oleh perusahaan kereta 

api swasta milik Belanda pada tahun 1897 yang bernama Madoera 

Stoomstram Maatschappij. Kereta api ini mulanya memiliki fungsi 

sebagai transportasi untuk mengangkut garam dari Sumenep menuju 

Bangkalan yang dimana, pulau Madura sendiri memiliki potensi alam 

berupa garam. Hal ini mendorong Belanda untuk membangun jalur 
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kereta api agar mempermudah transportasi. Penggunaan transportasi 

sebelum adanya kereta api ini, yaitu kereta yang menggunakan tenaga 

kuda, sapi, keledai, namun hal itu tidak efisien dikarenakan kuda, sapi, 

keledai merupakan tenaga yang juga memerlukan istirahat dalam 

perjalanannya seperti makan, minum. Hal itu akan dapat memberikan 

dampak lama dalam perjalanan sampainya garam dan sumber daya alam 

yang diambil di pulau Madura. 

Jalur kereta api ini dibangun di bagian selatan Madura. Dalam peta 

pulau Madura sendiri, pusat kota Madura terletak di bagian selatan, . Hal 

ini dikarenakan daerah selatan dari pulau Madura lebih berpotensial 

dibandingkan daerah utara karena tanah di daerah utara lebih tandus 

dibandingkan daerah selatan. Oleh karena itu, Belanda cenderung  

membangun jalur kereta api di bagian daerah selatan pulau Madura. 

Selain itu jalurnya juga digunakan untuk menjual atau mengirimkan 

garam menuju Surabaya, yang tentunya menjadikan jalur selatan lebih 

strategis dan lebih menguntungkan. (Huub de Jong, 1987:13) 

 

 

 

Gambar 2. 1 jaringan rel kereta api zaman dahulu 

 (sumber http//google.co.id) 

Pada tahun 1898 s/d 1901,Periodesasi pembukaan jalur KA di 

Madura adalah Kamal-Bangkalan (1898), Bangkalan-Tunjung (1899), 

Tunjung-Kwanyar (1900), Tanjung-Kapedi (1900), Kapedi-Tambangan 

(1900), Tambangan-Kalianget (1899), Kwanyar-Blega (1901), Tanjung-

Sampang (1901), dan Sampang-Blega (1901). 

Di Madura sendiri jalur kereta api di buka secara bertahap dari daerah 

Kamal Bangkalan-Kalianget diantaranya : Jalur kereta api di Madura 

dimulai dari Kamal-Telang-Kessek-Sukolilo-Kwanyar-Batah-Modung-

Patengteng-Kadungdung-Blega-Lomaer-Bangcelok-Torjun-Krampon- 
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Sampang-Tanglong-Camplong-Tanjung-Branta-Pamekasan-Talang 

Prenduan-Kapedi-Aengdakee-Sumenep-Marengan-Kalianget.   

 

 

 

 

Gambar 2.2 jaringan rel kereta api zaman dahulu 

(sumber http//google.co.id) 

Menurut Akyadi (43), selaku Manager Kantor Pengusahaan Aset 

Madura PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menyebutkan bahwa fungsi 

kereta api pada zaman dahulu tidak hanya digunakan untuk mengangkut 

garam tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk mengangkut 

penumpang dan barang ke berbagai tujuan di Pulau Garam untuk 

dilakukan penjualan di kota Surabaya. Pada gerbong-gerbong kereta api 

dibedakan antara garam, penduduk lokal, dan orang Belanda. Tarif yang 

dibagikan pada penduduk lokal lebih murah serta fasilitas yang seadanya.  

Pada masa pendudukan Jepang, rel kereta api yang berada di 

Sumenep sudah diambil oleh pihak Jepang untuk dibuat persenjataan 

mempersiapkan perang ke dua yang dimana besi milik Belanda sangatlah 

kuat sehingga rel yang ada di Sumenep diambil dan dijadikan senjata 

oleh tantara pasukan Jepang. 

Setelah indonesia merdeka,kereta api di Madura digunakan hingga 

sekitar tahun 1970-an, namun dikarenakan mulai adanya transportasi 

darat yang lebih cepat dan murah, seperti bus, mikrolet dan lain 

sebagainya kereta api di Madura akhirnya diberhentikan atau tidak di 

beroperasi. Oleh karena itu kereta api Madura tidak lagi efisien dan pada 

akhirnya tidak ada pemasukan, pemerintah memutuskan pada taun 1980 

untuk mengehntikan pengoperasian kereta api di Madura. 
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2.2.3. Standar Perancangan   

2.2.3.1. Peraturan yang berkaitan dengan Judul  

A. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Perda kabupaten sampang No.7 tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sampang tahun 2012-2032 pasal 17  

Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf    

b meliputi: 

a) konservasi rel mati;  

b) pengembangan jalur perkeretaapian umum yang 

menghubungkan Bangkalan–   

Kamal–Sampang–Pamekasan–Sumenep yang terintegrasi 

dengan jaringan   

perkeretaapian di Surabaya; dan  

c) menjaga prasarana perkeretapian. 

B. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan PZ (Peraturan Zonasi) 

Perda kabupaten sampang No.4 tahun 2020 tentang rencana detail tata 

ruang dan peraturan zonasi bagian wilayah perkotaan sampang tahun 

2019-2039 pasal 31 

Sistem jaringan perkeretaapiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (2) huruf d meliputi : 

a. Reaktivasi jalur rel mati di Pulau Madura yang melalui Kabupaten 

Bangkalan-   

Kabupaten Sampang – Kabupaten Pamekasan – Kabupaten Sumenep; 

b. Dengan adanya reaktivasi jalur rel mati di Pulau Madura sesuai pada 

huruf a maka diperlukan: 

a. Penyediaan fasilitas rambu peringatan dini (early warning) diseluruh   

perlintasan pada Kota Sampang; 

b. Konservasi sempadan rel kereta api pada daerah permukiman adalah 

11,5 (sebelas koma lima) meter pada kiri dan kanan sepanjang rel kereta. 

Untuk konservasi sempadan rel kerta api sebaiknya diarahakan dapat 

memenuhi standart kelayakan konservasi; dan 

c. Untuk sempadan kereta api dapat difungsikan sebagai Ruang Terbuka 

Hijau yaitu antara sempadan garis tepi rel kereta api hingga batas 

pinggir kereta api. 
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C. RIPNAS ( Rencana Induk Perkeretaapian Nasional) 

Rencana induk perkeretaapian nasional BAB 2 tahun 2018 tentang 

strategi pengembangan jaringan dan layanan  

Rencana Jaringan Jalur Kereta Api di Pulau Madura 

Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Madura adalah 

melalui program pembangunan jalur kereta api baru, dan reaktivasi 

lintas non-operasi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Pada 

Tahun 2030 direncanakan akan dibangun secara bertahap prasarana 

perkeretaapian meliputi jalur, stasiun dan fasilitas operasi kereta api, 

diantaranya meliputi:  

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antarkota 

termasuk menghidupkan kembali  jalur kereta api yang 

menghubungkan Kamal – Pamekasan.  

2. Pengembangan layanan kereta api perintis.  

3. Pengembangan sistem persinyalan, telekomunikasi dan 

kelistrikan.  

4. Pengembangan stasiun kereta api termasuk fasilitas park and 

ride pada pusat-pusat kegiatan strategis nasional, provinsi dan 

kabupaten/kota.   

Spesifikasi teknis dasar untuk jaringan kereta api di koridor Madura 

yang dilakukan dengan skema reaktivasi jalur mati mengikuti 

penggunaan lebar jalan rel  1067 mm. Penggunaan lebar gauge yang 

berbeda tetap dimungkinkan berdasarkan kajian maupun kebijakan.   

Rencana jaringan jalur kereta api di Pulau Madura sebagai mana 

terlihat pada Gambar  
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Gambar 2.3 Desire line perjalanan penumpang menggunakan mode kereta 

api di pulau madura tahun 2030 

(Sumber:RIPNAS tahun 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 rencana jaringan kereta api di pulau madura tahun 2030 

(Sumber:RIPNAS tahun 2018) 

2.2.3.2. Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)   

Fokus Riset Transportasi 

Tema  Topik Riset Target  Dukungan  

Teknologi 

Penguatan 

Industri 

Transportasi 

Nasional 

Moda jalan dan 

rel 

Lightweight 

structure untuk 

transportasi 

massal Mobil 

listrik untuk 

angkutan umum 

Kemenhub 
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Teknologi 

Infrastruktur 

dan 

Pendukung 

Sistem 

Transportasi 

Kajian 

kebijakan, sosial 

dan ekonomi 

transportasi 

Kebijakan, sosial, 

ekonomi, dan 

lingkungan 

transportasi 

Kemenhub 

Dikbud 

Kemenristekdikti 

POLRI 

Kemendagri  

BPPT 

Tabel 2. 2 Rencana Induk Riset Nasional 

2.3 Tinjauan Lokasi 

2.3.1 Tinjauan Umum Lokasi/ Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Peraturan daerah rencana tata ruang wilayah pasal 62 ayat (3) yaitu 

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan kereta api sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  

a. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak 

lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;  

b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta 

api dan jalan;  

c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api 

dengan  memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan 

pengembangan jaringan jalur kereta api; dan  

d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat 

mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi 

perkeretaapian. 

2.3.2. Kriteria Pemilihan dan Tapak 

Kriteria pemilihan tapak pada perancangan ini berdasarkan ketentuan 

perencanaan Stasiun   Kereta  api  di kabupaten sampang serta 

berdasarkan UU peraturan mentri perhubungan no.29 tahun 2011serta 

peraturan daerah. Adapun    faktor    penentu    Perancangan dalam 

pemilihan tapak ini adalah sebagai berikut:  
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1.Adanya    potensi    lokasi    yang    dapat dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan fasilitas Penumpang kereta api di kabupaten 

sampang. 

2.Lokasi  perancangan  disesuaikan  dengan kebijakan   Pemerintah   

kabupaten sampang dalam perencanaan pembangunan.  

3.pencapaian Pemilihan tapak berdekatan dengan fasilitas umum 

seperti pasar ,kawasan industri,perkantoran, terminal angkutan umum 

serta sekolahan.   

4. akses jalan menuju tapak mudah dijangkau angkutan umum  dan  

dapat  dilalui  oleh  kendaraan baik roda  2 roda 4 ataupun lebih.  

5. peruntukan tapaknya milik fasilitas umum. 

2.4. Studi Banding Obyek Sejenis  

2.4.1. Stasiun Kereta Api Di Kabupaten Sidoarjo  

Stasiun Sidoarjo (SDA) merupakan stasiun kereta api kelas I, 

berlokasi di Jalan Diponegoro No. 1,Kelurahan Lemahputro, Kecamatan 

Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Stasiun ini terletak di tengah 

Kota Sidoarjo, berseberangan dengan Kampung Batik Jetis. Stasiun 

Sidoarjo memiliki luas bangunan 1.050 m² dan luas lahan 2.573 m², yang 

merupakan aset milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.  

Stasiun Sidoarjo terletak di bawah 8 Daerah Operasi (Daop)  

Surabaya, dengan ketinggian + 4 m terdapat 4 jalur yang dapat digunakan 

sebagai pemberhentian kereta api, keberangkatan kereta api, dan 

perlintasan kereta api.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 lokasi stasiun kereta api sidoarjo 

(sumber http//google.co.id) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_kereta_api
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Fasad bangunan stasiun kereta api sidoarjo memiliki gaya   arsitektur   

Belanda   meyesuaikan   dengan   kondisi   iklim   tropis   basah serta 

memiliki ciri khas   pada   bukaan   bangunannya seperti pintu   dan   

jendela  pada  Stasiun  Kereta  Api  Sidoarjo,  hal ini menjadikannya 

elemen  penting dari stasiun kereta api Sidoarjo. Keaslian pada pintu dan 

jendela stasiun kereta api Sidoarjo masih terjaga keasliannya agar  

bangunan  bersejarah  seperti  stasiun ini  dapat  tetap terjaga. 

Stasiun  Kereta  Api  Sidoarjo  memiliki  fasilitas  ruang  yang  terdiri  

dari  ruang  tunggu, ruang  kepala  stasiun,  ruang  reservasi,  loket,  ruang  

administrasi,  ruang  pengatur  perjalanan kereta   api   (PPKA), ATM, 

Toilet, mushola,   gudang,   dan   ruang-ruang   untuk   perusahaan   

ekspedisi. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Denah Stasiun Kereta Api 

(sumber http//google.co.id) 

Berikut adalah beberapa gambar dari stasiun keret api di sidoarjo :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Gambar eksterior stasiun kereta api sidoarjo 

 (sumber: http://www.google.com/) 

http://www.google.com/)
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Gambar 2. 8 Gambar interior stasiun kereta api sidoarjo 

 (sumber: http://www.google.com/) 

2.4.2   Stasiun Kereta Api di Kabupaten Bojonegoro 

Stasiun Bojonegoro (BJ) merupakan stasiun kereta api kelas satu, 

terletak di jalan Gajah Mada menghubungkan Bojonegoro dengan Babat 

Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Stasiun ini 

memiliki tinggi +15 m, memiliki 7 jalur.dan . Luas lahannya ± 2,5 ha. 

 Bagian depan gedung utama stasiun kereta api di bojonegoro memiliki 

kesan monumental. Kesan monumental bangunan stasiun dapat terlihat dari 

gaya arsitektur yang masih mempertahankan kekokohan dan keluasan 

peninggalan kolonial Belanda. 

Fasilitas Stasiun  Kereta  Api  bojonegoro  antara lain ruang tunggu 

ekonomi, pelataran parkir terdapat roda dua, roda empat.,Loket ekonomi, 

eksekutif, Emplasemen ada 3 membagi 4 jalur silang, Kafetaria, Mushalla, 

Ruang admin dan PPKA, wc umum, ruang merokok. Kapasitas penumpang 

< 250. 

 

 

 

http://www.google.com/)
https://railfansid.fandom.com/id/wiki/Stasiun_kereta_api
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Berikut adalah beberapa gambar/foto dari stasiun keret api di Bojonegoro 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Gambar eksterior stasiun kereta api di Bojonegoro 

 (sumber http//google.co.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Gambar interior stasiun kereta api di Bojonegoro 

 (sumber http//google.co.id) 
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2.4.3 kesimpulan studi Banding Tema Sejenis  

 Stasiun sidoarjo Stasiun bojonegoro 

Kelebihan  Tempat menunggu 

kedatangan KA cukup 

luas  

Fasilitas lengkap seperti 

terdapat ruang smooking 

room  

Kekurangan  Kurangnya pencahayaan 

alami yang masuk 

kedalam bangunan 

Tempat penunggu 

penumpang terlalu kecil. 

Tempat duduk bagi 

penumpang kurang. 

Tabel 2. 3 kesimpulan studi banding sejenis 

2.5 Karakter Obyek 

 Sebagai  tempat  pengunjung untuk menunggu kedatangan kereta api, 

tempat naik atau turunnya penumpang dan/atau bongkar muat barang, 

serta dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang angkutan kereta api. 

 Karakter:  

- Ramai: banyak dikunjungi oleh penumpang kereta, penjemput dan 

pengantar dari berbagai daerah serta aktivitas menunggu kereta yang 

banyak seperti istirahat, makan, ibadah.  

- Berisik: karena suara kereta yang datang dan pergi memiliki decibel 

yang tinggi.  

- Dinamis: perpindahan kegiatan baik barang dan penumpang yang 

cepat tiap jamnya sesuai dengan banyaknya rute kereta yang dilayani.  

- Area tunggu yang nyaman: karena area tunggu kereta banyak 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan penumpang kereta yang 

sedang menunggu.  

- Sustainable: karena objek didesain dengan memikirkan keberlanjutan 

fungsi, aktivitas dan kondisi lingkungan jangka Panjang.  

 

 



26 

 

2.6. Tinjauan Tema/ Pendekatan Perancangan  

Tema/pendekatan yang digunakan pada perancangan stasiun kereta 

api ini adalah “pendekatan eco-technology architecture”. Eco-technology 

architecture merupakan turunan dari green architecture dan sustainable 

architecture. 

2.6.1  Pengertian Tema/ Pendekatan Perancangan   

Eco-tech merupakan kombinasi kata antara ekologi dan teknologi. 

Menurut Niomba dkk, Eco-Tech Architecture merupakan salah satu metode 

perancangan yang menghubungkan dan menyelaraskan lingkungan yang 

didasarkan pada kepedulian terhadap perlindungan lingkungan global dengan 

menitikberatkan pada efisiensi energi penggunaan lahan serta pengolaaan 

limbah yang efektif dalam tatanan arsitektur.  

Penjabaran prinsip Eco-Tech arsitektur hampir sama dengan eko-

arsitektur, yaitu :  

a. Holistis atau satu jenis, terkait dengan keseluruhan sistem, lebih penting 

dari sekedar kumpulan bagian dari komponen.  

b. Memanfaatkan pengalaman manusia (tradisi yang berkembang) dan 

pengalaman lingkungan alam terhadap manusia. 

c. Pembangunan sebagai proses dinamis, bukan sebagai fakta statis tertentu. 

d. Kerjasama antara manusia dan lingkungan sekitar dapat menguntungkan 

kedua belah pihak. 

2.6.2. Interpretasi Tema/ Pendekatan Perancangan   

1. Menggunakan struktur pondasi.  

2. Memiliki bentuk untuk mengekspresikan strukturnya.  

3. Ruangan menyesuaikan dengan fungsi bangunan.  

4. Arah bangunan mengarah pada lingkungan  

5. Memanfaatkan teknologi yang mempertimbangkan nilai ekologis  

6. Memanfaatkan proses alami sebanding dengan iklim domestik, daur ulang, 

serta memakai potensi domestik.  

7. Bahan yang dipilih berupa hemat energi dan dapat diolah kembali. 

8. Menggunakan metode ekologi dan iklim lokal.  

9. Menepatkan dengan site dan lingkungan  
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10. Mendesain bentuk dan struktunya sesuai dengan kebutuhan  

11. Arsitektur Eco-tech harus harus relevan dengan ekologi 

2.6.3. Studi Literatur Tema/ Pendekatan Perancangan Sejenis  

2.6.3.1. Regatta the icon  

 

                          Gambar 2. 11 Regatta the icon 

 (sumber http//google.co.id) 

Salah satu perencanaan bangunan dengan menggunakan pendekatan 

civic symbolism di Indonesia adalah “Regatta The Icon” berlokasi . di 

kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Dari arah laut pintu masuk lokasi 

terdapat sebuah mercusuar yang bentuknya unik dan ekspresif berbentuk 

tapal kuda dan berfungsi sebagai hotel.  

Keunikan desain sebagai ikon dunia dapat terlihat pada Konsep 

desainnya. Regatta The Icon ini menggunakan filosofi ‘kapal berlayar 

menuju negeri yang jauh dipandu oleh mercusuar, kompas dan semangat 

petualangan. mengadopsi kedalam bentuk rancangan berbentuk sepuluh 

massa apartemen yang membentuk perahu layar tinggi. Kesepuluh massa 

tersebut diletakkan melingkar membentuk titik pusat, yang jika ditarik 

menuju ke setiap massa apartemen merupakan arah kota pelabuhan besar di 

dunia seperti Shanghai, Rio de Jainero, New York, Dubai, Tokyo, dan lain 

sebagainya. Perletakan lokasi dari arah mata angin merupakan sebagai 

panduan dalam berlayar. 
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2.6.3.2. Western Morning News Headquarters  

 

         Gambar 2. 12 Western Morning News Headquarters 

(sumber http//google.co.id) 

Western Morning News Headquarters merupakan bangunan yang 

menggunakkan ekspresi struktur. Pada dasarnya penggunaan pendekatan 

ekspresi struktur dilatar belakangi adanya pemikiran untuk mewujudkan 

sebuah konstruksi bangunan yang kuat sebagai penopang bangunan. Secara 

teknis hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Beban 

gedung yang relatif besar serta kebutuhan ruang yang lebih luas tanpa harus 

bergantung pada terlalu banyak kolom. Namun dengan kemajuan teknologi 

bangunan, adanya penyaluran arah gaya dan beban pada konstruksi 

bangunan dapat menghasilkan suatu struktur dengan nilai estetika yang dapat 

mendukung sebuah tampilan bangunan yang menarik.  

Penerapan ekspresi struktur pada bangunan juga dipengaruhi oleh 

kondisi struktur tanah dan pemilihan bahan material struktur yang 

digunakan, sehingga konstruksi bangunan secara keseluruhan dapat 

menstramisikan arah beban gaya sesuai dengan kemampuan kapasitas 

material bangunan tersebut, seperti material baja sangat cocok untuk 

menahan beban gaya tarik dan sangat efektif jika diaplikasikan pada 

bangunan bertingkat tinggi. Hal ini dikarenakan material baja memiliki bobot 

yang relatif lebih ringan dibanding beton komposit, sehingga tidak memakan 

space ruang yang terlalu besar. Adanya penggunaan sistem kantilever pada 

bangunan ini juga mengkomunikasikan adanya ekspresi struktur, mengingat 

bentangan yang digunakan pada kantilever relatif besar yakni 16m. 
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2.6.3.3. Kesimpulan Studi Banding Tema Sejenis 

Western Morning News 

Headquarters 

Regatta The Icon 

Berdasarkan data-data yang didapat 

dari studi banding tentang 

“structural expression”, maka 

adanya penerapan ekspresi struktur 

pada bangunan dapat dilakukan 

melalui pengolahan bagian struktur 

(sebagai penopang bangunan) yang 

diekspos sebagai bagian dari 

estetika bangunan.  

Berdasarkan data-data yang didapat 

dari studi banding tentang bangunan 

yang menggunakan pendekatan eco-

tech yang menekankan pada aspek 

civic symbolism, maka bangunan 

yang direncanakan harus dapat 

mengkomunikasikan sebuah filosofi 

yang diambil sebagai tema bangunan 

melalui karakteristik yang tercermin 

pada bangunan. 

Tabel 2. 4 Kesimpulan Studi Banding Tema Sejenis 

 


