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ABSTRAK
Rencana pembangunan jalur transportasi kereta api di pulau Kalimantan, khususnya di
Kalimantan Barat, akan dimulai pada tahun 2019 hingga 5 tahun ke depan secara bertahap.
Pembangunan jalur transportasi kereta api harus dilengkapi dengan sarana emplasment dan naik
turun penumpang berupa stasiun kereta api. Salah satu stasiun kereta api yang akan
dikembangkan yaitu stasiun kereta api utama untuk wilayah Kalimantan Barat yang berlokasi di
Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Stasiun yang direncanakan nantinya akan memiliki integrasi
dengan moda transportasi lain seperti Terminal Bis Antar Negara yang ada di Ambawang,
sehingga jasa layanan transportasi yang ada semakin lengkap dan terkoneksi. Tujuan dari tulisan
ini yaitu untuk menghasilkan perencanaan dan perancangan bangunan stasiun kereta api
Pontianak di Kecamatan Ambawang, Kubu Raya. Dengan pendekatan perancangan tokoh Santiago
Calatrava. Perancangan stasiun kereta api yang dilakukan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
akan fungsi stasiun sekaligus menjadi ikon dan identitas dari lingkungannya. Pendekatan
perancangan tokoh Santiago Calatrava dijadikan sebagai preseden karena karya-karya
arsitekturnya yang ikonik, dinamis, dan memiliki identitas tersendiri terhadap lingkungannya.
Hasil perancangan nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan fungsi stasiun kereta
api sekaligus menjadi ikon bagi lingkungan dan wilayah Kalimantan Barat secara luas.
Kata kunci: stasiun kerta api, integritas, Santiago Calatrava

ABSTRACT
The Borneo railway development plan, especially in West Borneo, will be gradually starting in
2019 up to 5 years ahead. The railway development plan must be equipped with an emplasement
and passanger platform, that is a railway station. One of the railway station that will be developed
is the main railway station for West Borneo, which located in Ambawang, Kubu Raya. The railway
station is planned to integrated with another modes of transportation such as the inter-state bus
station in Ambawang, so the existing transportation service could be more through and
connected. This study aims to produce the design of the railway station in Ambawang by using
Santiago Calatrava design approach. The design is expected to meet the needs of a railway station
and become the landmark of the area. Santiago Calatrava design approach is used as a precedent
because his works are iconic, dynamic and has its own identity to the area. The final result of the
design is expected to answer the needs of a railway station and become the landmark of both
Ambawang and West Borneo.
Keywords: train station, integrity, Santiago Calatrava

1. Pendahuluan
Transportasi yang menghubungkan suatu tempat ke tempat lain sangat bermanfaat pada
pertumbuhan semua sektor baik itu ekonomi, jasa, kesehatan, dan lain lain karena menghubungkan
terhadap daerah yang belum terakses dengan pembangunan atau pembangunannya belum maksimal.
Perkeretaapian merupakan solusi transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan. Hal ini dapat
dilihat dari data kereta api sebagai moda dengan konsumsi bahan bakar atau energi yang paling
efisien ditinjau dari jumlah penumpang yang dapat diangkut maupun jarak perjalanannya.
Pengembangan perkeretaapian sudah menjadi kebutuhan seiring pesatnya perkembangan ekonomi
suatu wilayah karena dapat mengangkut hasil-hasil alam ke satu tempat ke tempat lain dengan cepat
dan efisien. Pengembangan sarana transportasi kereta api tersebut direncanakan akan dibangun
untuk wilayah Trans Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, sebagai upaya untuk meningkatkan
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perkembangan ekonomi wilayah Kalimantan Barat dan wilayah-wilayah pelosok yang ada.
Untuk melengkapi sistem perkeretaapian maka dibutuhkan stasiun-stasiun sebagai tempat naik
turun penumpang dan emplasment kereta api serta fasilitas kereta api lainnya seperti bengkel,
penjualan tiket, dan lain sebagainya. Stasiun kereta api mempunyai beberapa jenis sesuai dengan
klasifikasi dan tipe stasiun yang direncanakan. Untuk wilayah Kalimantan Barat dan sesuai dengan
masterplan sistem kereta api yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
(Laporan akhir rencana jalur perkeretaapian Kalimantan Barat, 2016) maka lokasi stasiun utama
kereta api direncanakan berada di lokasi Kota Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, tepatnya dekat
dengan lokasi Terminal Bis Antar Negara yang telah dibangun. Pemilihan lokasi didasarkan
pengembangan kawasan di Kabupaten Kubu Raya sebagai lokasi pengembangan perekonomian
barang dan jasa.
Stasiun yang direncanakan nantinya diharapkan dapat menghubungkan beberapa moda
transportasi, yaitu antara lain menghubungkan transportasi udara yang ada di Bandara Supadio,
transportasi darat berupa stasiun kereta api dan Terminal Bus Antar Negara, dan moda transportasi
air yang rencananya di Pelabuhan Internasional Kijing yang ada di Sungai Kunyit, Mempawah.
Bangunan stasiun yang direncanakan juga diharapkan dapat manjadi identitas bagi kawasannya
sehingga dalam perancangannya dilakukan preseden terhadap karya-karya arsitek yang dianggap
memiliki muatan identitas . Santiago Calatrava sebagai seorang arsitek memiliki banyak karya yang
dianggap ikonik terutama karyanya yang berkaitan dengan stasiun kereta api yang cukup terkenal
yaitu Satolas TVG Station yang berada di Lyon, Perancis dan Gare do Oriente atau Orient Station yang
berada di Lisbon, Portugal. Melalui preseden karya-karya Santiago Calatrava maka dapat dihasilkan
bangunan yang memiliki identitas dan menjadi ikon bagi kawasannya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diatas maka diperlukan perencanaan dan perancangan
bangunan stasiun kereta api sebagai sarana naik turun dan tempat tunggu bagi calon penumpang
kereta api, tempat pemberhentian kereta api, dan prasarana lain yang merupakan satu kesatuan
fungsi stasiun. Pendekatan perancangan tokoh Santiago Calatrava diharapkan dapat menjadikan
bangunan stasiun kereta api Pontianak di Kecamatan Ambawang sebagai ikon dan identitas kawasan
dan Kalimantan Barat secara luas.
2. Kajian Literatur
Stasiun dapat diartikan sebagai tempat tunggu bagi calon penumpang kereta api, tempat
pemberhentian kereta api: adalah kumpulan jalan kereta api, emplasement, gedung peralatan lainnya,
yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk melakukan dinas perjalanan kereta api,
menurut peraturan menteri perhubungan Nomor: PM No. 29 Tahun 2011 tentang penyusunan Teknis
Bangunan Stasiun Kereta Api.
Stasiun adalah kumpulan jalan kereta api (rel), emplasemen, gedung, dan perlengkapan lainnya
yang merupakan satu satuan dan diperlukan dalam melakukan dinas perjalanan kereta api (J. Honing,
1981) Tempat kereta api berhenti dan berangkat, bersilang, menyusul, atau di susul yang dikuasai
oleh seorang kepala stasiun yang bertanggung jawab penuh atau urusan perjalanan kereta api (PT.
KA).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur
untuk penyelenggaraan transportasi kereta api (UU No.23, 2007). Perkeretaapian merupakan
angkutan yang ramah lingkungan, dengan emisi gas buang kecil dan pengembangan teknologi kereta
berbasis energi listrik, memungkinkan sebagai moda angkutan yang mampu menjawab masalah
lingkungan hidup manusia di masa yang akan datang. Dapat dipergunakan sebagai pelayanan
aktivitas khusus, karena daya angkut besar, dan memiliki jalur sendiri, sehingga perjalanan satu
aktivitas khusus dilaksanakan tanpa banyak memberi dampak sosial.
Pengklasifikasian stasiun dapat dibedakan berdasarkan perbedaan fungsi dan letak,
jangkauan, posisi rel terhadap permukaan tanah, perletakan bangunan stasiun terhadap platform,
tujuan, besar dan skala (Honing, 1981) antara lain:
 Berdasarkan fungsi dan letak secara garis besar terbagi menjadi stasiun terminal, stasiun peralihan,
stasiun antara dan stasiun persilangan. Stasiun terminal adalah tempat kereta api memulai dan
mengakhiri perjalanan. Stasiun peralihan adalah tempat penumpang melanjutkan perjalanan
dengan kereta api atau kendaraan lainnya. Stasiun antara adalah stasiun yang berada di antara
stasiun terminal. Stasiun persilangan adalah tempat pemberhentian kereta api sementara untuk
kereta api lain lewat.
 Berdasarkan jangkauan terbagi menjadi tiga jenis yaitu, Commuter Train, untuk jarak dekat (dalam
kota). Medium Distance, untuk jarak sedang (antar distrik/wilayah). Long Distance,untuk jarak jauh
(antar kota).
 Berdasarkan posisi rel terhadap permukaan tanah terbagi menjadi Elevated Station, stasiun
dengan jalur kereta api melayang. Ar grade Station, stasiun dengan jalur kereta api sejajar tanah.
Underground Station, stasiun dengan jalur kereta api dibawah tanah.
 Berdasarkan Fungsi yang diakomodasi stasiun terhadap sistem perpindahan dan letaknya yaitu City
Center Terminal (Sasiun Utama dalam suatu kota, umumnya berada dipusat kota). Rail to Rail
Interchange (Stasiun tempat transit dari jalur KA ke jalur KA lainnya). Bus to Rail Interchange
(Stasiun transit dari bus kereta api atau sebaliknya). Airport Station (Stasion KA yang lokasinya
berada di Bandar udara atau khusus menghubungkan ke Bandar udara). Road to Rail Station
(stasiun prnghubung dari kereta api ke jalan raya atau sebaliknya). Sea to rail Station (Stasiun
penghubung dari kereta api ke jalan raya atau sebaliknya). Park and ride/parkway (stasiun kereta
sebagai peralihan moda transportasi dari mobil pribadi ke kereta api, atau sebaliknya). Biasanya
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merupakan stasiun di area sub urban dan disediakan parkir mobil yang jumlahnya memadai. Rural
Station (Stasiun yang terletak dipinggiran kota atau di kota kecil). Suburban Station (Stasiun kereta
pada daerah sub-urban). Light Rail Station (Stasiun untuk kereta jenis tram atau kereta api dalam
kota). Underground Station (Stasiun untuk kereta bawah tanah/ metro) biasanya beroperasi
didalam kota. International Passenger Staion ( Stasiun kereta yang digunakan untuk kereta jarak
jauh atau layanan kereta antara Negara). Station with c.ommercial development (Stasion kereta
yang sebagian besar fungsinya untuk layanan komersial).
 Berdasarkan perletakan bangunan stasiun terhadap peron (platform) terbagi menjadi tiga jenis
yaitu, Ground Level, bangunan stasiun berada di permukaan tanah bersama dengan peron. OverTrack, bangunan stasiun berada diatas peron/jalur kereta api (stasiun kereta api layang). UnderTrack, bangunan stasiun berada dibawah peron/jalur kereta api.
Sistem sirkulasi kereta api merupakan hal yang sangat mempengaruhi sistem perjalanan arus
penumpang dan barang dari dan menuju stasiun. Penyelesaian masalah sirkulasi di dalam stasiun
kereta api adalah dengan pemisahan yang jelas antara lalu lintas kereta api, manusia dan barang.
Selain itu, jalur kereta api dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe jalur (Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang jenis, kelas dan kegiatan di stasiun
kereta api), yaitu:
 Tipe Paralel, Pada tipe ini jalur-jalur kereta api masuk dan melewati seluruh stasiun. Peron berada
di antara jalur-jalur yang umumnya berpasangan. Peron lainya dapat dicapai dengn suatu
penyebrangan yang dapat berada di atas atau di bawah jalur-jalur kereta api. Penentuan cara
penyeberangan ditentukan oleh keadaan topografi setempat atau bagaimana letak jalur-jalur
kereta api tersebut, apakah di atas / dibawah permukaan jalan kota.
 Tipe akhir/ buntu, Pada tipe ini jalur-jalur kereta api berhenti dan berakhir pada peron yang
letaknya melintas dan berada pada satu tingkat dengan jalur-jalur kereta api. Bila pengakhiran
jalur kereta api terdapat pada kedua bagian peron, maka peron tersebut lebih dikenal dengan
istilah midway.
 Tipe loop, Merupakan perkembangan dari tipe buntu dimana ujung jalannya melengkung sehingga
lokomotif dapat diputarkan arahnya dan kemudian dipasang kembali pada bagian belakang rangkaian
gerbong tersebut.
Kompenen dasar stasiun kereta api merupakan komponen mutlak adanya dalam sebuah stasiun.
Hal ini sebagai penunjang utama berlangsungnya kegiata sebuah stasiun. Komponen dasar stasiun
kereta api (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api), meliputi:
 Rel/jalur lintasan, merupakan jalan baja diatas bantalan kayu atau beton tempat kereta api
meluncur, rel yang digunakan di dalam bangunan sebaikny minimal memiliki dua jalur track atau
disebut dengan dua rail system.
 Lantai Palatform, Area dimana kereta api berhenti untuk menaikan atau menurunkan penumpang
dan barang. Tinggi lantai platform disesuaikan dengan jarak antara rel dengan pintu kereta api
yaitu 0,96 m diatas permukaan rel. Dengan ukuran tersebut memungkinkan penumpang untuk
naik dan turun tanpa mengalami kesulitan.
 Sistem Sinyal, Sistem tanda sinyal yang memberitahukan kapan kereta api dapat bergerak/berhenti.
Sistem sinyal tersebut menjamin keselamatan dalam perjalanan.
 Sistem Komunikasi, merupkan suatu perangkat yang digunakna untuk manyampaikan informasi yang
dibutuhkan dalam pengaturan kegiatan operasional dalam suatu lingkup antar stasiun.
 Penghubung moda transportasi lain, Penyediaan aksesibilitas bagi moda transportasi lain dimana calon
penumpang diperkirakan akan memakainya
 Transportasi vertikal, Elemen sirkulasi vertikal adalah elemen sirkulasi yang penting pada bangunan
stasiun yang bertingkat. Elemen sirkulasi vertikal meliputi tangga, ramp, elevator dan eskalator. Karena
fungsinya yang vital, maka perletakan, dimensi dan jumlah elemen sirkulasi vertikal didalam bangunan
stasiun harus tepat. Selain itu, harus direncanakan perawatan elemen sirkulasi vertikal secara berkala
yang tidak mengganggu aktifitas pengguna stasiun.
 Tempat mengantri, Ruang untuk menunggu dan mengantri ini harus disediakan agar tidak
mengganggu aktivitas stasiun lainnya. Ruang mengantri memanjang diperlukan untuk: loket tiket, lokasi
check in bagasi dan check point keamanan.
 Loket tiket, Ditempatkan pada ruang terbuka, lebih baik pada lantai dasar bangunan. Kriteria
perancangan loket yaitu: Adanya kontak visual yang jelas antara penumpang dan staff. Kemudahan
penumpang dan staff untuk berkomunikasi garis pandang sejajar antara penumpang dan staff.
Pencahayaan yang baik. Kemudahan mengambil objek melalui pembatas konter tiket. Adanya
ruang bagi penumpang untuk merapikan dompet tas tangan. Aktivitas selain penjual tiket
diletakkan di ruang terpisah dari konter.
 Ruang tunggu dan ruang duduk didesain agar nyaman. Ruang ini biasanya didekatkan dengan akses
fasilitas umum dan komersial seperti toilet, retail, dan food court.
 Ruang administrasi, Ruang untuk operasional dan administrasi stasiun.
 Servis gedung, Ruang untuk staf pengurus Mekanikal Elektrikal dan
perawatan gedung serta
peralatannya, diletakkan berjauhan dengan area publik.
 Ruang kendali, Ruang kendali ini berfungsi untuk : Mengawasi sistem sinyal kereta api dan
penyediaan tenaga listrik sistem kereta api. Mengawasi lokasi-lokasi di stasiun, antara lain: peron,
dalam lift, eskalator. Menjaga keamanan dalam stasiun melalui sistem monitoring Memberi informasi
kepada penumpang melalui sistem pengumuman. Merespon insiden atau kondisi darurat.
 Ruang komersial, Untuk stasiun utama pada suatu kota biasanya dilengkapi dengan fasilitas
komersial yang dapat menambah kenyamanan calon penumpang karena kelengkapan kebutuhannya
dapat dipenuhi. Fasilitas komersial ini didekatkan ke ruang tunggu keberangkatan.
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perancangan stasiun berkaitan dengan orang yang
berkunjung ke stasiun (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api), yaitu:
 Infrastruktur
 Keamanan dan Pengamanan.
 Staff/ pegawai stasiun
 Range usia pengunjung, Perancangan untuk pengguna orang tua dan anak kecil.
 Keinginan dan kemudahan penumpang, kebersihan, signage, penampilan yang menarik
(khususnya tiket hall dan entrance), cahaya penerangan yang cukup, peta stasiun, dan fasilitasfasilitas penunjang lainnya.
 Aksesibilitas, antar ruang stasiun, ruang tunggu, platform/peron dan kereta.
 Fasilitas komersial, pertokoan, tempat makan dan tempat penginapan merupakan fasilitas yang
dapat memberikan kenyamanan dan kelengkapan keperluan calon penumpang.
 Kejelasan sirkulasi penumpang, antara jalur keberangkatan dengan jalur kedatangan, antara
penumpang dan barang (ekspedisi), antara penumpang dengan penjemput, antara penumpang
kereta api komuter.
 Kejelasan antara kegiatan yang bersifat publik dengan privat dan pembagian zona ruang sesuai
dengan fungsi dan sifatnya.
 Kejelasan pencapaian dari lingkungan sekilas lahan perancangan ke bangunan stasiun dan
sebaliknya.
Santiago Calatrava
Santiago Calatrava, lahir 28 Juli 1951 di sebuah kota kecil bernama Benimamet, dekat Valencia,
Spanyol. Merupakan seorang arsitek, pematung dan insinyur struktur. Santiago Calatrava memiliki
analisi ilmiah yang kuat, perhitungan dan permodelan matematika yang terjalin dengan penelitian
artistic dan ekspresif. Hal ini jelas bahwa karyanya membangkitkan rasa ingin tahu di antara semua
ahli yang mengeksplorasi hubungan matematika dan seni. Dari usia 8 tahun ia juga menghadiri
sekolah seni dan kerajinan. Pada usia 13 tahun ia adalah bagian dari pertukaran pelajar di Perancis
dan bepergian untuk belajar di Swiss. Dia meraih gelar dalam arsitektur dan mengambil pasca sarjana
dalam bidang urbanisme.
Tertarik dengan matematika, Calatrava memutuskan untuk melanjutkan studi pasca sarjana di
bidang teknik sipil, sehingga ia terdaftar di lembaga federal teknologi di Zurich, Swiss pada tahun
1975. Ia menerima tingkat doktoralnya pada tahun 1979, selama periode itu ia bertemu dan menikah
dengan istrinya yang adalah seorang mahasiswa hukum di Zurich.
Filosofi desain Santiago Calatrava berasal dari bentukan alam seperti burung merpati yang akan
terbang, bola mata, lekukan tubuh manusia. Ekspos struktur adalah salah satu ciri khas Calatrava
dalam mendesain, permainan ilusi struktur hingga permainan dan perhitungan struktur yang diluar
akal pikiran menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap desain Calatrava.

sumber: (Santiago Calatrava Architects & Engineer, 2017)

1

Gambar 1: Filosofi desain Santiago Calatrava

Konfigurasi jalur pada penerapan desain Calatrava bersifat linier, sistem jalan yang lurus menjadi
unsur pengorganisasian utama sederet ruang-ruang. Disamping itu, jalan dapat berbentuk
lengkungan atau berbelok arah, memotong jalan lain, bercabang membentuk putaran (loop).
Organisasi ruang juga menerapkan sifat linier berurutan dalam suatu garis lurus imajiner dengan
ruang-ruang yang berulang. Pola tatanan ruang sumbu dan simetri menciptakan tatanan bentuk yang
seimbang.
1

http://www.calatrava.com/ berjudul “Art Drawings of Santiago Calatrava” berisikan tentang filosofi dari karyakarya bangunan dari tokoh arsitek Internasional, Santiago Calatrava, diunduh pada tanggal 6 Desember 2017.
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sumber: (penulis, 2017)

Gambar 2: Susunan dan tatanan ruang Santiago Calatrava

Santiago Calatrava selalu menerapkan konsep pencahayaan alami ke dalam setiap desainnya.
Konsep pencahayaan alami tersebut memperhatikan efisiensi penggunaan energi dalam setiap desain
bangunannya. Salah satu dengan cara menggunakan atap atau penutup fasad berbahan kaca guna
memaksimalkan cahaya yang masuk ke bangunan.

sumber: (Santiago Calatrava Architects & Engineer, 2017)

2

Gambar 3: Konsep pencahayaan alami Santiago Calatrava

Dalam penerapan desain, Calatrava menggunakan sistem struktur linier yang disusun
membentuk struktur biomorfik yang transpirasi dari bentukan alam. Contohnya yang terinspirasi dari
bentuk struktur rangka burung merpati. Structure as facade, Santiago Calatrava sangat senang
bereksperimen terhadap struktur suatu bangunan dan dikenal sebagai arsitek yang sangat inovatif
dalam hal struktur. Penggunaan struktur sebagai fasad bangunan sangat terlihat jealas diberbagai
desain bangunannya. Contohnya adalah gambar museum berikut yang mengekspos struktur linier
pada bangunannya guna mendapatkan suatu estetika unik dari sebuah sistem struktur.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 4: Sistem struktur linear Santiago Calatrava

2

http://www.calatrava.com/ berjudul “2015, Museo Do Amanha, Rio De Janeiro” berisikan tentang penerapan
konsep pencahayaan alami dalam setiap desain bangunannya, diunduh pada tanggal 6 Desember 2017.
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Lyon-Saint Exupery Airport Railway Station
Stasiun kereta api bandara Lyon adalah salah satu bangunan ekspresif yang didesain oleh
Santiago Calatrava. Berdasarkan konsep Trasit Development Oriented (TOD) yang berhubungan
langsung dengan bandara diakomodir dengan adanya stasiun dengan bandara. Memiliki bentuk
ekspresif berasalkan dari filosofi burung merpati yang sedang mengepakkan sayapnya menjadikan
stasiun ini ikonik dan menjadi landmark di kawasan tersebut.

sumber: (Santiago Calatrava Architects & Engineer, 2017)

3

Gambar 5: Lyon-Saint Exupery Airport Railway Station

Menggunakan filosofi bentukan dari burung merpati yang ingin mengepakkan sayap menjadi
salah satu pemikiran “out of the box” khas Santiago Calatrava yang didalamnya terdapat beberapa
moda transportasi berkonsepkan TOD. Menyediakan sebuah stasiun TVG untuk bandara, tetapi juga
titik koneksi TGV dan pesawat terbang ke dalam sistem jalan dan rel regional. Permainan konfigurasi
struktur linear yang sengaja diekspos dipadupadankan dengan sentuhan material kaca memberikan
kesan ikonik pada bangunan yang mengadopsi meganstructure agar terlihat megah dan sebagai
Landmark terhadap kawasan sekitar.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 6: Struktur linear sebagai fasad bangunan

3. Lokasi Perancangan
Lokasi perancangan Stasiun Kereta Api terletak di kawaasan strategis ekonomi Kabupaten
Kuburaya, yaitu pada Kecamatan Kuala Mandor, Desa Kuala Ambawang, Jalan raya Ambawang dan
bersebelahan langsung dengan
Terminal Internasional Antar Negara Ambawang dengan luas total
kurang lebih 256943.4379 m2 atau 25 hektar. Kawasan ini merupakan kawasan berkembang sektor
perekonomian yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai perdagangan dan jasa. Kabupaten
Kuburaya merupakan salah satu teteangga terdekat dengan Kota Pontianak yang merupakan Ibukota
Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai penyokong industri, perdagangan, dan jasa di Provinsi
Kalimantan Barat dengan letaknya yang strategis.
3

http://www.calatrava.com/ berjudul “Lyon-Saint Exupery Airport Railway Station” berisikan tentang konsep
perancangan bangunan Lyon-Saint Exupery Airport Railway Station, diunduh pada tanggal 6 Desember 2017.

Volume 6 / Nomer 1 / Maret 2018

Hal 60

Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura

sumber: (Bappeda Kuburaya, 2016)

Gambar 7: Peta Kawasan Strategis Kubu Raya 2016-2036

Lokasi Perencanaan berada di Kecamatan Sungai Ambawang, Desa Kuala Ambawang tepatnya
berada di jalan raya Alianyang bersebelahan langsung dengan Terminal Internasional Antar
Negara Ambawang. Lokasi perencanaan stasiun ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kuburayadengan peruntukkan lahan sebagai permukiman yang bisa suatu saat
menjadi kawasan komersil perekonomian/ kawasan strategis ekonomi. Dalam dokumen peta
RTRW Kabupaten Kuburaya 2017-2036 terlihat jelas jalur trayek kereta api serta titik potensial
rencana stasiun kereta api.
Lokasi perencanaan berbatasan dengan Terminal Internasional Ambawang pada sisi utara. Sisi
Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas. Sisi Timur berbatasan dengan Jalan Raya Alianyang.
sementara di sisi Barat berbatasan dengan tanah perkebunan, lahan kosong, dan permukiman warga.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 8: Peta Kondisi Site dan Lingkungan Sekitar Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

4. Hasil dan Pembahasan
Fungsi terkait dengan bagaimana kebutuhan dan pemanfaatan ruang yang nantinya akan
mewadahi pelaku yang menggunakan ruang yang ada pada stasiun . Hal yang perlu dilakukan untuk
mengetahui kebutuhan ruang adalah analisis terhadap pelaku dan kegiatannya sehingga pada
akhirnya diketahui ruang-ruang yang dibutuhkan dan sifat ruang yang akan diwadahi
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Tabel 1: Analisis Pelaku dan Kebutuhan Ruang pada Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak
Pengguna
Penumpang

Karyawan

Pengelola

Karyawan
Pengunjung

Kegiatan
Mengantar / Menjemput
Menunggu
Datang / Pergi
Berbincang
Mengatur lalu lintas
Naik / Turun Kereta Api / Monotrail
Memanggil Taksi / Supir
Memasukkan / Mengambil Barang di
Bagasi
Buang Air
Informasi

Jenis ruang

Ruang stasiun

R. Kepala stasiun
R. Wakil kepala
R. Sekretaris
R. Administrasi
R. Rapat
R. Bendahara
R. Statistik
R. PPKA
R. Pengawas Peron
R. Komunikasi dan
Sinyal
R. Polsuska
R. Kondektur
R. Istirahat
Toilet / WC

Privat
Privat
Semi Publik
Semi Publik
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

Administrasi

R. Loket
R. Bagasi
R. Kepala gudang

Publik
Semi Publik
Privat

Mekanikal dan
Elektrikal

R. Ahu
R. Genset
R. Pompa
R. Chiller
R. Panel
R. Pabx
R. Trafo

Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis
Servis

Retail
Money Changer
Souvenir Area
ATM Centre
Wartel
Biro perjalanan
Apotek
Poliklinik
Musholla
Food Area
Toilet
R. Office Boy
R. Istirahat
R. Janitor
R. Dapur
R. Gudang
Loading Dock
Toilet / WC

Publik
Publik
Publik
Publik
Publik
Publik
Publik
Publik
Semi Publik
Publik
Privat
Semi Publik
Privat
Privat
Semi Publik
Semi Publik
Privat
Semi Publik

Menjual souvenir, obat-obatan, dll
Menukar uang
Melakukan transaksi uang melalui mesin
ATM
Melakukan komunikasi (bertelepon)
melalui wartel
Melakukan kegiatan Ibadah
Menjual & Membeli jasa seperti tiket
pesawat, bus travel, dll

Fasilitas
pendukung

Karyawan
Office Boy /
Cleaning
Service

Publik
Semi Publik
Publik
Publik
Publik
Privat

Menjual tiket
Membeli tiket
Mengirim / Mengambil barang
Memeriksa tiket

Teknisi

Pengelola

Loket Penumpang
Ruang Informasi
Lobby
Hall
Ruang peron
Toilet

Pengelola

Treatment peralatan teknis

Pengunjung

Sifat ruang

Bekerja
Istirahat
Menyimpan arsip
Membuat laporan
Rapat / Meeting
Memeriksa keuangan
Menyatat jumlah penumpang
Memeriksa keamanan
Mengawasi peron
Buang air

Karyawan

Penumpang

Nama ruang

Menjaga kebersihan
Membantu tugas non-teknis

Servis

Karyawan

Privat
Privat
Privat
Privat

sumber: (penulis, 2017)

Pola hubungan ruang ini merupakan analisa terhadap ruang dan fasilitas dalam stasiun kereta
api. Penjelasan tentang hubungan kedekatan antar ruang dan penzoningan sifat ruang. Pola
hubungan ruang tersebut adalah sebagai berikut :
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sumber: (penulis, 2017)

Gambar 9: Pola Hubungan Ruang Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

Hasil analisis hubungan ruang menunjukan beberapa ruang didalam stasiun berhubungan
langsung karena menjadi jalur sirkulasi utama bagi ruangan lain seperti area komersil, retail, toko
oleh-oleh, cafe, foodcourt. Juga berhubungan langsung dengan area ticketing (loket tiket, ruang
tunggu tiket, ruang pemeriksaan tiket), musholla, lavatory, klinik kesehatan. Area kantor berada
dizona tengah bangunan yang berada di setelah area ticketing yang dibatasi oleh ruang musholla dan
lorong. Area kantor juga berada di zona lantai dasar yang dikhususkan untuk ruangan staff teknis,
staff mekanikal, staff perjalanan kerata api, dan staff servis. Selanjutnya dari hasil hubungan ruang
seperti di atas, maka dapat dikembangkan menjadi organisasi ruang stasiun kereta api.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 10: Organisasi ruang pada Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

Berdasarkan analisis site, orientasi bangunan menghadap tepat ke arah selatan berhadapan
langsung dengan perkebunan jabon dan orientasi ke sungai. Orientasi menghadap langsung ke daerah
hijau memberi kesan sejuk kedalam site. Orientasi menghadap langsung ke sungai memberi kesan
sejuk dan tenang kedalam site, selaras dengan perancangan santiago yang berorientasi pada sungai
serta permainan visual illusionnya.
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Berdasarkan analisis site perletakkan bangunan diletakkan dizona nomor 4, dimana zona ini
menghadap tepat ke tenggara berhadapan langsung dengan jalan Alianyang dan lahan perkebunan.
Perletakkan bangunan membelakangi terminal tapi tetap memberi kesan terhubung, terintegritas
langsung dengan membuat skybridge / jembatan layang penghubung antara bangunan stasiun
dengan terminal. Memiliki kondisi lingkungan sekitar yang masih hijau dapat memberikan kesan sejuk
serta preduksi polusi dan suara yang baik bagi bangunan. Perletakkan bangunan di zona ini
menyesuaikan dengan kondisi titik rel kereta api. View bangunan terhadap jalan utama terlihat jelas
pada salah satu sisi bangunan yang terletak di sekitar perkebunan dan rumah warga. Jika tidak
memiliki pembagian zonasi yang baik, akan terjadi kebingungan dalam kegiatan didalamnya dan
tingkat keamanan dan keselamatan minim karena langsung terletak pada titik rel kereta api.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 11: Penzoningan lantai 1 Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

Berdasarkan hasil analisis site terbagi beberapa zona pada bangunan stasiun yaitu zona publik,
semi publik, privat, semi privat dan servis. Zona publik pada area ini berupa area dropoff pengunjung,
area maintenance bangunan, area resepsionis / pusat informasi, retail, cafe, foodcourt, dan toko
oleh-oleh. Zona private pada area ini berupa area penginapan, ruang rapat, ruang kantor / staff
stasiun maupun administrasi. Zona semi privat pada area ini berupa area tunggu penumpang /
pengunjung stasiun serta ruang spa / pijat. Zona servis pada area ini berupa area lavatory, pantry,
ruang MEE, ruang genset, ruang plumbing, ruang utilitas, ruang CCTV, ruang office boy, dan musholla.
Zona semi publik berupa area ruang tiket office, ruang pemeriksaan tiket, hall keberangkatan, dan
hall kedatangan.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 12: Zoning kawasan pada Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

Konsep tata ruang dalam stasiun kerata api menyesuaikan analisis pelaku dan anilisis kebutuhan
ruang. Terbagi menjadi tata ruang dalam lantai dasar dan tata ruang dalam lantai satu. Pada lantai
dasar merupakan area kegiatan utama dari fungsi primer stasiun sedangkan pada lantai satu
merupakan area kegiatan penunjang dari fungsi sekunder stasiun.
Tata ruang luar stasiun kereta api Pontianak yang menerapkan konsep keterhubungan antar
moda transportasi khusus angkutan darat terbagi menjadi beberapa zona. Zona parkir pengunjung
terdapat di sektor selatan dari Site perancangan. Memiliki kapasitas parkir kurang lebih 1500 mobil
dan 440 motor. Sektor parkir dan counter taxi yang memiliki kapasitas kurang lebih 228 mobil.
Terdapat sektor terminal untuk angkutan darat seperti oplet, bus untuk mengakomodasi kegiatan
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Intermoda antara stasiun kereta api dengan penumpang angkutan darat lokal. Zona bongkar muat
barang di area sektor tengah kawasan yang terpisah dengan zona penumpang agar tidak
menimbulkan masalah sirkulasi maupun kegiatan aktivitas didalamnya. Zona servis dan area parkir
pengelola terletak di sektor utara Site atau tepat dibelakang stasiun kereta api untuk menghindari
keadaan crowded seketika waktu dan menghususkan jalur sirkulasi servis, loading dock barang
maupun maintenance alat-alat MEE atau MEP. Sektor Sky-bridge adalah salah satu penerapan desain
arsitektural untuk merealisasikan konsep keterhubungan antar Moeda. Berfungsi sebagai jalan
penghubung antara penumpang stasiun kereta api ke terminal internasional ataupun sebaliknya yang
dilengkapi dengan jalur ram dan eskalator serta area pengecekan.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 13: Tata ruang luar pada Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

Berdasarkan analisis site area GSB diberi vegetasi berupa pepohonan pengarah dan tanaman
penyaring debu dan bunyi serta vegetasi pohon rindang untuk vegetasi peneduh kawasan bangunan.
Vegetasi peneduh kawasan seperti jenis-jenis pohon perdu, cemara, trembesi, ketapang, dll. Vegetasi
pengarah seperti pohon palm.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 14: Konsep arsitektur lingkungan pada Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

Bangunan Stasiun Kereta Api Pontianak memiliki beberapa ciri yaitu, memiliki bentuk yang
simetris, ekspos struktur, permainan struktur linier biomorfik, balanced, filosofi bangunan yang
seimbang, konfigurasi sumbu simetris, linier berirama, harmonis, repetition, permainan ilusi struktur
sebagai fasad bangunan. Struktur sebagai fasad bangunan, terinispirasi filosofi desain Calatrava yang
sangat senang bermain dengan struktur dan sistem struktur yang cukup rumit, dalam mendesain
suatu bangunan, Calatrava menjadikan struktur hidup dari suatu objek diterapkan dalam setiap
desainnya. Memiliki bentuk yang simbolis dengan gaya struktur yang ekpresif serta melakukan ekspos
struktur dengan prinsip tatanan yang harmonis dan tersusun dari struktur linier (biomorfik) dengan
bentukan dasar dari komponen ini adalah baja segitiga.
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sumber: (penulis, 2017)

Gambar 15: Konsep fasad pada Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

Berdasarkan hasil analisis site dihasilkan konsep utilitas yang mencakupi skema kebutuhan air
bersih, skema kebakaran, sistem keamanan, sistem persampahan, skema penangkal petir, dan skema
pendistribusian listrik.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 16: Skema distribusi air bersih pada Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

Kebutuhan air tidak hanya untuk pengguna bangunan tetapi juga diperlukan bagi kereta api.
Sistem downfeed, Yaitu sistem pensuplaian air dengan memanfaatkan gravitasi bumi. Air dipompa
keatas dari tangki bawah, kemudian ditampung dalam tangki atas yang kemudian disuplai tanpa
menggunakan pompa. Keuntungannya adalah apabila pompa mati atau rusak mendadak, masih
terdapat cadangan persediaan air ditangki untuk waktu tertentu.
Secara garis besar penerapan konsep struktur stasiun Pontianak ini menerapkan pola pikir serta
filosofi perencanaan dari Santiago Calatrava. Ekspos struktur, permainan struktur linier biomorfik,
permainan ilusi struktur sebagai fasad bangunan. Struktur sebagai fasad bangunan, terinispirasi
filosofi desain Calatrava yang sangat senang bermain dengan struktur dan sistem struktur yang cukup
rumit, dalam mendesain suatu bangunan, Calatrava menjadikan struktur hidup dari suatu objek
diterapkan dalam setiap desainnya. Memiliki bentuk yang simbolis dengan gaya struktur yang ekpresif
serta melakukan ekspos struktur dengan prinsip tatanan yang harmonis
Jenis bahan yang diterapkan pada stasiun ini adalah kombinasi antara struktur baja bulat (Steel
Pipe) dengan beton untuk memberikan daya dukung kuat pada bentang lebar stasiun. Struktur rangka
bangunan dan platform menerapkan sistem triangle truss yang menggunakan prinsip rangka batang
sebagai struktur pemikul beban membentuk konfigurasi segitiga (cremona) yang menghasilkan
bentuk stabil. Struktur rangka batang jenis linear berkembang menjadi struktur biomorfik yang
mengikuti gubahan bentukan stasiun seperti struktur rangka burung enggang.
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sumber: (penulis, 2017)

Gambar 17: Konsep struktur atap pada Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

Struktur atap platform, menggunakan komposisi penyusun struktur atap platform adalah
material pipa baja dengan tebal 15mm - 25mm dan diameter 0,3 - 0,6 m yang disusun secara linear.
Lapisan atap Platform, menerapkan komposisi penyusun lapisan atap platform adalah material
lempengan Spandec Zyncalum type 1060 dengan tebal lempengan 1mm dan tebal 25mm.
Untuk struktur penopang atap digunakan struktur yang mengikuti fungsi bangunan stasiun
dengan pertimbangan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang yang bebas kolom pada area peron
dan sirkulasi pergerakan manusia diperon tidak terhalang / terhambat. Struktur atap cukup tinggi
mengingat banyaknya jumlah penumpang yang berada diperon pada waktu bersamaan dengan
lapisan plat baja serta permainan kaca skylight diberbagai sisi atap bangunan guna menambah
estetika.

sumber: (penulis, 2017)

Gambar 18: Konsep struktur atap peron pada Perencanaan Stasiun Kereta Api Pontianak

5. Kesimpulan
Stasiun Kereta Api Pontianak merupakan bangunan pelengkap sarana transportasi kereta api
yang dapat mewadahi kegiatan naik turun penumpang, pembelian tiket, pemberhentian kereta api,
emplasment, dan fungsi pengelolaan lainnya terkait dengan transportasi kereta api. Bangunan stasiun
kereta api didesain menggunakan konsep keterhubungan yang mewujudkan sebuah moda
transportasi yang berkonsepkan intermoda yang menghubungkan beberapa fasilitas transportasi
menjadi satu didalam suatu kawasan dengan mencapurkan berbagai fungsi kegiatan komersil, retail,
servis, ruang terbuka hijau, konfigurasi fasilitas pedestrian dan akses transit yang terhubung dalam
skala lokal maupun kawasan. Sehingga kriteria penting yang harus diperhatikan adalah, kenyamanan
akses yang terkait alur perpindahan manusia dan barang yang efektif, sistem dan alur pelayanan,
sistem keterhubungan antar transportasi yang digunakan haruslah aman dan efektif , dan pemilihan
lokasi stasiun kereta api yang mudah dijangkau sangat penting dalam perancangan stasiun kereta api
ini.
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Untuk mengintegrasikan fungsi kereta api dengan Termanal Bis Antar Negara maka dirancang
sky-bridge penghubung antara stasiun dengan terminal. Stasiun kereta api ini dirancang dengan
bentuk ekspresif berasal dari filosofi burung lenggang yang sedang mengepakkan sayapnya sebagai
salah satu satwa endemik khas lokal, sehingga menjadikan bangunan stasiun ini menjadi menarik.
Dalam perancangan bangunan stasiun memiliki massa satu yang dinaungi sistem struktur yang sangat
megah dengan bentang terpanjang hampir 500 meter antar bagian sektor peron barat ke timur.
Pendekatan tokoh arsitektur dalam perancangan Stasiun kereta api ini sangat sesuai karena
dapat menjadikan desain menjadi lebih terarah dan dihasilkan rancangan yang baik sesuai dengan
permasalahan yang ada. Perancangan dengan pendekatan preseden tokoh Santiago Calatrava mampu
menghasilkan sebuah bangunan Stasiun Kereta Api yang mempunyai bentuk ikonik dan menjadi
identitas kawasan.
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