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BAB V 

KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

5.1 KONSEP DASAR PERENCANAAN 

5.1.1 Program Ruang 

Berikut merupakan table program ruang yang telah direncanakan untuk menjadi 

acuan dalam perancangan Stasiun MRT terintegrasi di Blok M 

Tabel 5.1 Kelompok Kegiatan Utama 

Jenis Ruang  Luas Ruang 

Unpaid Concourse 531 m2 

Ticket Vending Machine 10 m2 

Ruang Antri TVM 145 m2 

Ticket Checking Machine 12 m2 

Ruang Antri TCM 18 m2 

Paid Concourse 1000 m2 

Peron 1250 m2 

Emplasemen 775 m2 

Toilet Pria 17 m2 

Toilet Wanita 16 m2 

Total  3774 m2 

Sirkulasi 125% 2473.8 m2 

Jumlah  8492 m2 

 

Tabel 5.2 Kelompok Ruang Pengelola 

Jenis Ruang Luas Ruang 

R. Ketua Pengelola 25 m2 

R. Tata Usaha 20 m2 

R. Staff 140 m2 

R. Rapat 12 m2 

R. Supervisor 4 m2 

R. Keamanan 80 m2 

R. Loker 4 m2 

R istirahat  21m2 

Toilet Pria 9 m2 

Toilet Wanita 9 m2 

Total   324 m2 

Sirkulasi 30% 97.2 m2 

Jumlah  422 m2 
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Tabel 5.3 Kelompok Kegiatan Pelayanan dan Penunjang 

Jenis Ruang Luas Ruang 

Ticket Office 20 m2 

R. Informasi 12 m2 

Sitting Area 38 m2 

Bilik ATM 20 m2 

Retail 48 m2 

Total   138 m2 

Sirkulasi 40% 55.2 m2 

Jumlah  193 m2 

  

Tabel 5.4 Kelompok Ruang Servis 

Jenis Ruang Luas Ruang 

R. Genset  40 m2 

R. Elektrikal 20 m2 

R. Sound dan CCTV 52 m2 

R. Pompa 40 m2 

TPS 5 m2 

R. Janitor 4 m2 

Gudang 20 m2 

Total   181 m2 

Sirkulasi 20% 36.2 m2 

Jumlah  218 m2 

 

Tabel 5.5 Rekapitulasi Besaran Ruang 

 

 

 

 

 

5.1.2 Tapak Terpilih 

Lokasi perencanaan dan perancangan Stasiun MRT BlokM berada di atas jalan 

Panglima Polim. Tapak berada di kawasan terpadu Blok M daerah Jakarta Selatan yang 

terintegrasi dengan bangunan-bangunan disekitarnya. Kontur tapak rata dan memiliki 

luas sebesar 4.500 m2 dengan batas-batas tapak sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Jalan Sisingamangaraja 

Sebelah Barat  : Kelurahan Kramat Pela, Blok M Plaza 

Sebelah Timur  : Pertokoan, Terminal, Kelurahan Melawai 

Sebelah Selatan  : Kelurahan Keramat Pela 

NO Jenis Kelompok Ruang Jumlah Luasan 

1. Kelompok Ruang Pelaku Utama 8492  m2 

2. Kelompok Ruang Pengelola 422 m2 

3. Kelompok Ruang Pelayanan 193 m2  

4. Kelompok Ruang Servis 218 m2 

Total 9325 m2 
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Ketinggian bangunan : 3 lantai 

Luas bangunan : 9325 m2 

Jenis Bangunan : elevated 

Rencana jumlah lantai bangunan: 2 lantai 

elevated 

Luas lantai 3(top floor):terdiri dari peron, 

emplasemen  

Lantai 1 digunakan sebagai area unpaid 

concourse, area TVM, area penunjang 

lantai 2 digunakan sebagai area paid 

concourse, area Ticketing Vending Machine, 

dan area pengelola. 

 

Pemilihan site ini didasarkan pada: memiliki luas yang cukup memadahi, mudah 

terjangkau oleh beberapa jenis transportasi kota, adanya jaringan kota yang memadahi, 

serta kesesuaian dengan tata guna lahan yang telah tercantum pada studi PT. MRT juga 

ketentuan peraturan daerah yang akan menjadikan Blok M sebagai kawasan terpadu dengan 

sistem transportasi yang terintegrasi. 

 

5.2 KONSEP DASAR PERANCANGAN 

5.2.1. Aspek Teknis 

1.  Sistem Struktur 

Sistem sub struktur yang akan digunakan untuk bangunan Stasiun MRT adalah pondasi tiang 

pancang. Untuk sistem super struktur perpaduan sistem rangka dan modulasi kolom. Kolom 

dan balok disusun dengan modulasi yang didasari oleh besaran ruang. Sistem up struktur 

yang digunakan adalah atap beton. 

2. Sistem Konstruksi 

Sistem konstruksi yang akan digunakan adalah sistem konstruksi beton. Pemilihan 

konstruksi beton ialah karena mudah dalam pelaksanaan dan bahannya yang mudah 

didapat, memiliki kesan kokoh, serta memungkinkan berbagai macam variasi finishing 

dalam mencapai penampilan karakter yang dinamis. 

 

Gambar 5.1 Letak dan ukuran tapak 

Sumber: Analisa 

U 

Stasiun MRT 

36 m 

125 m 
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5.2.2. Aspek Kinerja 

1. Sistem Pencahayaan 

Menggunakan sistem pencahayaan alami dengan mengoptimalkan bukaan-bukaan pada sisi 

bangunan dan sistem pencahayaan buatan berupa lampu jenis halogen dan lampu jenis 

fluorescent . 

2. Sistem Penghawaan 

Bangunan Stasiun MRT direncanakan akan menggunakan system penghawaan alami berupa 

cross ventilation yang melancarkan sirkulasi udara didalam ruangan. Selain itu juga akan 

menggunakan system penghawaan buatan berupa AC pada private, retail dan ruang 

pengelola agar memberi kenyamanan pada penggunanya. 

3. Sistem jaringan Listrik 

Distribusi listrik berasal dari PLN yang disalurkan ke gardu utama atau trafo, lalu ke panel 

tama dan dilanjutkan ke beberapa sub panel untuk diteruskan ke semua perangkat listrik 

yang ada di dalam bangunan. Untuk mengatasi keadaan darurat disediakan emergency 

power / genset yang dilengkapi dengan automatic switch system yang berfungsi otomatis 

dan langsung menggantikan daya listrik dari PLN yang terputus. 

4. Sistem Pencegah Bahaya Kebakaran 

Alat pencegahan bahaya kebakaran yang akan diaplikasikan pada bangunan Stasiun MRT ini 

meliputi; smoke detector, sprinkler, fire alarm, dan hidran kebakaran dengan pemasangan 

setiap jarak 3 meter. 

5. Sistem Telekomunikasi 

Sistem telekomunikasi pada bangunan Stasiun MRT  menggunakan jaringan telepon dan 

faksimili melalui jaringan Telkom yang digunakan untuk kepentingan komunikasi pengelola. 

Jaringan telepon dan faksimili yang digunakan berupa PABX atau alat komunikasi yang 

dirancang secara khusus agar dapat memudahkan komunikasi antar divisi atau antar 

ruangan. 

6. Sistem Penangkal Petir 

Menggunakan Sistem Sangkar Faraday yang efektif untuk bangunan bentang lebar, berupa 

penggunaan tiang setinggi 30 cm dan bahan tembaga yang dikaitkan pada bagian tertinggi 

bangunan kemudian dihubungkan ke tanah dengan kabel tembaga. 

7. Sistem Jaringan Air Bersih 

Bangunan Stasiun MRT akan menggunakan sistem downfeed, air bersih yang diperoleh dari 

dua sumber, yaitu PAM dan air tanah dipompa ke atas dan ditampung pada reservoir untuk 

selanjutnya didistribusikan ke bawah mengikuti gravitasi. 

8. Sistem Jaringan Air Kotor 

Sumber limbah air kotor berasal dari pembuangan air lavatory, dan air hujan yang dialirkan 

menuju sumur resapan dan riol kota. Untuk limbah padat dialirkan menuju septictank, 

kemudian dialirkan ke sumur peresapan dan secara alamiah meresap ke dalam tanah 

sedangkan air bekas pakai (greywater) diolah kembali dengan Sistem Pengolahan Air Limbah 

(SPAL). 
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9. Sistem Keamanan 

Sistem pengamanan bangunan menggunakan CCTV. Sistem Automasi Bangunan (BAS) yang 

dapat mengurangi bahaya seperti kebakaran, penyusupan, kebocoran gas dan api. Dan CCTV 

digunakan untuk memonitoring/ mengawasi keadaan dan kegiatan di lokasi yang terpasang 

kamera CCTV.  

10. Sistem Pengolahan Sampah 

Menggunakan cara konvensional yaitu karyawan kebersihan (cleaning service) mengambil 

sampah dari tiap ruangan dan memasukkan ke tempat penampungan sampah sementara, 

setelah itu sampah-sampah tersebut akan dialihkan ke luar tapak oleh Dinas Kebersihan Kota 

yang selanjutnya dibuang ke TPA. 

11. Sistem Transportasi Vertikal 

Sistem transportasi vertikal enggunakan lift dan eskalator. Eskalator lebih sering digunakan 

untuk bangunan komersil karena memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi 

pengunjung, juga karena dapat difungsikan sebagai tangga biasa bila tidak dinyalakan. Lift 

Pengunjung digunakan untuk melayani pengunjung stasiun. Lift yang digunakan diharapkan 

sebuah lift yang dapat menampung pengunjung sebanyak mungkin sehingga sirkulasi 

menjadi lebih efisien serta dapat digunakan oleh pengguna disable dalam mencapai stasiun. 

12. Sistem Akustik 

Penatan sistem akustik dengan pemilihan material-material yang spesifik untuk akustik baik 

pada plafond, dinding, dan lantai. Bahan –bahan tersebut dapat berupa Unit Akustik Siap 

Pakai, Plesteran Akustik, Selimut ( isolasi bunyi ) Akustik, Karpet / Kain. 

5.2.3. Aspek Visual Arsitektural 

Stasiun MRT berada di ibu kota Jakarta. Stasiun MRT merupakan yang pertama di 

Jakarta bahkan di Indonesia. Jakarta merupakan daerah ibu kota yang memiliki berbagai 

macam keegiatan di dalamnya. Jakarta juga disebut sebagai kota metropolitan, dimana 

pergerakan manusia di dalamnya juga dituntut untuk cepat karena Jakarta telah menjadi 

kota modern.  

Stasiun MRT ini kemudian harus mengikuti juga pola pergerakan manusia yang ada di 

dalamnya. Karena keberadaanya yang ada di kota modern, maka perencanaan stasiun dapat 

dimasukan dengan aspek modern. Stasiun MRT ini haruslah menunjukkan sebuah bentuk 

yang dinamis sesuai dengan keadaan Jakarta saat ini sebagai kota metropolitan yang serba 

cepat dan modern. 

Kota Jakarta sebagai kota modern, telah memiliki bangunan-bangunan yang modern 

dan memiliki konsep arsitektural yang sangat maju. Ini menunjukan bahwa arsitektural 

bangunan di Jakarta juga mengikuti arus jaman yang berkembang saat ini. Maka dari itu, 

stasiun MRT juga harus mempresentasikan sebuah bangunan yang modern dan dinamis 

menyesuaikan dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Stasiun MRT Blok M terletak di 

daerah metropolitan dimana sekelilingnya terdapat beberapa bangunan yang sudah 

menggunakan langgam modern. Salah satu aspek yang dapat diunggulkan yaitu penekanan 

desain yang modern pula dengan kombinasi bentuk yang dinamis dan futuristik. Dengan 
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adanya aspek modern dalam arsitektural bangunan, maka sudah mempresentasikan gaya 

hidup kota metropolitan dan perlambang dari karakter bangunan yang efisien.  

Penekanan desain arsitektur yang digunakan adalah adaptasi Arsitektur Hi-Tech sebagai 

wadah konsep arsitektur modern mengenai : 

a. Bentuk 

Bentuk yang diadaptasi adalah bentuk modern yang mampu diharmonisasikan dengan 

bentuk futuristic, sehingga muncul kesan dinamis dan mutakhir. 

b. Bahan Bangunan 

Bahan bangunan adalah bahan yang fabrikasi yang didominasi dengan bahan metal, kaca, 

dan beton 

c. Ornamentasi 

Ornamentasi yang digunakan berupa pengeksposan bentuk struktur pada bangunan 

sehingga menambah nilai estetika. Ornamentasi disesuaikan dengan penekanan desain dan 

tidak mengganggu kesan futuristic yang ingin ditampilkan. 


