
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Deskripsi Judul 

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat ialah 

Pengembangan Stasiun Weleri Kendal Dengan Pendekatan Konsep Railway 

Oriented Development (ROD) Untuk mengetahui pengertian dari judul tersebut, 

maka akan diuraikan setiap rangkaian kata yang digunakan untuk menyusun judul 

laporan. 

1. Pengembangan : proses, cara, perbuatan mengembangkan (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2002 : 538). 

2. Stasiun : tempat dimana kereta api berhenti untuk memberi kesempatan naik 

turun penumpang, juga barang-barang yang akan dimuat atau dibongkar 

bersamaan pula dengan penghantaran surat. Stasiun adalah perpindahan kereta 

api yang diatur dan diawasi. (

TBH publishing, New delhi) 

3. Weleri : salah satu kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia. Weleri terletak di bagian barat Kabupaten Kendal yang 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang. Kecamatan Weleri merupakan 

satu dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan 

wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rowosari, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Pageruyung, sebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Rowosari. (id.wikipedia.org/wiki/Weleri,_Kendal) 

4. Kendal : sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah 

Kendal dan masuk dalam Wilayah Metropolitan Kedungsapur yang 

merupakan Wilayah Metropolitan terbesar keempat setelah 

Jabodetabek, Gerbangkertosusila, dan Bandung Raya. Kabupaten ini 

memeiliki luas yaitu 1.002,23 km2 dan memiliki penduduk 900.303 jiwa. 

(id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal) 
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5. Pendekatan :  proses, cara, perbuatan mendekati 

(kbbi.kata.web.id/pendekatan/) 

6. Konsep : Rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian 

yang diabstrakkan  dari peristiwa konkret (Tentang: Konsep, n.d.) 

7. Railway Oriented Development : salah satu alternatif konsep tata ruang yang 

terintregasi dan efektif untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada 

sebuah kawasan atau kota yang pengembangannya berbasis pada jalur rel 

kereta api. 

Berdasarkan rincian, judul di atas memiliki pengertian sebuah perencanaan 

pengembangan stasiun dengan menjadikan sebuah kawasan transportasi yang 

terintregasi guna salah satunya mengurangi masalah kemacetan lalu lintas dan 

mengurangi kepadatan jalan karena penggunaan mobilitas tinggi guna mendukung 

kedua kegiatan tersebut yaitu perdagangan dan jasa yang terdapat pada lokasi 

kawasan yang terintregasi diperuntukan bagi masyarakat sekitar dan umum dengan 

menerapkan konsep  railway oriented development sebagai solusi dari 

permasalahan tersebut. 

1.2 Latar Belakang 

Arahan bagi terwujudnya suatu lingkungan agar sesuai dengan kemampuan 

sumber daya yang dimiliki serta daya dukung lahan yang ada, berkaitan dengan 

bagaimana lingkungan atau suatu kawasan tersebut dapat bertahan dan menghadapi 

masalah pada kawasan tersebut. Kawasan perkotaan yang biasa sebagai pusat 

aktivitas perekonomian dan sosial menghadirkan ruang-ruang yang bernilai 

strategis tinggi, sehingga pemanfaatan ruang serta pengelolaan sumber daya ruang 

yang ada perlu dialokasikan tepat sasaran. Setiap ruang perkotaan memiliki karakter 

khusus, sehingga tidak setiap kegiatan atau pemanfaatan ruang bisa dilakukan di 

sembarang ruang. Dengan adanya perencanaan dan perancangan yang tepat, 

kawasan tersebut akan dapat berkembang dengan baik. 

Lokasi perancangan ini terdapat pada Kelurahan Karangdowo, Kecamatan 

Weleri, Kabupaten Kendal. Lokasi ini memiliki aktivitas masyarakat yang padat, 

fasilitas yang lengkap dibandingkan dengan kawasan yang ada di sekitarnya. 
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Dilihat dari kondisi eksisting, hal yang membuat aktivitas tinggi pada lokasi ini 

karena terdapat Stasiun Weleri dan Pasar Weleri 1. Stasiun Weleri ini merupakan 

stasiun penumpang dimana stasiun ini merupakan stasiun yang paling aktif di 

Kabupaten Kendal. Stasiun ini kebanyakan dipakai oleh masyarakat yang bekerja 

dari Weleri atau masyarakat yang bekerja ke Weleri, hal tersebut yang membuat 

Stasiun Weleri ini sangat aktif dibandingkan dengan stasiun lain yang ada di Weleri. 

Selain stasiun terdapat juga Pasar Weleri 1 yang merupakan pasar paling aktif di 

Kabupaten Kendal. Pasar Weleri ini pengunjungnya tidak hanya dari Weleri tetapi 

dari daerah daerah lain. Sehingga hal ini yang membuat Pasar Weleri sangat 

terkenal. Hal tersebut merupakan potensi potensi yang dapat dikembangkan pada 

lokasi perancangan tersebut. 

Tetapi pada lokasi perancangan masih terdapat masalah penataan lahan stasiun 

yang belum optimal, masih terdapat lahan lahan kosong yang belum dioptimalkan. 

Stasiun tersebut juga belum terintegrasi dengan lokasi yang lain sehingga aktivitas 

aktivitas yang ada belum saling berhubungan dengan baik. Dengan adanya potensi 

dan masalah terdapat konsep yang baik dan tepat yaitu Railway Oriented 

Development yaitu konsep yang membuat kawasan stasiun terintegrasi. Konsep ini 

memiliki aktivitas utama pada stasiun dan aktivitas aktivitas yang lain akan menjadi 

aktivitas pendukung. Konsep ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang ada 

pada lokasi perancangan dan diharapkan aktivitas lokasi perancangan tersebut dapat 

saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun upaya dalam mengatasi 

permasalahan kemacetan di Kabupaten Kendal, pemerintah mengupayakan dan 

menyusun strategi serta kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun 

kebijakan dan strategi tersebut antara lain : 

1. Meninjau ulang Rencana Induk atau Masterplan Transportasi Kabupaten 

Kendal selaras dengan peninjauan ulang RTRW Kabupaten Kendal. Antara 

transportasi dan tata ruang harus sejalan dan selaras. 

2. Menata kembali transportasi umum dengan membuat Rencana Induk 

atau Masterplan Tranportasi Umum. Aksesibilitas layanan transportasi umum 

harus dapat menjangkau kawasan perumahan dan permukiman, serta melewati 
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kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan perbelanjaan, kawasan 

wisata, dan simpul transportasi. 

3. Sebelum nantinya mengelola transportasi umum dengan konsep buy the 

service (membeli pelayanan), dapat dimulai dengan mengkhususkan angkot 

untuk mengangkut pelajar pada jam berangkat dan pulang sekolah. Operator 

angkot dapat diberikan subsidi sebagai bentuk kepedulian. 

4. Rencana jaringan bus rapid transit rute Weleri-Kendal-Semarang yang sudah 

direncanakan Pemprov Jawa Tengah dapat segera direalisasi untuk membantu 

mobilitas warga. 

5. Adanya kereta komuter Weleri-Semarang juga rencana kereta ringan (light rail 

transit) Kendal-Semarang-Demak-Kudus dapat meningkatkan mobilitas 

warga. 

6. Memiliki dua jalan lingkar (ring road) yang sudah dapat mengurai lalu lintas 

menerus (through traffic) tidak masuk ke dalam lalu lintas lokal cukup 

membantu kelancaran lalu lintas. Namun yang sering terjadi, dengan adanya 

jalan lingkar tidak akan bertahan lama, karena terlalu banyak akses masuk 

akibat munculnya kawasan pertumbuhan baru di sepanjang jalan lingkar, 

seperti SPBU, rumah makan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu 

membuat jalur lambat untuk menjaga kecepatan dan mengurangi jumlah akses 

langsung dari kawasan terbangun dengan jalan lingkar. 

7. Memanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan transportasi 

dengan intelligent transport system (ITS). Dengan penerapan teknologi maju 

di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi bertujuan membuat 

prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman 

sekaligus ramah lingkungan. 

8. Pengelolaan parkir modern dengan meminimalkan aktivitas parkir di tepi jalan, 

membuat kantong-kantong parkir. Termasuk juga kantong parkir untuk truk 

barang yang kerap menggunakan bahu jalan untuk beristirahat. Dengan 

membuat Rencana Induk atau Masterplan Pengelolaan Parkir, selain dapat 

meningkatkan pendapatan, juga bagian untuk menertibkan dan menambah 



5 
 

kapasitas jalan yang ada dengan mengurangi titik-titik lokasi parkir di tepi 

jalan. 

9. Membangun transportasi logistik dan penumpang hingga ke kawasan 

pedesaan, sehingga dapat memunculkan sistem transportasi pedesaan. 

Transportasi pedesaan menjadi penting mengingat wilayah Kabupaten Kendal 

yang pedesaan lebih dominan, sehingga perlu dipikirkan transportasi umum 

yang manusiawi. Ke depan, tidak boleh angkutan barang digunakan untuk 

mengangkut orang di pedesaan yang sering dilakukan selama ini. 

10. Dampak pembangunan jalan tol ruas Batang-Semarang terhadap 

perekonomian di Kabupaten Kendal pasti ada. Terutama bagi warga yang 

terdampak tidak langsung, seperti pelaku ekonomi di jalur pantura dan warga 

penggarap lahan pertanian. Hal ini perlu dipikirkan jangan sampai 

memunculkan pengangguran baru. Rest area yang berada di ruas tol dapat 

menjual produk warga Kabupaten Kendal. Pemanfatan rest area untuk 

mengembangkan potensi Kabupaten Kendal dengan melibatkan pelaku 

ekonomi yang terkena dampak tidak langsung. Warga petani penggarap dapat 

bekerja di sektor nonformal pengelolaan jalan tol tersebut. 

11. Kawasan Industri Kendal akan menimbulkan kawasan tarikan baru mobilitas 

warga. Letak KIK yang bersisian dengan jalan lingkar Kaliwungu diprediksi 

akan menghambat perjalanan lalu lintas kendaraan untuk perjalanan menerus 

(through traffic). Pihak manajemen KIK diminta menyediakan sarana 

transportasi umum bagi pekerja. Baik dari luar menuju ke kawasan KIK 

maupun sebaliknya dan di dalam kawasan KIK tersebut. 

Menyediakan fasilitas fasilitas jalur transportasi tidak bermotor (non motorized 

transport), seperti jalur trotoar (pedestrian) dan jalur sepeda di kawasan 

perkotaan, seperti di Kaliwugu, Kota Kendal, Weleri, dan Sukorejo. 

Membangun sarana dan prasarana (sarpras) transportasi harus memperhatikan 

kebutuhan penyandang disabilitas sesuai amanah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Disabilitas. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Dengan melihat uraian di atas tentang kondisi kawasan stasiun weleri kendal maka 

terdapat beberapa masalah antara lain : 

1. Bagaimana pengembangan konsep Railway Oriented Development jika di 

terapkan di Stasiun Weleri Kendal ? 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dari penulisan ini adalah : 

1) Merancang dan mengembangkan kawasan stasiun weleri kendal dengan cara 

mendesain bangunan stasiun beserta menata kawasan di sekitarnya. 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Mengembangkan dan merancang stasiun weleri kendal sebagai stasiun yang 

terintegrasi dengan lokasi lain guna menunjang aktivitas-aktivitas yang terdapat di 

kawasan stasiun, dan merupakan salah satu solusi guna mengurangi mobilitas 

warga yang padat, serta meningkatkan fasilitas layanan publik yang belum 

memadai serta mengoptimalkan lahan yang ada di kawasan stasiun dengan 

berorientasi pada konsep Railway Oriented Development. 

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

a. Justifikasi Pemilihan Lokasi perancangan 

Penentuan lokasi perancangan dilakukan dengan beberapa pertimbangan 

potensi dan masalah terkait konsep perancangan yang akan dilakukan. Salah satu 

yang dilakukan adalah dengan melihat keberadaan pasar dan stasiun yang 

dipandang sebagai potensi pada kawasan perancangan. Stasiun Weleri dianggap 

stasiun yang paling strategis lokasinya di Kabupaten Kendal karena menjadi pusat 

perdagangan dari produksi-produksi dari luar Weleri Raya. Selain itu, keberadaan 
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stasiun yang juga merupakan kunci transportasi utama setelah angkutan darat 

lainnya di wilayah ini. Beberapa potensi tersebut menghasilkan lokasi perancangan 

yaitu Kelurahan Karangdowo dengan tema Railway Oriented Development yang 

diturunkan. 

b. Deliniasi Wilayah 

Deliniasi wilayah dalam perancangan ini mencakup kawasan stasiun weleri 

di Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Weleri yang merupakan kawasan dengan 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang di Pasar Weleri. 

Kawasan ini merupakan kawasan utama perdagangan dan jasa yang ada di 

Kecamatan Weleri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi tumpuan transportasi 

dengan keberadaan Stasiun Weleri yang hingga kini beroperasi di belakang Pasar 

Weleri. Secara Geografis lokasi perancangan ini memiliki batas wilayah 

sebagaimana disebutkan berikut: 

Utara : Sungai Pintu; 

Timur : Jalan Krakatau; 

Selatan : Jalan Utama Timur; dan 

Barat : Jalan Cempaka. 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang dibahas didalam perancangan ini mencakup 

konsep konsep Railway Oriented Development untuk ±10 ha pada lokasi 

perancangan.  Untuk mengaplikasikan konsep tersebut dibutuhkan analisis 

perancangan dan Panduan Rancang Kota (PRK) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Analisis Perancangan 

Analisis perancangan merupakan analisis yang digunakan untuk 

mendukung proses perancangan suatu kawasan, analisis inilah yang 

menjadi arahan dalam merancangan kawasan dalam bentuk 2D maupun 3 

D. Analisis perancangan yang dimaksud terdiri atas analisis konsep kawsan 

: analisis konstelasi kawasan, analisis lingkungan. Analisis konsep messo : 

analisis aktivitas, analisis hubungan antar ruang, analisis sirkulasi dan 

parkir, analisis jalur pedesterian. Analisis konsep mikro : analisis konsep 
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site, analisis pencapaian, analisis tata ruang, analisis tampilan arsitektur, 

analisis struktur, dan analisis utilitas. 

b. Panduan Rancang Kota (PRK) 

Panduan perancangan kota atau sering disebut Urban Design Guidelines 

(UDGL) merupakan penghubung antara kebijakan pemerintah dan 

perancangan fisik kawasan tertentu. UDGL memberikan pengertian 

operasional yang jelas dan spesifik mengenai prinsip-prinsip bentukan fisik 

pada kawasan tertentu yang dapat dibuat. Panduan ini memiliki dua sifat, 

yaitu sebagai batasan (framework) bagaimana sebuah bangunan dapat 

dibangun (prespektive guidelines) dan pemberi kriteria-kriteria tertentu 

yang harus dipenuhi oleh perancang sehingga rancangannya dapat disetujui 

(performance guidelines) (Lang, 1994:82). 

1.6 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan 

data primer dan sekunder. Selain itu juga pada perancangan ini akan 

menggunakan data primer yaitu berupa observasi visual pada lokasi 

perancangan setelah dilakukan proses analisis. Berikut adalah penjelasan 

mengenai metode pengumpulan data yang dilakukan dalam perancangan: 

1) Pengumpulan data 

a. Observasi lapangan 

Merupakan proses pengumpulan data secara langsung ke lapangan 

untuk data yang bersifat karakteristik dan dampak yang terjadi dengan 

melakukan pengamatan secara langsung dan pengambilan dokumentasi. 

b. Kajian literatur 

Kajian literatur dalam pengumpulan data perancangan ini dilakukan 

terhadap teori, buku, jurnal dan artikel untuk mencari informasi yang 

berkaitan dengan perancangan Kajian Potensi Pengembangan konsep 

ROD (Railway Oriented Development) dan term service of urban design.  

Informasi  yang  didapatkan  dari  kajian  literatur  kemudian  digunakan  

sebagai indikator dalam perancangan. 
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c. Telaah dokumen 

Telaah dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

sekunder. Penggunaan teknik telaah dokumen umumnya adalah untuk 

pengumpulan data-data dasar yang memungkinkan untuk menunjang 

suatu perancangan. Telaah dokumen merupakan teknik memperoleh data 

dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

2) Kompilasi data 

Pengolahan data untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada 

objek yang berkaitan dengan bangunan yang di rencanakan, untuk 

dilakukan pemecahan masalah secara desain. 

3) Analisa data 

Melakukan analisa data yang ada berdasarkan prediksi perencanaan. 

4) Perumusan konsep 

Penyusunan hasil analisa ke dalam suatu konsep yang mana hasilnya nanti 

digunakan sebagai bahan dan dasar perencanaan fisik bangunan kawasan 

stasiun weleri kendal dengan berdasarkan penerapan konsep Railway 

Oriented Development. 
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1.7 Kerangka pikir 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir 

Sumber analisis penyusun 
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1.8 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan perancangan  sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang pengertian judul, latar belakang masalah, persoalan yang 

timbul dan perlu untuk dipecahkan, tujuan, sasaran, ruang lingkup dan batasan 

pembahasan serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan deskripsi literatur mengenai kawasan pertumbuhan, rail oriented 

development beserta ketiga prinsipnya yaitu community land use and development, 

station area land use and development, supporting transportation system. Selain 

itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai best practice.  

BAB III GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan tinjauan umum pada kawasan stasiun weleri kendal terutama 

berkaitan dengan kebutuhan kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung 

konsep railway oriemted development. 

BAB IV KONSEP PENDEKATAN DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisikan tentang membuat konsep dasar perencanaan dari uraian tahapan-

tahapan sebelumnya tentang kawasan stasiun weleri kendal dalam peningkatan 

fasilitas layanan publik yang berorientasi pada pendekatan konsep railway oriemted 

development yang kemudian digunakan untuk membuat transformasi desain. 

  


