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INTEGRATED MIXED-USE BUILDING DI KADIPIRO, SURAKARTA 

 

Abstrak 

Semakin tingginya jumlah penduduk yang berpergian menggunakan pesawat membuat 
PT. Angkasa Pura I (Persero) berbenah diri dengan menyediakan fasilitas kereta api 
bandara serta merencanakan membangun stasiun kereta api bandara di Kelurahan 
Kadipiro, Surakarta. Untuk mendukung fungsi stasiun kereta api bandara tersebut, 
diperlukan bangunan pendukung berupa bangunan mixed-use yang terintegrasi dengan 
stasiun. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi bangunan mixed-use yang terintegrasi 
dengan stasiun kereta api bandara tersebut maka diterapkanlah konsep transit oriented 
development (TOD) ke dalam bangunan. Konsep TOD dirasa sesuai karena bangunan 
mixed-use tersebut berhubungan langsung dengan moda transportasi massal, yaitu 
kereta api. Dengan menerapkan konsep TOD tersebut, diharapkan bangunan mixed-use 
yang terintegrasi dengan stasiun kereta api bandara juga mampu memenuhi kebutuhan 
tidak hanya pengguna stasiun tetapi juga masyarakat di sekitar Kelurahan Kadipiro. 

Kata kunci: bangunan mixed-use, stasiun kereta api bandara, transit oriented 
development, Kadipiro 

 

Abstract 

Along with the high frequency of people using airplane for travelling, PT. Angkasa 
Pura I (Persero) is trying to improve their facility by providing airport rail link and 
planning to build an airport train station in Kadipiro, Surakarta. To support airport 
train station’s function, a secondary mixed-use building that has integration with the 
station building is needed. In addition, to improve that integrated mixed-use-airport 
train station building the concept of transit oriented development (TOD) will be 
implemented into the building. The concept of TOD is suitable for the integrated mixed-
use building because that building has a direct connection with the mass transit, which 
is train. By implementing the concept of TOD, hopefully the integrated mixed-use 
building with the airport train station can fulfill the user of the train station’s needs 
along with the people around Kadipiro area. 

Keywords: mixed-use building, airport train station, transit oriented development, 
Kadipiro 
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1. PENDAHULUAN 

Semakin tingginya tingkat masyarakat yang melakukan perjalanan dan bepergian 

menggunakan moda transportasi pesawat udara setiap tahunnya, mendorong 

beberapa bandara udara di Indonesia untuk berbenah diri dengan meningkatkan 

fasilitas yang ada, salah satunya penyediaan kereta api bandara. Kereta api bandara 

ini memiliki tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk menjangkau dari kota ke 

bandara maupun sebaliknya dengan jarak tempuh yang singkat, sehingga 

pergerakan penumpang pun lebih luas dan mudah. 

Salah satu bandara di Indonesia yang berbenah diri dengan menyediakan 

fasilitas kereta api bandara adalah Bandara Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali. 

Proyek Kereta Api Bandara Adi Sumarmo merupakan salah satu proyek 

infrastruktur prioritas pemerintah yang bekerja sama dengan beberapa BUMN, yaitu 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. Angkasa Pura 1 (Persero), dan PT. PP Tbk. 

Total panjang jalur kereta api bandara tersebut adalah 13,5 Km yang dibagi atas 2 

segemen, yaitu segmen 1 sepanjang 3,5 Km yang merupakan jalur kereta api 

esksisting dan segmen 2 sepanjang 10 Km yang merupakan jalur kereta api baru 

(ap1.co.id, 2017). Selain itu, 2 stasiun baru akan dibangun untuk melengkapi 

fasilitas kereta api bandara, yaitu Stasiun Bandara Adi Sumarmo pada segemen 2 

dan stasiun di daerah Kadipiro, Surakarta pada segmen 1. Pembangunan stasiun baru 

tersebut bertujuan untuk mengakomodasi jalur kereta api Stasiun Solo Balapan-

Bandara Adi Soemarmo dan diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi 

masyarakat di sekitarnya, terutama di kawasan Kadipiro. 
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Gambar 1. Trase Jalur Kereta Api Bandara Adi Soemarmo 
Sumber: asedinoblog.com, 2018 

 

Pemilihan lokasi stasiun kereta api bandara baru di kawasan Kadipiro dapat 

dikatakan sesuai dengan rencana Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu 

sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahtaraan masyarakat sekitar, 

terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan jasa. Untuk melengkapi fasilitas 

stasiun kereta api bandara tersebut maka diperlukan beberapa fasilitas penunjang 

sebagai wadah untuk menampung kegiatan perekoniman dan perdagangan atau jasa 

tersebut yaitu berupa bangunan mixed-use. Mixed-use building sendiri berarti 

menerapkan konsep tersebut ke dalam sebuah bangunan bertingkat dimana fungsi-

fungsi ruang dan bangunan tersebut saling terhubung. Karena bangunan mixed-use 

tersebut akan terintegrasi dengan stasiun kereta api bandara, sehingga pendekatan 

paling cocok adalah dengan menerapkan konsep transit oriented development 

(TOD). Menurut Handayeni (2014) definisi Transit Oriented Development (TOD) 

sendiri adalah pendekatan transportasi yang berkelanjutan dilihat dari prinsip 

penyediaan aksesibilitas dan alternatif moda bagi siapa saja, mendukung 

pertumbuhan ekonomi kota, serta ramah lingkungan. Berdasarkan Institute for 
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Transportation & Development Policy (ITDP) dalam TOD Standard (2014), salah 

satu prinsip perencanaan kawasan TOD adalah menciptakan lingkungan yang ramah 

akan pejalan kaki yang dimana prinsip tersebut sesuai dengan definisi dari mixed-

use development, yaitu pedestrian-oriented. 

Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana merancang sebuah 

bangunan mixed-use yang terintegrasi dengan stasiun kereta api bandara agar dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengguna kereta api bandara melalui 

pendekatan transit oriented development (TOD). Sedangkan tujuan dari 

perencanaan dan peranangan bangunan mixed-use dengan pendekatan TOD di 

Kadipiro ini adalah merancang dan menciptakan bangunan mixed-use yang 

terintegrasi dengan sebuah stasiun kereta api bandara serta menerapkan konsep-

konsep yang ada di dalam pendekatan transit oriented development (TOD) ke dalam 

bangunan mixed-use tersebut. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun laporan adalah metode observasi, 

wawancara, dan studi literatur. Metode observasi dilakukan dengan mengamati dan 

menganalisa lokasi site yang akan digunakan secara langsung untuk mengetahui 

kondisi asli di lapangan serta memperoleh informasi dan data primer yang 

dibutuhkan. Metode wawancara digunakan dengan melakukan kegiatan tanya jawab 

terhadap pihak-pihak terkait untuk menggali informasi rencana pembangunan 

stasiun kereta api bandara dan memperoleh data terkait penentuan lokasi site. 

Sedangkan metode studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

berupa informasi yang berkaitan dengan bangunan mixed-use dan pendekatan 

transit oriented development (TOD) melalui berbagai macam media informasi 

seperti buku, jurnal, koran, internet, dll. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Melalui analisis dalam skala kecamatan, diperoleh titik lokasi ideal yang dirasa 

cukup tepat di daerah Kelurahan Kadipiro, hal selanjutnya adalah mngenalisis 

kawasan tersebut sehingga diperoleh sebuah site terpilih. Karena bangunan akan 

terintegrasi dengan stasiun kereta api dan menerapkan pendekatan TOD, maka 

daerah yang paling ideal adalah daerah yang bersinggungan langsung dengan rel 

kereta api. Daerah tersebut juga cukup strategis dimana dekat dengan kantor 

pemerintahan, universitas, sekolah, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit.  

 

 

Gambar 2. Peta Analisis Pemilihan Site di Kelurahan Kadipiro 
Sumber: Penulis, 2018 

 

Melalui hasil proses analisis, ditentukanlah lokas site perencanaan dan perancangan. 

Lokasi site berada di Jalan Kol. Sugiyono, Kadipiro dan bersinggungan langsung 

dengan jalur rel kereta api. Site utama merupakan tanah tidak produktif dan terdiri 

dari beberapa bangunan gudang dengan luas ± 6227 m2. Karena keterbatasan lahan, 

maka terdapat penambahan luas site dengan mengambil sisi utara site utama yang 

terdiri dari bangunan gudang dan beberapa area komersial serta permukiman warga, 

sehingga total luas site menjadi ± 9894 m2 dengan KDB 60% sebesar 5936,4 m2 dan 

KLB 1800% serta maksimal ketinggian bangunan 30 lapis (124 m). 
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Gambar 3. Lokasi site 
Sumber: wikimapia.org, 2018 

 

 

 

Gambar 4. Kondisi eksisting di sekitar 
kawasan site 

Sumber: Penulis, 2018 

 

Gambar 5. Site terletak di samping rel 
kereta api 

Sumber: Penulis, 2018 
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3.1. Gagasan Perencanaan dan Perancangan 

Gagasan perancangan dan perencanaan adalah merancang dan menciptakan 

bangunan mixed-use yang terintegrasi dengan sebuah stasiun kereta api bandara di 

Kelurahan Kadipiro. Perancangan dan perencanaan tersebut sesuai dengan rencana 

Kota Surakarta dalam rangka mengembangkan pemerataan pembangunan dalam 

beberapa tahun kedepan seperti yang tercantum pada RTRW Kota Surakarta. 

Selain itu, dengan menerapkan konsep-konsep yang ada di dalam pendekatan 

transit oriented development (TOD) seperti hubungan antara site dengan 

transportasi massal di sekitar site, ke dalam bangunan mixed-use tersebut, 

diharapkan dapat menambah nilai dan fungsi bangunan serta bermanfaat bagi para 

pengguna stasiun dan masyarakat di Kelurahan Kadipiro. 

Bentuk bangunan mixed-use yang akan digunakan adalah bentuk kombinasi 

dimana kumpulan bangunan tunggal yang disatukan oleh jalur pedestrian dan 

terdapat sebuah plaza di bagian tengahnya. Sedangkan untuk konsep TOD yang 

sesuai dan akan digunakan adalah jenis neighbourhood TOD karena kawasan 

perencanaan terletak di kawasan suburban yang tingkat kepadatannya tidak sepadat 

di kawasan perkotaan. 

 

3.2. Konsep Ruang  

Bangunan terdiri atas beberapa fungsi, yaitu stasiun kereta api, hotel, kantor, ruang 

ritel, dan gedung parkir. Berdasarkan program ruang dan hasil dari pengorganisasian 

ruang, diperoleh luas total tiap-tiap fungsi bangunan sebagai berikut: 
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Tabel 1.  Luas Tiap Fungsi Bangunan 

Bangunan Luas Bangunan 

Stasiun Kereta Api 630 m2 

Hotel 10800 m2 

Kantor 1880 m2 

Retail 3345 m2 

Parkir 2880 m2 

TOTAL 19535 m2 

Sumber: Penulis, 2018 

 

 

 
 

Gambar 6. Organisasi ruang bangunan secara horizontal 
Sumber: Penulis, 2018 
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Gambar 7. Organiasi ruang bangunan seccara vertikal 
Sumber: Penulis, 2018 

 

3.3. Konsep Bangunan 

Bentuk bangunan mixed-use yang terintegrasi dengan stasiun kereta api akan 

menerapkan susunan massa secara fractal dan bentuk arsitektur modern. 

1) Konsep susunan massa fractal 

Konsep susunan massa fractal diterapkan dengan penambahan massa pada 

beberapa bangunan dan bangunnan penghubung sehingga bangunan satu 

dengan yang lainnya dapat saling terhubung.  
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Gambar 8. Susunan awal 
bangunan 

Sumber: Penulis, 2018 
 

 

 
Gambar 9. Susunan setelah 

penambahan massa 
Sumber: Penulis, 2018 

 

Gambar 10. Tampak perspektif 
massa bangunan 

Sumber: Penulis, 2018 

 

Gambar 11. Tampak perspektif 
setelah penambahan massa 

Sumber: Penulis, 2018 
 

2) Konsep ide bentuk modern asimetris 

Ide bentuk modern diterapkan pada bentuk dan fasad bangunan. Bentuk 

modern ditonjolkan dengan adanya bagian bangunan yang berbentuk 

asimetris dan pada bagian fasad digunakan konsep ide garis yang tegas pada 

tampilan bangunan namun tetap sederhana dan tidak berlebihan. 

KANTOR R
ET
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Gambar 12. Modern dengan 
garis bentuk asimetris 

Sumber: archdaily.com, 2017 

 

Gambar 13. Modern dengan 
garis  yang tegas 

Sumber: archdaily.com, 2015 

 

Garis yang tegas akan diterapkan pada fasad bangunan sehingga meimbulkan 

kesan modern dan sederhana. 

 

Gambar 14. Tampilan bangunan dengan perpaduan garis yang tegas dan 
bentuk asimetris 

Sumber: Penulis, 2018 
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3.4. Konsep Struktur 

Bangunan mixed-use yang terintegrasi dengan stasiun kereta api ini menggunakan 

struktur yang sama yang biasa digunakan pada gedung-gedung bertingkat atau 

high-rise pada umumnya. 

1) Struktur Atap Bangunan 

Struktur atap bangunan utama hanya menggunakan dak beton. Sedangkan untuk 

struktur atap pada area stasiun kereta api, bagian atapnya menggunakan struktur 

rangka baja yang mrnggunakan baja profil I. 

 

 

Gambar 15. Struktur baja profil I 
Sumber: wubaja.wordpress.com, 2018 

 

2) Struktur Rangka Bangunan 

Struktur utama bangunan yang akan digunakan adalah struktur rangka rigid 

frame dengan core yang terdiri atas kolom dan balok dengan isian tulangan dan 

material berbahan beton. Untuk bagian core akan digunakan sebagai ruang lift, 

tangga darurat, dan sistem utilitas.  
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Gambar 16. Struktur rangka bangunan rigid frame dengan core 
Sumber: berandaarsitek.blogspot.com, 2018 

 

3) Struktur Pondasi 

Struktur pondasi yang digunakan pada bangunan mixed-use yang terintegrasi 

dengan stasiun kereta ini adalah struktur pondasi tiang pancang. 

 

Gambar 17. Struktur pondasi tiang pancang 
Sumber: infotekniksipilofficial.blogspot.com, 2018 

 

3.5. Eksterior dan Interior 

Pada bagian depan bangunan terdapat area pedestrian yang panjang dan luas. Pada 

sisi depan fasad hotel terdapat tanaman di antara jendela tiap kamar untuk 

menghasilkan kesan rindang, sedangkan sisi belakang fasad hotel terdapat green 

terrace sebagai shading bangunan hotel. 
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Gambar 18. Perspektif siang 
Sumber: Penulis, 2018 

 

 

Gambar 19. Perspektif malam 
Sumber: Penulis, 2018 

 

Gambar 20. Area depan bangunan 
dengan jalur pedestrian yang luas 

Sumber: Penulis, 2018 
 

 

Gambar 21. Area plaza di tengah 
bangunan 

Sumber: Penulis, 2018 

Pada bagian interior bangunan, interior bangunan hotel memiliki konsep 

modern minimalis dengan dominan warna putih. Kamar hotel menggunakan 

material alam seperti kayu dan warna-warna tenang seperti putih, abu-abu, dan 

coklat. Untuk area perkantoran juga menggunakan konsep minimalis dengan 

sentuhan alam pada bagian lobby yang menggunakan material marmer berwarna 

putih serta terdapat ornamen pada dinding. 

Bangunan stasiun kereta api pada area hall dan loket interiornya menggunakan 

warna kuning dan terdapat ornamen pada dinding area hall pintu masuk dengan 

motif batik Solo. Pada area peron atapnya menggunakan material kaca sehingga 

pencahayaan ruangnya alami. 
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Gambar 22. Interior lobby hotel 
Sumber: Penulis, 2018 

 

 

Gambar 23. Interior kamar hotel tipe 
Suite 

Sumber: Penulis, 2018 
 

 

Gambar 24. Interior kamar hotel tipe 
King 

Sumber: Penulis, 2018 
 

 

Gambar 25. Interior kamar hotel tipe 
Double 

Sumber: Penulis, 2018 

 

Gambar 26. Lobby kantor 
Sumber: Penulis, 2018 

 

 

Gambar 27. Area ruang kantor 
Sumber: Penulis, 2018 
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Gambar 28. Area hall pintu masuk 
stasiun 

Sumber: Penulis, 2018 
 

 

Gambar 29. Area peron stasiun 
Sumber: Penulis, 2018 

4. PENUTUP 

Melalui laporan Tugas Akhir yang berjudul “Integrated Mixed-Use Building di 

Kadipiro, Surakarta” ini, perencanaan dan perancangan bangunan mixed-use dengan 

pendekatan transit oriented development (TOD) selain sebagai fasilitas penunjang 

dari stasiun kereta api bandara diharapkan bangunan ini  mampu memenuhi 

kebutuhan tidak hanya pengguna stasiun tetapi juga masyarakat di sekitar Kelurahan 

Kadipiro serta menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan Kadipiro. 

 

5. DAFTAR PUSTAKA 

-. (2017, April 8). Informasi: Berita. Retrieved from Angkasa Pura Airports: 
https://www.ap1.co.id/id/information/news/detail/tingkatkan-daya-saing-
presiden-joko-widodo-groundbreaking-pembangunan-kereta-bandara-adi-
soemarmo 

-. (2018, October 12). Besi Beam. Retrieved from PT. Wubaja Indonesia: 
https://wubaja.wordpress.com/h-beam/profil-iwf/ 

-. (2018, Juni 24). Rigid Frame. Retrieved from indiamart: 
https://www.indiamart.com/proddetail/space-frames-8734623597.html 

-. (2018, Juni 24). Sistem Struktur Inti Bangunan Tinggi. Retrieved from Beranda 
Arsitek: https://berandaarsitek.blogspot.com/2015/10/sistem-struktur-inti-
core-structure.html 



17 
  

Archdaily. (2018, Juni 8). Central Embassy. Retrieved from Archdaily: 
https://www.archdaily.com/871675/central-embassy-in-bangkok-al-a 

Archdaily. (2018, Juni 8). Silver Tower Center. Retrieved from Archdaily: 
https://www.archdaily.com/777210/silver-tower-center-mackow-pracownia-
projektowa 

BPS Kota Surakarta. (2018). Kecamatan Banjarsari dalam Angka 2017. Surakarta: 
Badan Pusat Statistik. 

Bryant, R. (2005). ULI Development Case Studies: Technology Square Atlanta, 
Georgia. Washington D.C.: ULI - the Urban Land Institute. 

Calthorpe, P. (1992). City of San Diego Land Guidance System: Transit-Oriented 
Development Design Guidelines. San Diego: City of San Diego. 

Ching, F. D. (2008). Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Tatanan. Jakarta: Erlangga. 

Handayeni, K. D. (2014). Penerapan Transit Oriented Development sebagai Upaya 
Mewujudkan Transportasi yang Berkelanjutan di Kota Surabaya. Surabaya: 
Institut Teknologi Surabaya. 

Institute for Transportation and Development Policy. (2014). TOD Standard. New 
York: ITDP. 

Juwana, J. (2005). Sistem Bangunan Tinggi. Jakarta: Erlangga. 

Kementerian Perhubungan. (2011). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 
Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api. 
Jakarta: Departemen Perhubungan Republik Indonesia. 

Kementerian Perhubungan. (2011). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 
Tahun 2011 Tentang Jenis, Kelas, dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api. Jakarta: 
Departemen Perhubungan Republik Indonesia. 

nelsonchelzoe. (2018, Mei 18). Peta Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Retrieved from 
nelsonchelzoe: https://nelsonchelzoe.wordpress.com/2010/12/01/peta-
kecamatan-banjarsari-surakarta/ 

Neufert, E. (1996). Data Arsitek: Jilid I. Jakarta: Erlangga. 

Pemerintah Kota Surakarta. (2012). Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang 
RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031. Surakarta: Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta. 

Pemerintah Kota Surakarta. (2016). Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 
2016 Tentang Bangunan Gedung. Surakarta: Pemerintah Daerah Kota 
Surakarta. 



18 
  

Sartawan, A. (2018, Juni 24). Pondasi Tiang Pancang. Retrieved from Info Teknik 
Sipil Official: http://infotekniksipilofficial.blogspot.com/2015/05/pondasi-
tiang-pancang.html 

Septian, A. (2017, April 10). Konstruksi dan Pengembangan: Update Proyek Kereta 
Bandara Adi Soemarmo Solo. Retrieved from Asedino: 
https://asedino.wordpress.com/2017/04/10/update-proyek-kereta-bandara-adi-
soemarmo-solo/ 

Urban Land Institute. (2011). Mixed-Use Development 101: The Design of Mixed-Use 
Buildings. 

Wikimapia. (2018, Mei 31). Kadipiro. Retrieved from Wikimapia: 
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=-
7.531686&lon=110.817676&z=18&m=bh&search=solo 

Wikipedia. (2018, April 29). Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Retrieved from 
Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kadipiro,_Banjarsari,_Surakarta 

 

 


	Abstrak
	1. PENDAHULUAN
	2. METODE
	3. HASIL DAN PEMBAHASAN
	3.1. Gagasan Perencanaan dan Perancangan
	3.2. Konsep Ruang 
	3.3. Konsep Bangunan
	3.4. Konsep Struktur
	3.5. Eksterior dan Interior

	4. PENUTUP
	5. DAFTAR PUSTAKA

