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RINGKASAN 

 

Redisya Gilang Permana, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 

Juli 2015, Evaluasi Fungsional pada Stasiun Kereta Api Kotalama Malang, Dosen 

Pembimbing: Chairil B. Amiuza dan Tito Haripradianto. 

Kereta api merupakan salah satu sarana transportasi yang dapat menjadi 

alternatif bagi masyarakat luas dan stasiun kereta api memiliki peran yang sangat 

penting untuk mendukung hal tersebut. Kebutuhan akan adanya sistem transportasi 

yang efektif dalam arti lancar, murah, cepat dan nyaman sangat diperlukan. Untuk 

mendukung hal tersebut PT. KAI selaku organisasi yang mengelola dituntut selalu 

memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Stasiun Kereta Api Kotalama Malang adalah stasiun tertua di Kota Malang. 

Secara fungsi, stasiun ini mengalami perkembangan yang dahulu diperuntukkan bagi 

pengiriman barang dari Malang ke Surabaya dan sekitarnya kini menjadi stasiun yang 

diperuntukkan juga bagi penumpang manusia. Hal ini berdampak pada perkembangan 

tata ruang yang ada. Fenomena yang terjadi pada Stasiun Kotalama adalah letak stasiun 

tersebut secara geografis tidak terlalu terlihat dari jalan raya. Letaknya yang berada 

persis dibawah jembatan penyebrangan menyebabkan susahnya akses keluar dan masuk 

menuju stasiun tersebut. Hal ini berlaku baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki. 

Selain dari aspek akses, fenomena yang terdapat di ruang lingkup stasiun adalah tata 

lahan parkir yang kurang teratur. Hal ini meyebabkan batas ruang parkir dan sirkulasi 

kendaraan yang ada di stasiun tidak tertata rapi. Dari fenomena yang ada, fungsional 

tapak pada Stasiun Kotalama tidak menunjang kinerja stasiun secara optimal.  

Dari segi aspek bangunan, terdapat beberapa fenomena yang terjadi berupa 

ketidakserasian antara fasilitas yang tertera di dalam standar dan fakta yang berada 

pada Stasiun Kotalama. Permasalahan yang muncul pada lapangan diantaranya adalah 

terdapat ruang-ruang pada bangunan stasiun yang tidak terpakai semestinya, ketinggian 

peron yang tidak sama dengan ketinggian lantai kereta api. Selain itu terdapat beberapa 

fasilitas-fasilitas yang tidak tersedia di dalam bangunan Stasiun Kotalama. Oleh karena 

itu diperlukan sebuah evaluasi untuk mengetahui sejauh mana stasiun ini berfungsi 

dengan baik. 
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SUMMARY 

 

Redisya Gilang Permana, Departement of Architecture, Faculty of Engineering, 

University of Brawijaya, Juni 2015, Functional Evaluation in Kotalama Railway 

Station, Academic Supervision: Chairil B. Amiuza and Tito Haripradianto. 

Train is one of transportion that can be an alternative for the wider 

community and railway station has a very important role to support it. The need for an 

effective transportation system in the sense of smooth, cheap, fast and convenient 

indispensable. To support this PT. KAI as the organization that manages the required 

always provide the best service for the community. 

Kotalama Railway Station Malang is the oldest station in Malang. In the 

function, this station is progressing formerly reserved for the delivery of goods from 

Malang to Surabaya and surrounding areas has become the station is also intended for 

human passengers. This resulted in the development of existing spatial. Phenomenon 

that occurs in Kotalama stations is geographically the location of the station is not very 

visible from the highway. It lies just below the bridge crossing led to difficult access 

and entrance to the station. This applies both to vehicles and pedestrians. Apart from 

the aspect of access, there is a phenomenon in the scope of governance station is less 

regular parking space. This led to the limits of parking spaces and circulation of 

vehicles in the station is not neat. Of the phenomenon exists, functional footprint on 

Kotalama Railway Station does not support the optimal performance of the station. 

In terms of the aspect of the building, there are several phenomena that occur 

in the form of disharmony between the facilities listed in the standard and the fact that 

is at Kotalama Railway Station. The problems that arise in the field of which is 

contained spaces in buildings unused station properly, the height of the platform is not 

the same as the train floor height. In addition there are some facilities that are not 

available in the building Kotalama Station. Therefore we need an evaluation to 

determine the extent to which the station is functioning properly. 

 

Kata Kunci : station, functional, evaluation 
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