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(ABSTRACT)

Mobilitas yang tinggi adalah ciri dari sebuah kota maju atau berkembang, seperti kota
Jakarta. Tingginya tingkat mobilitas di Jakarta telah mencapai tahap yang memprihatinkan di
mana sudah terjadi kemacetan hampir di sumua ruas jalan yang ada. Hal ini disebabkan
karena kurang baiknya sarana transportasi umum yang ada sehingga masyarakat lebih
memilih menggunakan kendaraan pribadi. Tindakan tegas yang harus dilakukan adalah
peralihan penggunaan kendaraan pribadi kembali ke kendaraan umum sehingga ruas jalan
yang ada menjadi kembali optimal dan mobilitas lancar.

Proyek ini adalah peningkatan mutu dari kualitas fasilitas transportasi umum yang ada
khususnya kereta api di mana transportasi massal ini seharusnya menjadi bagian penting dari
mobilitas yang ada. Pengembangan ini akan menambahkan fasilitas selengkap mungkin
sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pemakai trasportasi ini dan lingkungan sekitarnya.
Proyek ini juga dilengkapi dengan beberapa fungsi lain seperti relokasi kaki limadan ruang
terbuka hijau sehingga lingkungan sekitarpun menjadi lebih rapih dan memiliki daya tarik
tersendiri. Pengembangan proyek ke depan diharapkan dapat menarik sebagian besar
pengguna kendaraan pribadi untuk kembali menggunakan kendaraan umum khususnya kereta
api.

High rate of mobility is one of the signs of a developing country. The traffic jam in Jakarta
has had brought a lot of concern to its’ citizens. The lack of good public transportation
facilities is the cause of this matter, hence why people would prefer using their own private
vehicles than public transportation which might help to reduce the traffic itself. The best way
to solve the problem is to divert the usage of private vehicles into public transportation that
are available so that it will optimize the roadway and the mobility itself.

This project is an improved version of a train station; which is essential for an urban
mobility. This development will add some facilities which completes and fulfills the needs of
it’s users. This project comes with some other functions such as relocation of kaki lima and
green open spaces to help the existence of this project. The expectation of this project’s
outcome is to attract those personal vehicle users to use public transportation.


