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PENGEMBANGAN STASIUN PURWOSARI SEBAGAI 
CENTRAL INTERCHANGE STATION 

Abstrak 

Kota Surakarta merupakan salah satu kota budaya dan pariwisata yang mulai 
dipadati penduduk. Dengan posisi yang strategis dan dalam kurun waktu beberapa 
tahun terakhir sering mengalami kemacetan di jalan-jalan utama karena 
banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraaan pribadi ketika bekerja atau 
bepergian ke suatu tempat. Hal ini karena pertumbuhan jalan yang cenderung 
stagnan dan pertumbuhan pemakaian kendaraan pribadi terus meningkat, serta 
transportasi umum yang masih sedikit. Karena itu, untuk mengurangi kemacetan 
akibat dari penggunaan kendaraan pribadi, dibutuhkan transportasi massal yang 
dapat mengangkut banyak orang dalam satu perjalanan yang bebas macet, tepat 
waktu, efisien, dan terintegrasi dengan transportasi lainnya, seperti Light Rail 
Transit (LRT) yang dapat menghubungkan satu titik dengan titik lainnya dan 
terintegrasi dengan transportasi lainnya. Dengan adanya kereta LRT, Stasiun 
Purwosari akan dikembangkan menjadi interchange station yang dapat 
menghubungkan titik-titik penting di Kota Surakarta untuk mewadahi masyarakat 
Kota Surakarta dan sekitarnya dalam beraktivitas sehari-hari. 

Kata Kunci: Kota Surakarta, Transportasi Umum, Kemacetan, Stasiun Purwosari, 
Interchange Station. 

Abstrack 

Surakarta City is one of the cities of culture and tourism that began to be 
populated by residents. With a strategic position, the city in the past few years has 
often experienced on major roads because many people use their personal vehicles 
when working or traveling somewhere. This is because the growth of roads tends 
to stagnate and the growth of private vehicle use continues to increase, and public 
transportation is still small. Therefore, to reduce congestion due to the use of 
private vehicles, mass transportation is needed which can carry many people on a 
trip that is free of traffic, timely, efficient, and integrated with other 
transportation, such as Light Rail Transit (LRT) that can connecting one point to 
another and integrated with other transportation. With the LRT train, Purwosari 
Station will be developed into an interchange station that can connect important 
points in the city of Surakarta to accommodate citizens and surrounding areas in 
their daily activities. 

Keywords: Surakarta City, Public Transportation, Traffic, Purwosari Station, 
Interchange Station. 
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1. PENDAHULUAN

Kota Surakarta merupakan salah satu kota budaya dan pariwisata yang mulai 

dipadati penduduk. Dengan posisi yang strategis, kota ini dalam kurun waktu 

beberapa tahun terakhir sering mengalami kemacetan pada pagi, siang, dan sore 

hari di jalan-jalan utama karena banyaknya masyarakat yang menggunakan 

kendaraaan pribadi mereka ketika bekerja atau bepergian ke suatu tempat. Hal ini 

dikarenakan pertumbuhan jalan yang cenderung stagnan dan pertumbuhan 

pemakaian kendaraan pribadi terus meningkat, serta transportasi umum yang 

masih sedikit dan belum menjangkau jalan-jalan kecil di perkampungan. Tidak 

hanya itu, masih banyak jalur pedestrian yang tidak layak dan banyak yang 

terputus. Sehingga, masyarakat lebih memilih bepergian dengan kendaraan 

pribadi daripada menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki.  

Salah satu jalan utama yang sering mengalami kemacetan, yaitu pada Jalan 

Slamet Riyadi. Jalan ini merupakan pusat Kota Surakarta yang terdapat pusat 

bisnis, perbelanjaan, dan perkantoran. Namun, bangunan-bangunan yang terdapat 

disepanjang jalan ini banyak yang kekurangan lahan parkir di dalam gedung, 

alhasil banyak kendaraan pribadi mobil dan motor yang memarkirkan kendaraan 

mereka dengan sistem on street parking di jalan ini. Sehingga jalan ini sering 

macet pada waktu-waktu tertentu. Kendaraan berplat AD Surakarta terdapat 

747.695 unit mobil dan motor pada 2017, meningkat dari tahun sebelumnya yang 

masih sekitar 500.000an unit. Sedangkan kenaikan jumlah transportasi umum 

relatif kecil dan cenderung stagnan. Dengan harga yang terjangkau dan 

kemudahan membeli kendaraan bermotor, masyarakat lebih memilih 

menggunakan kendaraan pribadi daripada transportasi umum. (Prihatno, 2017) 

Pada Jalan Slamet Riyadi, terdapat Stasiun Purwosari yang merupakan 

stasiun kereta api kelas besar yang berada di ketinggian +98 meter. Stasiun ini 

masuk ke dalam Daerah Operasi (Daop) VI Yogyakarta yang melayani kereta api 

kelas ekonomi lintas selatan tujuan Jakarta dan Surabaya serta kereta 

lokal/komuter tujuan Yogyakarta dan kereta perintis tujuan Wonogiri. Stasiun 

yang dibangun tahun 1875 ini merupakan stasiun tertua di Kota Surakarta yang 

dibangun oleh perusahaan Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij.  
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Dalam sejarahnya, Stasiun Purwosari memiliki jalur percabangan kereta api 

arah Yogyakarta, Wonogiri, dan Boyolali. Namun, hanya jalur arah Yogyakarta 

yang masih aktif sebagai jalur utama dan arah Wonogiri sebagai jalur sekunder 

yang berdampingan langsung dengan Jalan Slamet Riyadi melewati tengah Kota 

Surakarta. Sedangkan, jalur kereta arah Boyolali sudah tidak aktif dan sudah 

beralihfungsi sebagai jalur pedestrian atau jalur hijau dan di beberapa titik 

beralihfungsi sebagai bangunan kios-kios pedangang. 

Tidak sedikit masyarakat dari luar Kota Surakarta, seperti Yogyakarta dan 

Wonogiri yang menggunakan jasa angkutan kereta api jika ingin bekerja atau 

berlibur ke kota ini yang turun di Stasiun Purwosari, karena letaknya tidak jauh 

dari pusat kota, dan dekat dengan beberapa objek wisata, seperti Kampung Batik 

Laweyan, Taman Sriwedari, Pura Mangkunegaran, ataupun Benteng Vastenberg.  

Selain itu, di sekitar stasiun terdapat beberapa hotel berbintang dan 

apartemen yang dapat ditempuh dengan jalan kaki. Stasiun ini juga sudah 

berintegrasi dengan jalur pedestrian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ke pusat 

kota, tetapi masih banyak yang belum terhubung ke jalur lainnya. Masyarakat 

juga dapat melanjutkan perjalanan dari stasiun ini menuju tempat lainnya dengan 

menggunakan bus kota berupa Batik Solo Trans. Namun, mereka terkadang harus 

menunggu bus yang tidak menentu jadwal kedatangannya. Jika ingin lebih cepat 

sampai di tempat tujuan, mereka lebih menggunakan ojek atau taksi sebagai 

transportasi alternatif. Hal ini akan membuat jumlah kendaraan bermotor yang 

melintasi Jalan Slamet Riyadi akan semakin bertambah banyak, karena 

masyarakat Kota Surakarta masih jarang menggunakan transportasi bus kota, 

tetapi lebih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Hasilnya, kepadatan 

dan kemacetan pun sering terjadi pada waktu-waktu tertentu, terutama pada saat 

jam masuk dan pulang kantor. Karena itu, diperlukan transportasi massal yang 

dapat mengangkut penumpang dengan jumlah banyak dengan ketepatan waktu 

yang akurat yang menghubungkan titik-titik penting di sepanjang Jalan Slamet 

Riyadi dan sekitarnya, serta dapat berintegrasi dengan transportasi umum lainnya. 

Transportasi umum merupakan hal yang paling penting dan utama pada 

kota-kota besar di negara maju, untuk kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari 
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masyarakatnya dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Banyak dari negara-negara 

tersebut menggunakan transportasi umum massal yang dapat menggangkut 

banyak orang dengan waktu yang cepat, tepat, dan efisien, seperti kereta api. Kini 

dengan teknologi yang lebih maju, transportasi kereta api dikembangkan menjadi 

kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT). LRT dapat menggangkut penumpang 

dengan jumlah yang banyak, tepat waktu, dan lebih efisien serta terintegrasi 

dengan transportasi lain dan dapat menghubungakan satu titik dengan titik yang 

lain. Dengan keberadaan transportasi ini, kemacetan dapat berkurang karena 

transportasi massal ini memiliki daya angkut lebih banyak daripada kendaraan 

pribadi yang lebih sering digunakan satu kendaraan satu penumpang. 

Transportasi massal berbasis rel seperti LRT sedang dikembangkan di 

beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Kota Jakarta. Pengembangan 

transportasi ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang sudah parah. Jalur 

LRT ini menghubungkan beberapa titik-titik penting di Jakarta dan rencananya 

akan menghubungkan kota-kota satelit di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, 

Tanggerang, dan Bekasi. Tidak hanya Jakarta yang mengembangkan transportasi 

LRT, Kota Palembang juga mengembangkan transportasi ini yang sudah mulai 

diuji coba untuk digunakan oleh masyarakat. Beberapa kota besar lainnya juga 

sedang berusaha mengembangkan transportasi massal berbasis rel seperti Metro 

Kapsul di Bandung dan Trem di Surabaya. 

Dengan rencana mengembangkan Stasiun Purwosari sebagai Central 

Interchange Station – dengan tetap mempertahankan bentuk bangunan asli – yang 

berfungsi untuk menghubungkan jalur kereta api jarak jauh dan lokal dengan jalur 

kereta api ringan atau LRT, yang dapat mengintegrasikan titik-titik penting seperti 

di Jalan Slamet Riyadi ke arah timur atau pusat kota dan arah barat hingga 

Kartasura, serta berintegrasi dengan transportasi umum lainnya, kemacetan yang 

sering terjadi dapat berkurang dan mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-

hari atau wisatawan yang berlibur dapat lebih cepat, efisien, dan bebas macet 

ketika berpergian di Kota Surakarta. 
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Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana mengembangkan kawasan 

Stasiun Purwosari sebagai Central Interchange Station yang mengintegrasikan 

stasiun kereta api jarak jauh dan lokal/komuter dengan stasiun kereta api ringan 

atau LRT. Sedangkan tujuan merancang dan mengembangkan kawasan Stasiun 

Purwosari sebagai Central Interchange Station adalah untuk mengintegrasikan 

antara stasiun kereta api jarak jauh dan lokal/komuter dengan stasiun kereta api 

ringan atau LRT dengan membuat jalur LRT dan membuat jalur pedestrian yang 

mengarah ke dalam kota dan mengarah ke Kartasura. Serta sasarannya adalah 

merancang dan mengembangkan kawasan Stasiun Purwosari dengan tetap 

mempertahankan bangunan asli yang mempunyai nilai sejarah masa lalu dan gaya 

arsitektur yang khas untuk dikembangkan menjadi bentuk baru dengan gaya 

arsitektur kontemporer sebagai bangunan stasiun yang baru. 

2. METODE

Metode pembahasan dalam penulisan ini adalah studi literatur, observasi 

lapangan, dan analisis data. Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan 

jurnal, artikel, ataupun penelitian yang berkaitan dengan lokasi yang dijadikan 

objek dan kajian mengenai stasiun kereta api, stasiun LRT, dan interchange 

station yang dapat digunakan sebagai dasar indikator dan pedoman dalam 

perancangan. Observasi lapangan, yaitu kegiatan berupa pengamatan secara 

langsung di lapangan untuk mendapatkan data berupa situasi dan kondisi 

kenyataan yang terjadi di lokasi untuk kemudian didokumentasikan sebagai bahan 

analisis dalam perancangan. Analisis data adalah kegiatan melakukan analisis 

terhadap data fisik seperti masterplan kawasan, denah stasiun, ataupun bentuk 

bangunan asli yang akan dipertahankan atau dikembangkan menjadi bentuk 

bangunan baru. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gagasan Perancangan 

Perancangan konsep Central Interchege Station merupakan upaya untuk 

mendukung kemajuan kota dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan 
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menyediakan layanan transportasi umum yang berintegrasi dengan kawasan dan 

titik-titik penting di dalam kota ataupun daerah penyangga. Dengan adanya 

konsep ini dapat mengurangi beban jalan akibat meningkatnya pemakaian 

kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan serta dapat menekan konsumsi 

bahan bakar minyak yang berlebih. 

Gambar 1.  Gagasan Konsep Central Interchange 
Station Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Central Interchange Station ini berkonsep menghubungkan luar Kota 

Surakarta dengan pusat kota dan daerah penyangga dengan menggunakan 

transportasi berbasis rel, yaitu kereta api dan kereta ringan/LRT. Stasiun ini akan 

melayani masyarakat yang akan beraktivitas di dalam kota, atau masyarakat yang 

ingin pergi ke luar kota, atau dari luar kota ingin menuju ke pusat Kota Surakarta. 

Stasiun ini juga akan dilengkapi dengan transportasi dan berbagai fasilitas, 

seperti jalur BST, angkutan pengumpan/feeder, pedestrian, sepeda, dll, yang 

saling berintegrasi satu sama lain untuk menghubungkan titik-titik pusat kegiatan 

masyarakat. 
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3.2 Konsep Makro 

Kota Surakarta berada di antara kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Semarang. 

Hal ini menjadikan Surakarta sebagai titik pertemuan dari kedua kota tersebut 

yang mempunyai potensi untuk mengembangkan kota sebagai pusat kota budaya, 

wisata, bisnis, dll.   

Perkembangan yang mulai dirasakan adalah sudah mulai menjamurnya 

hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran di sekitar Stasiun Purwosari 

yang juga berdekatan dengan kawasan wisata, seperti Kampung Batik Laweyan, 

Pura Mangkunegaran, ataupun Benteng Vastenberg. Dengan adanya konsep 

Central Interchange Station, maka akan menguhubungkan titik-titik penting di 

Kota Surakarta dan sekitarnya dengan membuat jalur kereta ringan atau LRT dari 

Stasiun Purwosari menuju pusat kota dan menuju arah Kartasura dan membuat 

stasiun pemberhentian LRT di beberapa titik-titik penting yang menjadi pusat 

kegiatan masyarakat, seperti Kartasura, Gedung Menara One, Kampus UMS, 

Kerten, Gendengan, Sriwedari, Narsopura, dan Gladak. 

Gambar 2.  Gagasan Persebaran Titik Stasiun 
LRT Sumber: Dokumen Penulis, 2018 
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Gambar 3.  Gagasan Stasiun dan Jalur LRT pada Jalan Slamet 
Riyadi Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Gambar 4.  Gagasan Stasiun dan Jalur LRT pada Jalan Ahmad 
Yani Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

3.3 Integrasi dengan Jalur Pedestrian 
Kawasan di sekitar stasiun sudah terdapat fasilitas jalur pedestrian yang cukup 

lebar dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat. Namun, di beberapa titik, 

jalur pedestrian tersebut tidak terhubung dengan jalur pedestrian lainnya. 

Sehingga terkadang masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanan ke jalur 

lainnya, masyarakat akan berjalan di pinggir jalan raya atau bahkan langsung 

kontak dengan jalan raya yang ramai dengan kendaraan bermotor. Karena itu, 

integrasi antara stasiun dengan jalur pedestrian yang terputus, akan ditambahkan 

ke beberapa jalur baru yang akan menghubungkan fasilitas lainnya. Selain itu, 
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jalur pedestrian akan dilengkapi dengan pelican crossing untuk penyebrangan 

agar memudahkan dan keamanan pejalan kaki ketika menyebrang jalan. Jalur 

pedestrian ini juga akan dilengkapi dengan jalur sepeda yang berdampingan 

langsung dengan jalur pejalan kaki, tetapi diberi tanda khusus agar tidak 

mengganggu satu sama lain dan diberi vegetasi peneduh yang disebar di beberapa 

titik. 

Gambar 5.  Contoh Jalur Pedestrian yang Dilengkapi dengan Jalur Sepeda 
dan Pelican Crossing 

Sumber: OkezoneNews, 2018 

Gambar 6.  Konsep Integrasi dengan Jalur 
Pedestrian Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

3.4 Integrasi dengan Transportasi Umum 
Terdapat fasilitas transportasi umum di sekitar stasiun berupa bus kota (BST), 

taksi, ojek konvensional, ataupun becak. Namun, perletakan sebaran titik-titik 

pemberhentian halte atau pangkalan taksi, ojek konvensional dan becak masih 
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tidak tertata dengan rapi. Karena itu, perletakan halte pemberhentian atau 

pangkalan taksi, ojek konvensional dan becak akan dilakukan penataan dan 

pengaturan agar saling terintegrasi dan tidak saling bersinggungan satu sama lain. 

Beberapa akan ditempatkan di dalam kawasan parkiran stasiun agar tidak 

mengganggu sirkulasi jalan, seperti taksi, ojek, dan becak. 

Kota Surakarta mempunyai beberapa koridor rute bus trans solo (BST) yang 

sudah beroperasi yang melintasi titik-titik penting di Surakarta dan daerah 

penyangga, seperti Kartasura dan Palur. 

Gambar 7.  Peta Rute Batik Solo 
Trans Sumber: Dishub Surakarta, 

2018 

3.5 Konsep Revitalisasi Kawasan 
Pada kawasan Stasiun Purwosari, terdapat beberapa bangunan yang merupakan 

benda cagar budaya dan beberapa lainnya bangunan tambahan untuk fasilitas 

penunjang. Karena itu, beberapa bangunan cagar budaya akan tetap dipertahankan 

bentuk keasliannya dan akan ditambahkan bangunan baru. 
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Gambar 8.  Konsep Revetalisasi Kawasan Stasiun 
Purwosari Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

3.6 Konsep Zonasi Kawasan 
Terdapat pembangian zona pada lokasi site, yaitu: 

a. Bangunan lama tetap dipertahanakan bentuk keasliannya, tetapi akan

dialihfungsikan menjadi hall, lobby, kantor pengelola, bongkar muat barang,

dan hanya akan melayani kereta wisata uap Jaladara.

b. Stasiun kereta api untuk melayani kereta jarak jauh dan kereta lokal dengan

membuat bangunan baru di sebelah utara bangunan lama dengan konsep

stasiun layang (elevated) untuk menghindari kemacetan dan penumpukan

kendaraan bermotor pada pintu perlintasan sebidang.

c. Stasiun kereta ringan atau LRT untuk melayani jalur kereta dalam kota

dengan membangun bangunan baru di sebelah timur bangunan lama dengan

konsep stasiun layang (elevated).

d. Membuat sirkulasi zona transisi antara stasiun kereta api dengan LRT.

e. Menghubungkan pintu masuk utama/parkir selatan dan pintu masuk

sekunder/parkir utara dengan membuat underpass.
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Gambar 9.  Zonasi Kawasan Stasiun 
Purwosari Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

3.7 Konsep Pencapaian 
Stasiun Purwosari memiliki satu pintu masuk utama untuk masuk mobil dan 

motor, satu pintu masuk sekunder untuk motor, dan pintu masuk untuk pejalan 

kaki. Selain itu, terdapat satu pintu keluar utama untuk mobil dan motor, serta satu 

pintu keluar untuk pejalan kaki. Pintu masuk dan keluar tersebut berada di sisi 

selatan stasiun yang terhubung langsung dengan Jalan Slamet Riyadi.  

Pada sisi utara stasiun, terdapat Jalan Sam Ratulangi yang mempunyai akses 

jalan kecil menuju permukiman penduduk. Namun, masyarakat sering 

menggunakan jalan kecil tersebut sebagai akses menuju Jalan Slamet Riyadi 

dengan memutari ke arah barat terlebih dahulu. Karena itu, jalan kecil tersebut 

dapat digunakan menjadi akses pintu masuk sekunder (side enterance) ke dalam 

stasiun dengan memperlebar jalan agar dapat diakses oleh pengguna mobil dan 

motor, dan dihubungkan dengan underpass. Sehingga, masyarakat dapat 

menggunakan pintu masuk tersebut untuk akses ke Jalan Slamet Riyadi tanpa 

harus memutar. 
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Gambar 10.  Konsep Pintu Masuk Utama dan 
Sekunder Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

3.8 Konsep Besaran Ruang 
Total Besaran Kebutuhan Ruang 

Tabel 1 Total Besaran Kebutuhan Ruang 
Sumber: Analisis Penulis (Dokumen Penulis, 2018) 

Kebutuhan Ruang 
Total Luas 

(m2) 
Bangunan Lama 6752 

Stasiun Kereta Api 6052 
Stasiun LRT 4405 

Fasilitas Penunjang 11794 
TOTAL KESELURUHAN 29003 

3.9 Konsep Bangunan 

Konsep Central Interchange Station ini akan menggabungkan stasiun kereta api 

dengan stasiun LRT. Bangunan stasiun lama tetap dipertahankan bentuk 

keasliannya, tetapi akan dialihfungsikan menjadi kantor pengelola, hall, lobby, 

ruang tunggu, dan beberapa fasilitas penunjang. Stasiun kereta api akan diganti 

menjadi stasiun kereta api layang (elevated) di sisi utara bangunan stasiun lama. 

Sedangkan, stasiun LRT akan dibangun di atas stasiun kereta api yang baru di 

sebelah sisi timur. Alasan stasiun kereta api diganti menjadi layang, karena untuk 

menghindari penumpukan kendaraan bermotor dan kemacetan lalu lintas yang 
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sering terjadi pada perlintasan sebidang. Selain itu, juga terdapat underpass yang 

dapat menghubungkan pintu masuk utama dengan pintu masuk sekunder. 

Sedangkan untuk pemisahan kedua jenis stasiun ini, karena untuk menghindari 

persilangan antara kedua jalur kereta dan agar tidak terjadi penumpukan 

penumpang. 

Gambar 11.  Konsep Bangunan Central Interchange 
Station Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Konsep tampilan bentuk arsitektur pada Central Interchange Station ini 

akan mengusung gaya arsitektur kontemporer pada bangunan stasiun baru dan 

tetap mempertahankan bangunan stasiun lama.  

3.10 Analisis dan Konsep Struktur  

Konsep perencanaan Central Interchange Station mempertimbangkan 

penggunaan struktur yang sesuai persyaratan, ekonomis, dan dapat mempengaruhi 

tampilan fasad bentuk bangunan. 

a. Struktur Bawah (Pondasi)

Struktur pondasi menggunakan bore pile. Struktur ini merupakan alternatif,

karena untuk menghindari risiko dampak yang ditimbulkan, seperti getaran dan 

kebisingan terhadap lingkungan atau bangunan lain di sekitar. 
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Gambar 12.  Struktur Bore Pile 
Sumber: http://grantsurya.co.id/piling-bore-pile-works/ 

b. Struktur Badan

Pada bagian badan bangunan, struktur yang digunakan adalah struktur

rangka berupa kolom dan balok dengan material beton bertulang dan beberapa 

bagian yang menggunakan kolom baja profil. Bangunan stasiun yang akan 

dibangun melayang di atas tanah, dapat hanya ditopang menggunakan tiang-tiang 

jembatan atau pier. Tiang jembatan tersebut akan menjadi sistem struktur utama 

untuk memikul beban vertikal dan lateral. Konsep struktur ini sudah diterapkan 

pada stasiun LRT di Palembang. 

Gambar 13.  Struktur Rangka (kiri) dan Jembatan Pier 
(kanan) Sumber: Wiryanto Dewobroto, 2017 
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c. Struktur Atap

Pada bagian atap, struktur yang digunakan menggunakan rangka batang,

agar tidak mengganggu kereta yang melintas di bawahnya dengan material baja 

dan material penutup menggunakan atap gelombang jenis U650. Penutup atap ini 

mulai banyak digunakan pada beberapa bangunan stasiun baru agar terlihat 

kekinian. 

Gambar 14.  Struktur Rangka 
Batang Sumber: Galvalumart 

3.11 Eksterior dan Interior 

Gambar 15.  Perspektif Eksterior pada Pintu 
Masuk Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

Gambar 16.  Suasana Interior pada Stasiun Kereta Api (kiri) 
dan Stasiun LRT (kanan) 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 
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Gambar 17.  Suasana Interior pada Peron Stasiun Kereta Api (kiri) 
dan Stasiun LRT (kanan) 

Sumber: Dokumen Penulis, 2018 

4. PENUTUP

Melalui laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan Stasiun Purwosari 

Sebagai Central Interchange Station” akan menjadi fasilitas yang dapat 

menghubungkan daerah penyangga Kota Surakarta dengan pusat kota dan luar 

kota dengan daerah penyangga atau pusat kota. Selain itu, dengan konsep ini akan 

mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan dapat mengurangi kemacetan yang 

sering terjadi. 
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