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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Pengertian Judul 

Judul laporan Dasar Program Perancangan dan Perencanaan Arsitektur 

(DP3A) adalah “REVITALISASI STASIUN KERETA API WERGU 

WETAN KUDUS SEBAGAI MUSEUM EDUKASI DAN REKREASI” dari 

judul tersebut, maka dapat diuraikan pengertian dari masing-masing komponen 

kata yang digunakan dalam menyusun judul tersebut:  

a. Revitalisasi 

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan 

atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian 

mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro 

dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek 

fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus 

mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, 

keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002). 

b. Stasiun Kereta Api 

Stasiun dalam konteks terminal pemberangkatan dan pemberhentian 

kereta api dalam kaitannya sebagai angkutan manusia maupun barang 

dapat didefinisikan menjadi beberapa pengertian diantaranya adalah :  

1. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat dan berhenti untuk 

melayani naik dan turunnya penumpang dan/atau bongkar muat 

barang dan/atau untuk keperluan operasi kereta api. (UU No.13 

Tahun 1992 Pasal 19). 

2. Stasiun kereta api adalah tempat menunggu bagi calon penumpang 

kereta api dsb; tempat perhentian kereta api dsb (Depdiknas, 2008). 

3. Stasiun sebagai tempat kereta api bersilang, menyusul atau disusul 

(Handinoto,1999). 
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c. Wergu Wetan 

Wergu Wetan adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan 

Kota, Kabupaten Kudus. 

d. Kudus  

Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas 

wilayah mencapai 42.516 Ha. 

e. Museum  

Menurut ICOM (Internasional Council of Museum) : Museum 

merupakan lembaga yang tetap yang bersifat non profit, yang bergerak 

dalam kegiatan menghimpun, memelihara, meneliti menyusun 

secara sistematik dan konseptual, dan menginformasikan kepada 

masyarakat luas berbagai jenis materi yang langka, berharga, bernilai 

sejarah dan berperan penting di dunia pada umumnya, dan kawasan dan 

negara tertentu pada khususnya. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk 

kepentingan pendidikan dan rekreasi.  

f. Edukasi  

Craven dan Hirnle (1996) menjelaskan, edukasi adalah penambahan 

pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar 

atau instruksi, dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi nyata, 

dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahan diri (self direction), 

aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru.  

Setiawati (2008) menjabarkan bahwa edukasi merupakan serangkaian 

upaya yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain, mulai dari individu, 

kelompok, keluarga dan masyarakat agar terlaksananya perilaku hidup 

sehat.  

Tualaka (2011) menjelaskan edukasi atau edukatif adalah pendidikan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), pendidikan adalah proses 

pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman 

yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Tualaka 

(2011) menambahkan, pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang 

berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan 



3 

 

pendidikan yang telah diperolehnya. Pendidikan sendiri terbagi atas 2 

bagian yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. 

g. Rekreasi 

Gold (1980) menjabarkan pengertian rekreasi sebagai aktifitas 

diwaktu senggang, terutama ditujukan untuk kepuasan pribadi. 

Sedangkan, William (1958) memaknai rekreasi sebagai penyegaran 

kembali kekuatan dan semangat setelah bekerja keras, berupa hiburan dan 

permainan.  

Doel (1967) menjelaskan rekreasi adalah kebutuhan manusia untuk 

memulihkan dan meningkatkan kondisi jasmani, rohani atau 

keduanyamelalui kegiatan yang dilakukan pada waktu luang serta 

memberikan kesenangan dan kepuasan bagi pelakunya.  

Sedangkan, Dixei (1974) mengartikan rekreasi sebagai kegiatan 

diwaktu luang, termasuk kegiatan olahraga, menikmati pemandangan 

informal dan juga kesenian.  

Bovy (1977) menjelaskan rekreasi adalah segala pemuasan yang 

dilakukan dalam waktu senggang yang berbeda dengan kegiatan sehari-

hari. Doren (1979) menambahkan rekreasi adalah partisipasi dalam 

aktifitas yang dirasakan sebagai rekreasi oleh pelaku, dan merupakan 

pengalaman yang berupa psiko-fisiologis. Merupakan pilihan sendiri 

dilakukan dalam waktu luang dan tidak terpaksa.  

h. Kesimpulan 

Revitalisasi Stasiun Kereta Api Wergu Wetan Kudus Sebagai 

Museum Edukasi dan Rekreasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali 

bangunan atau Kawasan sebuah Stasiun Kereta Api yang berada di 

kelurahan Wergu Wetan, Kabupaten Kudus, yang dulunya pernah 

vital/hidup akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/telah tak 

beroperasi lagi sehingga perlu adanya pemeliharaan dan penerapan konsep 

baru guna menjadikanya sebuah museum dengan tujuan sebagai wadah 

pengetahuan tentang perkretaapian di Kabupaten Kudus dan sebagai 

tempat pemenuhan kebutuhan manusia akan rekreasi. 
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1.2  Latar Belakang 

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang cukup digemari 

di Indonesia. Selain karena kenyamanan, jalurnya yang melintasi bentang alam 

yang indah pun memikat minat banyak pecinta Kereta Api. Di Indonesia, 

sejarah perkeretaapian sudah dimulai sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda 

di Indonesia masih berkuasa yakni pada tahun 1864. Di Indonesia kereta api 

pertama kali di buat disemarang dengan fungsi utama sebagai pengangkut 

barang dan hasil alam. Selanjutnya, dalam perkembangannya di Ambarawa 

dibuat jalur kereta yang terhubung ke semarang untuk mengangkut tentara 

pemerintah Belanda (humas PT KA Properti Management:2014). 

Pada tahun 1885, pemerintah kolonial mendirikan perusahaan Semarang 

Joana Stroomtram Maatschappij (SJS), sebagai perluasan jalur transportasi 

darat modern di Jawa. Jalur kereta api tersebut membuka jalur Semarang-

Genuk-Demak-Kudus-Pati-Joana (sekarang Juwana). Moda transportasi darat 

tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Tidak hanya sebagai alat 

distribusi hasil pertanian dan perkebunan, kereta api pada saat tersebut juga 

dimanfaatkan masyarakat untuk mempersingkat waktu tempuh ke sejumlah 

daerah di wilayah Pantura Timur. 

Pada tahun 1895, perusahaan tersebut menambah jalurnya, yakni 

jalur Kudus-Mayong-Gotri-Pecangaan. Pada 1 Mei 1900, SJS juga membuka 

jalur baru hingga Rembang dan Lasem. Selain itu pada 10 Novenber 1900, jalur 

kereta api di bagian barat Pantura Timur ditambah, yakni rute Mayong-

Welahan-Demak-Semarang. Di Kudus, stasiun kereta api dibangun di 

Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota. Stasiun Wergu merupakan jalur 

transit yang cukup sibuk pada saat itu, karena letaknya yang strategis. Tidak 

hanya menghubungkan jalur Semarang ke Juwana, hingga Lasem, namun 

stasiun tersebut juga menghubungkan jalur Mayong, Gotri, dan Pecangaan di 

Jepara. 

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan sistem transportasi yang 

telah merambah hingga pelosok desa telah menggeser kereta api dalam peran 

pelayanan transportasi di kalangan masyarakat. Peran transportasi kereta api 
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pun sudah tergantikan oleh sistem transportasi lain yang sudah berkembang 

pesat. Pergeseran tersebut mengakibatkan beberapa jalur kereta api yang 

kurang berpotensi seperti jalur Semarang-Kudus terpaksa harus ditutup. 

(Humas PT KAI: 2013). 

Pasca ditutup, Pemerintah Kabupaten Kudus memanfaatkan bangunan 

stasiun ini sebagai pasar tradisional yang dikenal sebagai Pasar Wergu, 

Wajahnya pun berubah total. Kios-kios pedagang memenuhi emplasemen dan 

peron stasiun membuatnya terlihat kotor dan agak sedikit kumuh kantor kepala 

stasiun dimanfaatkan untuk kantor pengelola pasar. Ornamen bangunan masih 

utuh dan di stasiun itu masih terdapat wesel yang kondisinya berkarat. Plang 

nama stasiun, nomor jalur masih tergantung hingga saat ini. Bahkan, di 

sejumlah tepi jalan di Kudus, rel yang menjadi landasan gerbong kereta api 

masih banyak bisa ditemukan. 

Kemudian Pada Tanggal 9 April 2017 Pemerintah Kudus merelokasi 

Pasar Tradisional tersebut ke bangunan baru yang berjarak sekitar 3 kilometer 

selatan Stasiun Wergu diresmikan oleh Bupati Kudus. Saat ini kondisi 

bangunan begitu kotor dan terlihat kumuh pasca ditinggal oleh para pedagang. 

terpal-terpal bergelantungan di kanopi stasiun. Puing-puing bekas kios pun 

berserakan di sekitar area stasiun. Lahan yang berada di pekarangan dijadikan 

tempat untuk menggembala kambing oleh beberapa warga yang bertempat 

tinggal di sekitar Stasiun Wergu. Namun direlokasinya pasar membuat satu 

benda yang mempertegas bahwa ini adalah sebuah stasiun yang selama ini 

terpendam dalam lautan kios muncul ke permukaan. Tuas sinyal manual 

bertipe Alkmaar milik Stasiun Kudus terlihat berdiri gagah di depan ruang 

PPKA setelah sekian lama tertimbun oleh bangunan kios yang memenuhi 

stasiun selama bertahun-tahun lamanya. Karat dan debu terlihat menutupi 

seluruh bagian tuas sinyal itu.  

Semakin lama jika bangunan ini di biarkan begitu saja akan mengalami 

keterpurukan dan sama saja dengan menghilangkan sebuah catatan sejarah 

yang sangat penting di Kota Kudus. Melihat sejarah perkeretaapian sangat 

panjang tersebut sangat disayangkan pengetahuan masyarakat akan sejarah 
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tersebut masih kurang. Informasi akan sejarah dan perkembangan kereta api di 

Indonesia pun masih sangat jarang dijumpai bahkan di perpustakaan. Melihat 

permasalahan itu maka perlu adanya fasilitas yang mampu memberikan 

pengetahuan serta gambaran keadaan sejarah perkeretaapian bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Adanya fasilitas yang mewadai diharapkan dapat 

menumbuhkan kecintaan dan pengetahuan masyarakat akan sejarah maupun 

perkembangan kereta api di Indonesia dapat meningkat. 

Indonesia saat ini memiliki empat buah museum kereta api yang berada 

di berbagai tempat yakni; di Bandung, di TMII (Jakarta), di Sawahlunto 

(Sumatera Barat), dan di Ambarawa (Semarang). Diantara museum- museum 

tersebut, bekas Stasiun Kereta Api Wergu Wetan ingin menunjukan kembali 

jati dirinya dengan menjadikanya museum sebagai pusat edukasi dan rekreasi 

bagi masyarakat. 

1.3  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan yang terbentuk dalam Tugas Akhir Studio Perancangan Arsitektur ini 

ialah “Bagaimana merancancang sebuah Stasiun Kereta Api yang berada di 

kelurahan Wergu Wetan Kudus dengan strategi Adaptive Re-use yang 

kemudian disandingkan dengan konsep Konservasi, agar nantinya dapat 

menarik minat masyarakat terhadap pariwisata edukasi di Kudus ? ”. 

1.4  Tujuan  

a. Untuk dapat melindungi warisan sejarah kita, dalam artian bahwa bila sisa-

sisa masa lalu tidak dilindungi maka proses-proses perubahan alamiah 

akan merubahnya atau bahkan melenyapkannya. Sisa-sisa masa lalu juga 

dipandang mempunyai nilai didaktif. 

b. Mendesain kembali tampilan Bekas Stasiun yang sekarang mangkrak 

dengan masih memepertahankan bangunan utama sehingga karakter 

stasiun akan terangkat kembali dengan fungsi baru yakni sebgai museum. 
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c. Secara ekonomi bangunan-bangunan bersejarah juga dianggap dapat 

meningkatkan nilai ekonomis bila dipelihara dengan baik dan karena itu, 

biasanya merupakan suatu investasi yang baik. 

1.5  Sasaran 

Sasaran yang dicapai dalam merancang bangunan museum ini ialah 

sebgai berikut : 

a. Mengubah fungsi-fungsi ruang yang lama menjadi fungsi kebutuhan ruang 

yang diperlukan dalam  memenuhi Fungsi baru sebagai bangunan 

museum. 

b. Merencanakan fasilitas-fasilitas pendukung yang akan diadakanya dalam 

mendukung kebutuhan ruang Rekreasi dan Edukasi. 

c. Menyelaraskan bangunan yang lama dengan bangunan yang baru dari segi 

gaya arsitektur. 

d. Menata ruang pamer agar dapat menarik minat pengunjung. 

1.6  Lingkup Pembahasan 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu batasan pembahasan 

sebagai berikut : 

a. Pembahasan hanya mengacu pada lingkup wilayah stasiun wergu wetan 

saja. 

b. Pembahasan arah perencanaan dan perancangan berpedoman pada studi 

literatur dan mempertimbangkan studi yang ada berupa objek sejenis yang 

telah ada. 

c. Proses pembahasan maupun perencanaan yang dilakukan dalam 

revitalisasi bekas Stasiun Wergu Wetan menjadi sebuah museum  dibatasi 

pada disiplin ilmu Arsitektur, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan arsitektur agar terwujudnya konsep Arsitektur yang mampu 

bersinergi dengan keselamatan ekosistim lingkungan. Adapun 

pembahasan mengenai penerapan teknologi pendukung bangunan di luar 

disiplin ilmu arsitektur yang dianggap mendasari dan ikut menentukan 
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dalam faktor perancangan akan dimasukkan dengan cara logika dan 

asumsi dalam koridor Concept Design. 

1.7  Luaran/Desain yang di hasilkan 

Luaran yang dihasilkan terdiri atas dua produk, yaitu konsep 

perancangan yang merupakan produk utama berupa laporan tertulis yang 

tersusun dalam Dasar Program Perancangan dan Perencanaan Arsitektur 

(DP3A), serta gambar desain arsitektural yang merupakan produk tersendiri 

namun tidak terpisahkan dari keseluruhan luaran yang tersusun dalam 

perencanaan dan perancangan arsitektur, gambar desain arsitektural desain 

yang dihasilkan yaitu sebuah kawasam Museum Kereta Api Wergu Wetan 

dengan fasilitas-fasilitas pendukung sesuai kebutuhan museum. 

1.8  Metode Pembahasan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa 

metode dalam proses baik pengumpulan data hingga penganalisisan yang 

nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam proses Desain Museum Kereta 

Api Wergu Wetan di Kudus, adapun metode yang dipakai adalah sebagai 

berikut:  

a. Metode Pengumpulan data 

Data yang diperlukan dalam perencananaan dan perancangan 

1. Data Primer, yaitu informasi yang berkaitan dengan kasus-kasus 

yang terjadi (tempat dan peristiwa) yang dibutuhkan sebagai 

pendukung konsep perencananaan dan perancangan, antara lain 

dilakukan dengan cara: 

a) Observasi yang dilakukan diharapkan dapat melihat keadaan 

objektif di lokasi penelitian guna membuka dan memperkaya 

wawasan sehingga data yang diperoleh dapat dikaji. 

Diperluas dan dapat dipecahan permasahalan, Pengamatan 

ini dilakukan dengan mengukur, mencatat, membuat sketsa 

atau gambar dan foto. Sketsa, gambar, dan foto diperoleh 

dengan melakukan rekaman di lapangan atau melalui 
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dokumentasi dari pihak institusi/lembaga yang terkait 

dengan perijinan. 

b) Wawancara terhadap informan atau kepada pihak yang 

berkompeten di bidangnya yang mendukung proses 

Revitalisasi Stasiun Kereta Api Wergu Wetan. 

2. Data sekunder : merupakan data pelengkap yang diperlukan dalam 

melakukan analisis. Adapun sumber data sekunder adalah literatur 

antara lain dapat berupa: jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, 

dokumen, manuskrip, gambar arsitektur, peraturan daerah, 

perundang-undangan, dan referensi lainnya yang mendukung 

maksud proses Revitalisasi Stasiun Wergu Wetan di Kudus, 

Sumber data sekunder ini sebagian besar diperoleh dari sejumlah 

perpustakaan dan sebagian kecil lainnya dari koleksi para sahabat 

dan pribadi 

b. Teknik Analisis Data  

Pengolahan terhadap perolehan data primer dan sekunder diatas 

dengan menggunakan metode Analisis dan sintesa, kemudian dianalisis 

sesuai dengan permasalahan dan persoalan yang ada, untuk kemudian 

disintesakan sebagai bahan dalam penyusunan konsep perencananaan dan 

perancangan Museum Kereta Api Wergu Wetan di Kudus. 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penyusunan DP3A dibagi menjadi beberapa 

bab,  sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Menguraikan secara garis besar landaasan konsep meliputi 

pendahuluan yang membahas pengertian judul, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan saasaran, lingkup pembahasan serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
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Merupakan tinjauan terhadap literatur-literatur yang meliputi tinjauan 

umum tentang edukasi kids park sebagai wisata edukasi dan rekreasi 

anak.. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

PERANCANGAN  

Berisi tentang lokasi serta potensi yang dapat digali dari tempat untuk 

proses pengolahan data dalam perancangan konsep bangunan. 

BAB IV  ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan konsep yang nantinya di pakai dalam 

desain dan di sertai pembahasanya.


