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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Pengertian Judul 

Judul dari laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur (SKPA) yang 

diambil adalah “Redesain Interior Stasiun Purwosari Dengan Pendekatan 

Arsitektur Vernakular”. Kata per kata harus diuraikan satu persatuntuk 

mengetahui seperti apa definisi dari judul tersebut, yaitu : 

Redesain : Redesain adalah suatu pengubahan atau pembaharuan yang 

berpatokan dengan desain awal, supaya memenuhi tujuan 

yang positif atau memenuhi tujuan yang dibutuhkan dari 

desain awal.  

 (http://etheses.uinmalang.ac.id/1319/6/08660049_Bab_2.pd

f diakses pada 27-02-2020 22.25) 

Stasiun  : Tempat pemberhentian dan pemberangkatan kereta api, 

menaikturunkan penumpang dan barang, serta tempat untuk 

kereta api beretemu atau bersilangan (Handinoto, 1999 

dalam Wijaya, 2017) 

Purwosari : Sebuah stasiun yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kota 

Surakarta. Stasiun ini merupakan bagian wilayah dari 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Stasiun Purwosari 

dibatasi oleh jalan perkampungan warga di sebelah utara, 

sedangkan sebelah selatan dibatasi oleh Jalan Slamet Riyadi, 

kemudian bagian barat dibatasi oleh jalan perkampungan 

warga, dan sebelah timur dibatasi oleh pertokoan. 

 (https://heritage.kai.id/page/Stasiun%20Purwosari diakses 

pada 27-02-2020 pada 22.30) 

Vernakular : Arsitektur vernakular adalah gaya atau pendekatan 

arsitektur yang diciptakan sesuai pada kebutuhan lokal 

yang ada dan dapat mecerminkan sebuah tradisi dari suatu 

daerah tersebut. Secara luas, definisi dari arsitektur 

http://etheses.uinmalang.ac.id/1319/6/08660049_Bab_2.pdf%20diakses%20pada%2027-02-2020
http://etheses.uinmalang.ac.id/1319/6/08660049_Bab_2.pdf%20diakses%20pada%2027-02-2020
https://heritage.kai.id/page/Stasiun%20Purwosari
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vernakular adalah sebuah teori arsitektur yang khusus 

untuk mempelajari struktur yang dibuat oleh masyarakat 

lokal tanpa campur arsitek profesional. Arsitektur 

vernakular bergantung pada kemampuan desain lokal dan 

kebutuhan yang ada. 

 (https:www.arsitag.com diakses pada 27-02-2020 22.55) 

Jadi, berdasarkan uraian diatas, pengertian dari “Redesain Interior 

Stasiun Purwosari Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakular” adalah sebuah 

proses perencanaan untuk memperbaiki Stasiun Purwosari berdasarkan 

kebutuhan lokal dan tanpa mengubah dari bentuk aslinya. 

1. 2 Latar Belakang 

Transportasi umum atau sering disebut transportasi massal adalah 

layanan angkutan massal, yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat 

umum (semua bisa menggunakannya), transportasi umum beroperasi sesuai 

jadwal dan rute yang telah ditentukan, dan dikenakan biaya khusus untuk setiap 

perjalanan sesuai rutenya. Jenis transportasi umum antara lain adalah  bus, 

kereta api cepat, kereta api ringan, kapal, dan juga pesawat. Tempat 

pemberhentian transportasi umum juga bermacam-macam. Ada terminal untuk 

bus, ada bandara untuk pesawat, ada pelabuhan untuk kapal, dan ada stasiun 

untuk kereta api.  

Dewasa ini, moda transportasi jenis kereta api adalah salah satu moda 

transportasi yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia, karena kerta api 

dianggap lebih murah, nyaman dan cepat. Dari anak kecil hingga orang tua juga 

senang bepergian menggunakan kereta api, baik itu jarak jauh maupun jarak 

dekat. Karena kereta api termasuk kedalam salah satu moda transportasi yang 

cukup digemari masyarakat maka tak heran jika akhir-akhir ini 

pengembangannya terus menerus dilakukan demi mewujudkan pelayanan 

publik yang baik dan nyaman. Mulai dari redesain stasiun yang kurang nyaman 

sampai pembangunan stasiun baru pada suatu kota. 

https://www.arsitag.com/article/apa-itu-arsitektur-vernakular%20diakses%20pada%2027-02-2020
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Stasiun di Indonesia sangat banyak sekali. Untuk di Surakarta saja ada 

4 stasiun yang masih digunakan hingga sekarang. Salah satu yang akan dibahas 

adalah Stasiun Purwosari. Stasiun Purwosari atau sering disingkat PWS 

merupakan stasiun kereta api kelas besar yang beralamat di Jalan Slamet 

Riyadi, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Stasiun ini termasuk 

ke dalam Daerah Operasi (DAOP) VI Yogyakarta yang hanya melayani KA 

kelas ekonomi lintas selatan dan lokal/komuter saja. Stasiun Purwosari ini 

merupakan salah satu stasiun percabangan dari jalur kereta api 

arah Surabaya dan Wonogiri. Jalur yang menuju Surabaya adalah jalur utama, 

sedangkan yang ke Wonogiri adalah jalur lintas cabang. 

 

Gambar 1 Stasiun Purwosari Tahun 1875 

Sumber: KAI, 2016 

Stasiun Purwosari ini dibangun pada tahun 1875, dan stasiun ini 

merupakan stasiun tertua di Kota Surakarta yang merupakan peninggalan 

zaman penjajahan. Pembangunan stasiun ditangani langsung oleh Perusahaan 

dari Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun Purwosari sendiri 

memiliki 9 jalur kereta api, yaitu 4 buah jalur yang digunakan sebagai jalur 

utama, 3 jalur yang digunakan untuk stabling gerbong barang, dan 2 jalur 

menuju ke dipo lokomotif dan gudang semen. Dahulu di Stasiun Purwosari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_kereta_api
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Operasi_VI_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Komuter
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wonogiri
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terdapat jalur percabangan yang mengarah menuju Boyolali melalui Kartasura, 

yang kini sudah tidak digunakan lagi. 

Stasiun Purwosari digunakan sebagai dipo lokomotif pada zaman 

dahulu. Namun seiring berjalannya waktu stasiun ini berubah menjadi 

pemberhentian kereta api dan melayani penumpang yang melewati jalur selatan 

setelah stasiun Solo Jebres. Dan saat ini Stasiun Purwosari dijadikan salah satu 

bangunan cagar budaya oleh Pemerintah Surakarta. 

Namun sesuai penelitian yang sudah penulis lakukan pada tahun 2019, 

masih ada banyak kekurangan di Stasiun Purwosari. Diantaranya : 

1. Secara umum hampir semua ruang publik pada Stasiun Purwosari nyaman. 

Hanya area drop off, hall, dan mushola saja yang tidak nyaman. Area drop 

off dan mushola tidak nyaman untuk pengguna difabel karena tidak 

tersedia ramp. Sedangkan hall tidak nyaman karena tidak dilengkapi 

kamar mandi dan mushola. Selain itu kursi tunggu di hall juga tidak dapat 

mewadahi pengunjung saat hari libur tiba. 

2. Kamar mandi di Stasiun Purwosari hanya ada satu dan terletak di dalam 

peron sehingga tidak semua pengunjung bisa mengakses kamar mandi, 

sedangkan di ruang tunggu hall tidak terdapat kamar mandi. 

3. Mushola di Stasiun Purwosari hanya ada satu dan terletak di area peron, 

sedangkan di ruang tunggu hall tidak terdapat mushola. 

4. Panjang antrian loket pembelian tiket terlalu sempit sehingga antrian harus 

berbelok tidak bisa lurus. 
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Gambar 2 Area Drop Off 

Sumber: Dokumen Penulis, 2020 

 

 

Gambar 3 Loket Pembelian Tiket 

Sumber: Dokumen Penulis, 2020 
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Gambar 4 Ruang Tunggu Check In 

Sumber: Dokumen Penulis, 2020 

 

 

Gambar 5 Ruang Tunggu Stasiun 

Sumber: Dokumen Penulis, 2020 

1. 3 Rumusan Permasalahan 

Bagaimana konsep redesain yang dapat memperbaiki kegagalan yang 

ada sesuai pendekatan yang digunakan? 
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1. 4 Persoalan 

1. Bagaimana kondisi eksisting pada Stasiun Purwosari? 

2. Bagaimana standar interior dari stasiun? 

3. Ruang-ruang atau bangunan yang di redesain? 

4. Teknologi apa yang digunakan? 

5. Bagaimana estetika pada arsitektur vernakuler yang digunakan? 

1. 5 Tujuan dan Sasaran 

1. Melestarikan Stasiun Purwosari karena Stasiun Purwosari merupakan cagar 

budaya pemerintah Surakarta 

2. Menyediakan ruangan dan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh 

pengunjung stasiun 

1. 6 Lingkup Pembahasan 

a. Ruang Lingkup Pembahasan 

Penentuan terkait lokasi perancangan yang akan dilakukan dengan cara 

melihat permasalahan yang ada di Kota Surakarta dan potensi pemecahan 

masalah yang terdapat pada kawasan Stasiun Purwosari.  

b. Ruang Lingkup Materi Pembahasan 

Ruang lingkup materi pembahasan adalah tentang perencanaan 

berdasarkan analisis, kebutuhan, aktivitas, dan konsep mengenai arsitektur 

vernakular berdasarkan konsep yang sudah ada sebelumnya atau berpatokan 

dengan RTRW Kota Surakarta. 

1. 7 Metode Pembahasan 

Metode Pembahasan yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Studi literatur 

Studi literature yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkasn 

buku, jurnal, artikel maupun hasil penelitian dari internet yang berkaitan 

dengan laporan yang penulis buat. 

b. Observasi lapangan 
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Observasi lapangan atau survey lapangan adalah kegiatan yang berupa 

tinjauan langsung ke lokasi perancangan yang nantinya akan dicatat dan 

penulis melakukan dokumentasi untuk bahan analisis. 

c. Analisis data 

Penulis akan melakukan analisis terhadap data ataupun dokumentasi 

yang sudah didapatkan saat melakukan obeservasi lapangan. 

1. 8 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam laporan Studio Konsep 

Perancangan Arsitektur (SKPA) dengan judul Redesain Interior Stasiun 

Purwosari Dengan Pendekatan Arsitektur Vernakular adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I yang berisikan pendahuluan ini nantinya akan berisi tentang latar 

belakang, rumusan masalah, persoalan, tujuan dan sasaran, batasan masalah 

dan lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Kajian Pustaka berisi tentang Pembahasan mengenai kajian literatur 

Stasiun Purwosari dan bagaimana pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

Stasiun Purwosari berdasarkan observasi lapangan dan penelitian yang sudah 

dilakukan 

BAB III TINJAUAN UMUM PERENCANAAN 

Bab ini berisi tentang kota Surakarta, sejarah dari stasiun purwosari, 

dan juga letak geografis Stasiun Purwosari 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN PROSES PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

Bab IV ini berisikan tentang pendekatan atau konsep yang akan digunakan, 

konsep analisa mulai dari makro, konsep mikro, konsep ruang, dan juga konsep 

bangunan 


