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BAB III 

EVALUASI PURNA HUNI 

 

3.1 Evaluasi Purna Huni  

 

Menurut Sudibyo(1989) dalam Purbowo, Post Occupancy Evaluation (POE) atau 

Evaluasi Pasca Huni merupakan kegiatan berupa peninjauan (pengkajian) kembali (evaluasi) 

terhadap bangunan-bangunan dan atau lingkungan binaan yang telah dihuni. 

 Danisworo (1989) dalam Purbowo, mengatakan bahwa Post Occupancy Evaluation 

merupakan istilah sekaligus jenis kegiatan yang baru berkembang dalam bidang arsitektur 

dalam tiga dekade terakhir ini. Perancangan arsitektur berkembang karena adanya kegiatan 

evaluasi terhadap hasil perancangan yang telah dibangun dan digunakan. Kekurangan dan 

kelebihan yang didapatkan dalam penggunan fasilitas hasil perancangan tadi kemudian 

menjadi masukan bagi perancangan-perancangan berikutnya. 

 Adapun manfaat dan keuntungan dilakukannya POE tergantung pada organisasi klien 

dan kerangka waktu, dapat dibagi atas manfaat dan keuntungan jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang. 

 

A. Keuntungan jangka pendek adalah keuntungan yang didapat dari pemanfaatan 

langsung temuan suatu proses POE, yang meliputi: 

- Identifikasi dan solusi masalah dalam fasilitas yang bersangkutan pengelolaan 

fasilitas yang tanggap terhadap nilai pemakai peningkatan pemanfaatan ruang 

- Peningkatan sikap pemakai bangunan melalui partisipasinya dalam proses evaluasi 

- Memberi pengertian akan implikasi perubahan yang dilandasi penghematan biaya 

terhadap performance 

- Memberi masukan dan pengertian lebih baik akan konsekuensi suatu rancangan 

 

B. Keuntungan jangka menengah berkaitan dengan pengambilan keputusanpenting 

didalam pelaksanaan membangun, yang meliputi: 

- Memberi kemampuan adaptasi fasilitas terhadap perubahan pertumbuhan 

organisasi, termasuk pemanfaatan kembali bangunan bagi penggunaan yang 

berbeda. 

- Kemungkinan penghematan yang signifikan dalam proses membangun dan selama 

life cycle bangunan. 

 

C. Keuntungan jangka panjang meliputi pemanfaatan dan masukan selanjutnya hasil 

POE bagi penggunaan dalam industri bangunan secara luas yang meliputi: 

- Peningkatan jangka panjang dalam performance bangunan, peningkatan 

kepustakaan perihal database, standar, kriteria dan pedoman perancangan. 

peningkatan pengukuran performance bangunan secara kuantitatif. 
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Gambar 3.2 Area parkir dalam stasiun  Lempuyangan 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 

 Adapun aspek yang yang dievaluasi purna huni dari bangunan stasiun Lempuyangan 

adalah sebagai berikut : 

 

3.1.1 Main Enterance 

 

Stasiun hanya mempunyai satu pintu masuk yaitu di sisi timur bangunan berupa 

gerbang geser. Gerbang ini merupakan fungsi pengganti dari gerbang utama yang berada di 

hall stasiun lempuyangan yang tidak terintegrasi dengan ruang luarnya yang langsung 

menghadap ke jalan, dan jika gerbang yang ada di hall ini difungsikan akan menimbulkan 

kepadatan pengunjung di dalam maupun luar stasiun. di pintu masuk timur lempuyangan 

sendiri juga masih terdapat cross sirkulasi antara penumpang  yang naik dan turun dari 

kereta api. 

 

 

 

Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan : 

- merancang pintu masuk yang dapat memisahkan antara penumpang yang akan naik atau 

turun agar tidak terjadi cross sirkulasi. 

- merancang pintu masuk yang terintegrasi dengan fungsi ruang disekitarnya.  

 

3.1.2  Area Parkir 

 

Ruang parkir yang disediakan oleh pihak stasiun sangat kurang memadai, dilihat dari 

menjamurnya parkir liar (mobil maupun motor) di sisi selatan stasiun yang mengakibatkan 

padatnya lalu lintas di sekitar stasiun.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pintu masuk stasiun Lempuyangan 

(Sumber : Dokumentasi penulis, 2015) 
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Untuk pengembangan parkir stasiunselanjutnya : 

1. merencanakan kantung parkir dengan melihat grafik pengunjung stasiun, dengan harapan 

dapat mewadahi kegiatan parkir di stasiun. 

 

3.1.3 Tata ruang dalam 

 

3.1.3.1 Hall 

 

Hall yang ada sekarang hanya memiliki luasan 90 m2 yang secara kapasitas sangat 

tidak dapat mewadahi padahal hall ini merupakan ruangan inti yang menampung kegiatan 

pembelian/penukaran tiket, pintu masuk peron, dan loket kontrol tiket yang akan masuk ke  

peron. Tidak heran ruangan ini sangat sering dipadati oleh pengunjung, mulai dari yang akan 

masuk ke peron, pengunjung yang akan membeli tiket, bahkan sering kali sebagai ruang 

tunggu penumpang yang akan naik kereta kereta api, hal ini disebabkan masih kurang nya 

kapasitas tempat tunggu penumpang yang akan naik kereta api. Keadaan ini tentu tidak 

dapat mendukung kegiatan stasiun untuk jangka panjang dimana stasiun akan lebih banyak 

menerima penumpang dalam jumlah yang lebih besar.  

 

 

 

 

Gambar 3.3 Suasana Hall 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 
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Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Luasan hall harus disesuiakan dengan jumlah proyeksi pengunjung yang datang ke 

stasiun. 

- Pewadahan setiap kegiatan pelayanan disesuaikan dengan besaran ruangan yang 

optimum. 

- Penentuan besaran ruang juga harus didasarkan dengan standar pelayanan 

minimum yang telah disediakan oleh kementrian perhubungan yaitu 0.6 m2/orang 

- Harus ada pemisahan kegiatan yang telah ada di hall untuk mengurai kepadatan 

pengunjung pada satu ruangan. 

 

3.1.3.2 Ruang tunggu 

 

Ruang tunggu terletak diantara pintu timur stasiun dan hall. Ruangan ini memiliki 

luasan 105 m2. Ruangan ini dilengkapi dengan kursi panjang berderet dan belum dapat 

memenuhi fungsi nya secara maksimal. Tidak jarang ketika jadwal kereta yang padat 

ruangan ini tidak dapat mewadahi secara keseleruhan calon penumpang sehingga berimbas  

ke ruangan hall yang berakibat mengganggu sirkulasi diruangan hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintu masuk ke 

Peron 

Pencapaian menuju Hall dari 

pintu masuk timur Stasiun 

Hall 

Skema 3.1 Pencapaian Ruang Hall 

Sumber : Pengamatan penulis, 2015 

 

Gambar 3.4 Suasana Ruang Tunggu 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 
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Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Luasan ruang tunggu harus disesuiakan dengan jumlah proyeksi pengunjung yang 

datang ke stasiun. 

- Pewadahan setiap kegiatan pelayanan disesuaikan dengan besaran ruangan yang 

optimum. 

- Penentuan besaran ruang juga harus didasarkan dengan standar pelayanan 

minimum yang telah disediakan oleh kementrian perhubungan yaitu 0.6 m2/orang. 

- Dibutuhkannya penambahan fasilitas ruang tunggu seperti untuk fasilitas komersial 

seperti retail untuk penjual makanan ringan dan fasilitas lainnya. 

 

3.1.3.3 Loket Kontrol Tiket 

 

Loket ini berfungsi untuk mengecek tiket penumpang yang akan masuk ke Peron. 

Ruangan menjadi satu dengan ruangan hall yang menyebabkan sering terjadinya cross 

sirkulasi antara pengunjung yang ke peron dan yang ingin membeli tiket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

Pencapaian menuju Hall dari 

pintu masuk timur Stasiun 

Ruang Tunggu 

Skema 3.2 Letak Ruang Tunggu 

Sumber : Pengamatan penulis, 2015 

 

Gambar 3.5 Loket control Tiket 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 
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- Diperlukannya ruangan loket control sendiri yang terpisah dari hall agar kegiatan 

yang tidak saling mengganggu. 

 

3.1.3.4 Ruang administrasi dan operasional staff dan karyawan 

 

Ruang administrasi dan operasional staff dan karyawan terletak di barat hall dan 

berdampingan dengan ruang tunggu dalam. Untuk pencapaian menuju ruangan ini berbaur 

dengan sirkulasi pengunjung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Sirkulasi dibedakan dengan sirkulasi pengunjung 

 

3.1.3.5 Ruang Tunggu Peron 

 

Ruang tunggu ini bersebelahan langsung dengan peron. Ruang tunggu ini disediakan 

untuk calon penumpang yang sudah akan langsung berangkat. Ruang tunggu ini dilengkapi 

kursi, minimarket, retail tempat jual makanan dan minuman juga oleh-oleh . Hanya saja 

pencapain menuju ruang ini harus melewati ruang loket control tiket terlebih dahulu.  

Pintu masuk ke 

Peron 

Pencapaian menuju ruang staff dari 

pintu masuk timur Stasiun 

Ruang operasional staff / 

karyawan 

Skema 3.3 Letak Ruang Operasional Staff 

Sumber : Pengamatan penulis, 2015 

 

Gambar 3.6 Suasana Ruang Operasional Staff 

Sumber : Pengamatan penulis, 2015 
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Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Luasan ruang tunggu harus disesuiakan dengan jumlah proyeksi pengunjung yang 

datang ke stasiun. 

- Pewadahan setiap kegiatan pelayanan disesuaikan dengan besaran ruangan yang 

optimum. 

- Penentuan besaran ruang juga harus didasarkan dengan standar pelayanan 

minimum yang telah disediakan oleh kementrian perhubungan yaitu 0.6 m2/orang. 

 

3.1.3.6 Peron 

 

Ruang ini berfungsi untuk menaikan dan menurunkan penumpang dari / ke kereta 

api. Ruangan ini terletak sejajar dengan ruang tunggu dalam. diStasiun lempuyangan sendiri 

terdapat 3 peron yang berfungsi, 2 peron ternaungi oleh atap dan yang 1 peron sisanya 

tidak ternaungi atap. Untuk perencanaan jangka panjang emplasemen sisi utara juga akan 

dijadikan peron guna meningkatkan pelayanan stasiun terhadap pengunjung. Bagian peron 

juga tidak ternaungi oleh atap, akibatnya penumpang cenderung panas-panasan dan 

kehujanan ketika cuaca tidak bersahabat. Untuk tingkat keamanan pun dianggap cukup 

Gambar 3.7 Suasana Ruang Operasional Staff 

Sumber : Pengamatan penulis, 2015 

 

Pencapaian menuju Ruang 

Tunggu dalam 

Peron 

Ruang tunggu Ruang tunggu 

Skema 3.4 Suasana Ruang Operasional Staff 

Sumber : Pengamatan penulis, 2015 
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rawan, karena di stasiun ini tidak terdapat jembatan penyebrangan atau jalan underground 

(seperti Stasiun tugu). Ketika menyeberang pengunjung harus kontak fisik langsung dengan 

rel kereta api yang dimana apabila penumpang ceroboh dapat berakibat fatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Mengusahakan seluruh peron ternaungi oleh atap untuk meningkatkan mutu 

pelayanan stasiun Lempuyangan. 

- Untuk meminimalisir kecelakaan dibuatkan jembatan penyebrangan yang juga 

berfungsi menghubungkan stasiun lama dan stasiun baru. 

 

3.1.3.7 Ruang Penunjang 

 

a. Fasilitas Komersial (Minimarket, kantin, retail oleh-oleh) 

 

Semua fasilitas ini terdapat didalam ruang tunggu bagian dalam 

stasiun, sehingga untuk mengaksesnya pengunjung harus melewati loket 

pengecekan tiket, jadi tidak semua pengunjung dapat mengakses fasilitas ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Suasana Peron stasiun Lempuyangan 

Sumber : Pengamatan penulis, 2015 

 

Gambar 3.9 Fasilitas komersial yang ada di stasiun Lempuyangan 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 
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b. ATM 

 

Fasilitas ini terdapat di ruang tunggu bagian luar dapat diakses dari 

luar maupun dalam. ATM yang tersedia adalah BCA, BNI dan BRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Lavatory 

 

Letaknya terdapat disetiap ujung timur dan barat stasiun. Jumlah yang 

ada sudah mencukupi dari standar pelayanan minimum. Namun untuk 

lavatory sisi timur stasiun tidak terdapat naungan pada aksesnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mushola 

 

Mushola yang dapat diakses dari dalam hanya terletak di sisi timur 

stasiun. Terdapat masjid disisi barat stasiun namun untuk mengaksesnya 

harus memutar dari luar stasiun. Untuk kondisi mushola masih belum 

memenuhi standar minimum pelayanan stasiun besar. 

 

 

 

Gambar 3.10 Fasilitas ATM di stasiun Lempuyangan 

Sumber : Dokumenatasi penulis, 2015 

 

Gambar 3.11 Fasilitas Lavatory di stasiun Lempuyangan 

Sumber : Dokumenatasi penulis, 2015 
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e. Customer Service 

 

Ruangan ini besebelahan dengan atm center yang terletak di ruang 

tunggu bagian luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. CTM (Cetak Tiket Mandiri) 

 

Fasilitas ini berfungsi untuk memudahkan penumpang yang akan 

mencetak tiketnya sendiri (tiket dengan memesan online), jadi penumpang 

tidak perlu mengantri di loket tiket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Fasilitas tempat Ibadah di stasiun Lempuyangan 

Sumber : Dokumenatasi penulis, 2015 

 

Gambar 3.13 Fasilitas Customer Service 

Sumber : Dokumenatasi penulis, 2015 

 

Gambar 3.14 Fasilitas Cetak Tiket Mandiri (CTM) 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 
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Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Penambahan beberapa fasilitas komersial agar menyebar merata antara di luar dan 

dalam stasiun bertujuan meningkatkan pelayanan stasiun dan pemasukan stasiun 

sendiri. 

- Penempatan lavatory yang mudah di capai dan kenyamanan untuk pemakainya 

- Diusahakan letak lavatory selanjutnya berada di tengah agar mudah diakses 

- Penempatan mushola mudah dijangkau oleh pengunjung 

 

3.1.3.8 Sirkulasi dalam dan luar bangunan 

 

a. Sirkulasi Penumpang naik Kereta 

 

Penumpang datang akan diarahkan ke gerbang masuk timur stasiun, selanjutnya 

melewati ruang tunggu dan selanjutnya loket cek tiket yang terletak di hall setelah 

itu pengunjung langsung masuk ke ruang tunggu dalam stasiun. Dalam kasus ini 

calon penumpang diberikan pilihan untuk menunggu diruang tunggu luar atau ruang 

tunggu dalam. Ketika penumpang berada di ruang loket sek tiket, penumpang akan 

cenderung mengalami desak-desakan dikarenakan hall merupakan titik pusat 

kegiatan stasiun lempuyangan, berbagai kegiatan mulai dari pembelian tiket, 

pencetakan tiket, loket cek tiket.  

Lavatory Barat 
Lavatory Timur 

Dan mushola 
Retail makanan 

dan oleh-oleh 
Minimarket 

Retail Makanan 

Skema 3.5 Letak Fasilitas yang ada di Stasiun Lempuyangan 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 
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Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Menghindari terpusatnya kegiatan pada satu titik, bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan stasiun terhadap pengunjung. 

 

b. Sirkulasi penumpang turun 

 

Penumpang yang turun akan melewati pintu keluar barat atau pintu keluar 

timur. Sayangnya kedua pintu keluar ini memiliki kelemahan yang fatal yaitu, pintu 

keluar timur langsung berhadapan dengan pintu masuk timur, yang menjadikan dua 

kegiatan yaitu penumpang masuk stasiun dan penumpang keluar stasiun saling 

cross, dan dalam keadaan seperti ini sirkulasi cukup padat. Kemudian pintu keluar 

barat, pintu ini langsung berhadapan dengan jalan raya yang akan membahayakan 

keselamatan penumpang yang turun, selain itu juga cenderung membuat aktivitas 

jalan raya padat karena sangat kurangnya jalan pedestrian yang ada di lempuyangan.  

 

hall merupakan titik pusat kegiatan stasiun 

lempuyangan,  berbagai kegiatan mulai dari 

pembelian tiket, pencetakan tiket, loket cek tiket. 

Ruang tunggu dalam 

Sirkulasi Penumpang naik 

kereta 

Skema 3.6 Alur sirkulasi Penumpang naik kereta 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 

 

Skema 3.7 Alur sirkulasi Penumpang turun dari kereta 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 

 

Pintu masuk Timur Stasiun 

Pintu Keluar Timur 
Pintu Keluar Barat 

Jalan raya Lempuyangan 
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Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Merencanakan sirkulasi pintu masuk ataupun keluar agar tidak terjadi cross sirkulasi. 

- Meningkatkan pelayanan pada aspek perencanaan sirkulasi dalam maupun luar 

bangunan. 

 

c. Sirkulasi pengantar/penjemput 

 

Pengantar biasanya mengantarkan hanya sampai gerbang masuk timur stasiun, 

tetapi ada juga yang mengantarkan penumpang sampai hall. Hal ini menjadi 

antisipasi bagi perancang untuk memberikan space yang cukup disetiap ruang untuk 

mewadahi kegiatan yang tidak terduga dalam rancangan. Untuk penjemput biasanya 

menemui penumpang di pintu keluar timur atau pintu keluar barat, dan biasanya 

terjadi kepadatan. Untuk pintu keluar timur sirkulasi pengantar/penjemput akan 

konflik dengan penumpang yang masuk dan keluar, sedangkan pintu keluar barat 

sirkulasi penjemput akan konflik dengan kendaran yang ada dijalan karena pintu ini 

langsung berhadapan dengan jalan dan tiap ada penurunan penumpang pasti jalan 

sekitar mengalami kepadatan yang sangat tinggi.   

 

 

 

 

Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Menyediakan ruang tunggu untuk penjemput. 

- Meningkatkan pelayanan pada aspek perencanaan sirkulasi dalam maupun luar 

bangunan. 

- Menyediakan ruang terakhir untuk pengantar penumpang. 

 

d. Sirkulasi pengelola 

 

Penumpang keluar 
Penumpang keluar 

Pengantar / penjemput Pengantar / penjemput 
Sirkulasi kendaraan 

Cenderung terjadi 

cross sirkulasi 
Cenderung terjadi 

cross sirkulasi 

Skema 3.8 Alur sirkulasi penjemput/pengantar 

Sumber : Dokumentasi penulis, 2015 
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Pengelola dapat digolongkan kedalam aktifitas pelaksanaan, pengawasan, 

dan pemeliharaan stasiun dan kereta api. Untuk sirkulasi pengelola sama dengan 

penumpang yang akan naik kereta api. 

 

Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Sirkulasi disendirikan dengan sirkulasi penumpang dan diberikan akses khusus 

 

3.1.3.9 Fisik Bangunan Stasiun Lempuyangan 

 

a. Bentuk Arsitektur bangunan 

Untuk penampilan fisik dan wajah bangunan sejak pertama didirikan pada 

tahun 1872 sampai saat ini tidak mengalami perubahan,  hanya mengalami 

pemugaran saja seperti cat, warna bangunan. Corak arsitektur colonial sangat 

kuat terutama pada bagian facad (pintu utama stasiun). Penampilan enterance 

yang bergaya colonial tersebut membawa nilai-nilai sejarah yang harus di 

lestarikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Gaya arsitektur Bangunan lama menjadi benang merah terhadap bangunan stasiun 

baru lempuyangan. 

 

b. Tata massa bangunan 

Stasiun lempuyangan memiliki tipologi bangunan yang memanjang yang 

mengikuti jalur rel (barat-timur) 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Fasad Stasiun Lempuyangan 

Sumber : DAOP VI YK, 2015 
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Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

- Tipologi Bangunan baru stasiun juga akan sama seperti bangunan lama, yaitu 

memanjang mengikuti jalur rel. 

  

c. Sistem struktur 

 Hall  

Memiliki style bangunan arsitektur belanda dengan kolom yang besar 

untuk kontruksi atap dan dinding beton, lantai keramik serta langit-langit 

bangunan merupakan atap bangunan. 

 Peron 

Bentuk bangunan peron menggunakan kontruksi atap campuran baja dan 

kayu. Penutup atap menggunakan seng, tiang penyangga baja dan  

difinishing dengan semen yang diukir, tanpa pembatas dinding dan atap 

berbentuk pelana dengan lubang diatasnya,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bangunan penunjang 

Bangunan penunjang didominasi dengan material batu bata, dengan gaya 

arsitektur local. 

 

Hal-hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya : 

Gambar 3.16 Denah Stasiun Lempuyangan 

Sumber : DAOP VI YK, 2015 

 

Gambar 3.17 Potongan stasiun Lempuyangan 

Sumber : DAOP VI YK, 2015 
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- Struktur bangunan lama menjadi pertimbangan pemilihan struktur bangunan baru. 

Diharapkan struktur bangunan baru menggunakan struktur yang terbarukan saat ini, 

bertujuan menunjukan teknologi bangunan sekarang untuk masa depan selanjutnya. 

 

d. Pencahayaan dan Penghawaan 

Sesuia ciri bangunan yang mempunyai style colonial dan bangunan transportasi  

kereta api, terdapat bukaan yang lebar untuk lubang pencahayaan dan 

menggunakan penghawaan alami pada bagian bukaan dinding dan atap  

 

3.2 Kesimpulan 

 

Berdasarkan evaluasi purna huni diatas dapat disimpulkan bahwa : 

 

Kondisi yang ada maka perlu adanya renovasi dan pengembangan, untuk mewadahi 

peningkatan fasilitas yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan pelayanan. Dari 

analisis diatas jelas bahwa keberadaan stasiun lempuyangan sudah ditetapkan menjadi 

bangunan cagar budaya yang berimbas tidak bisa dirubah bentuk fisiknya, hal ini bertolak 

pada status stasiun lempuyangan yang sekarang sebagai stasiun kelas besar yang akan 

lebih banyak lagi menampung penumpang dalam jumlah lebih besar lagi untuk beberapa 

tahun kedepan. Untuk penyelesaian issu kenaikan kelas ini membutuhkan luasan yang lebih 

besar, kebutuhan ruang yang lebih banyak, fasilitas yang lebih layak baik itu komersial 

ataupun non komersial.  

Oleh sebab itu dipilihlah site eks-gudang semen sebagai wilayah pengembangan 

stasiun besar Lempuyangan, agar bangunan lama stasiun tetap dilestarikan dengan tujuan 

untuk pembelajaran bentuk bangunan untuk generasi selanjutnya. Untuk kedepannya fungsi 

stasiun lama lempuyangan akan digunakan untuk melayani kereta jarak dekat parameks 

dan stasiun baru lempuyangan akan digunakan untuk melayani kereta api jarak jauh 

ekonomi AC yang lebih mengangkut banyak orang. Dan tidak menutup kemungkinan 

bangunan lama juga akan mengalami renovasi di beberapa titik yang memang dibolehkan 

untuk dirubah secara fisik maupun fungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




