
 ix 

ABSTRAK 

 

Stasiun Semut ini dalam pembangunannya terdapat dua kepentingan, kepentingan 
pelestarian dan kepentingan pembangunan. Perevitalisasian Stasiun semut ini telah 
dilakukan beberapa tahun lalu. Revitalisasi sendiri diartikan sebagai mengubah bangunan 
dan atau lingkungan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih 
sesuai tanpa menuntut dirombak habis. Tetapi pada kenyataannya Stasiun Semut ini 
setelah dirombak tidak mendapat respon yang jelas dari pihak pemerintah dan pihak 
.Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, maka dapat dikemukakan 
fokus permasalahannya yaitu, bagaimana masyarakat sekitar dalam memaknai cagar 
budaya yang direvitalisasi khususnya Stasiun Semut. 

Untuk menjawab fokus permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti memakai dua tekhnik melalui 
wawancara dan dokumentasi berupa foto. Sumber data yang digunakan yaitu data primer 
dari informan dan data sekunder dari foto hasil penelitian. Untuk menentukan informan, 
peneliti menggunakan purpossive. Informan terdiri dari 6 informan dan dibagi menjadi 
dua: yaitu yang berkuasa dan tidak berkuasa. Informan tersebut terdiri dari Ibu D, Pak P, 
Pak F, Pak W, Pak M, Pak S 

 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan, banyak disampaikan bahwa revitalisasi 

stasiun semut ini sangat penting untuk keindahan suatu cagar budaya, tetapi seharusnya 
tidak mengurangi estetika budaya yang ada. Hanya sebatas pengetahuan luar dan hanya 
sebatas melihat wujud bangunan yang ada. Dan informan-informan yang tidak 
mempunyai kekuasaan hanya sebatas memaknai revitalisasi yang ada dan tidak dapat 
memberikan suatu tindakan yang jelas, dan informan-informan yang mempunyai 
kekuasaan lebih memaknai revitalisasi bangunan stasiun semut ini sebagai pembangunan 
dan memang murni sebagai pembangunan, suatu pembaruan ruang dan pondasi yang ada  
tanpa mengurangi nilai sejarah bangunan tersebut. Dan mereka menghasilkan suatu nilai 
yang baik dengan revitalisasi ini dengan tujuan dalam hal revitalisai, hanya untuk 
pembangunan , tetapi ada kepentingan-kepentingan yang lain yang mendasari seperti 
menghancurkan suatu indentitas kota, maupun melakukan proyek dalam pembangunan. 
Dan mereka melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah penyelewengan 
pembangunan stasiun semut ini, seperti selalu menegur pihak lain yang mengerjakan 
desain bangunan yang baru agar tidak terjadi kekosongan yang lama hingga sekarang. 
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