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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Perancangan Interior 

Kereta api sebagai salah satu moda transportasi darat menjadi salah satu pilihan 

yang paling efektif dalam mengangkut penumpang ataupun barang untuk jarak jauh 

maupun dekat. Kereta api yang memiliki jalur tersendiri, membuatnya terhindar dari 

kemacetan dan perjalanannya dapat tepat waktu. Lokasi stasiun pada umumnya juga 

terletak di tengah-tengah kota. Pembelian tiket kereta api juga cenderung mudah karena 

sudah dapat dibeli melalui online.  

Pada era ini,  pemerintah Indonesia memiliki banyak rencana pembangunan dalam 

berbagai bidang, dimana pembangunan ini sendiri tidak dapat dilepaskan dari 

teknologi. Salah satu bidang yang sekarang sedang dikembangkan adalah 

perkeretaapian. Sebanyak 23 proyek pembangunan jalur kereta api masuk ke dalam 

Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dituangkan ke dalam Peraturan Presiden (PP) 

oleh Joko Widodo. Pembangunan sarana transportasi ini menjadi sangat penting bagi 

Indonesia untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Maka dari itu, 

pembangunan dalam bidang perkertaapian menjadi salah satu fokus Indonesia saat ini. 

Kereta api telah mengalami banyak perbaikan dan membuat semakin banyak 

masyarakat yang memilih moda transportasi kereta api. Salah satu perbaikannya adalah 

perbaikan fasilitas dalam gerbong kereta apinya sendiri. Dalam memperbaiki fasilitas, 

PT KAI menambahkan WI-FI pada seluruh gerbong kereta api, dari kelas ekonomi 

sampai eksekutif. Baik kelas ekonomi sampai eksekutif saat ini sudah dilengkapi 

dengan AC. Penambahan fasilitas WI-FI dan AC ini merupakan salah satu 

perkembangan yang dilakukan PT KAI dalam bidang teknologi. Tempat duduk sudah 

dirancang untuk perorangan. Seluruh penumpang tidak diperbolehkan untuk merokok 

di dalam kereta api kelas ekonomi sampai eksekutif. Pedagang asongan sudah dilarang 

masuk ke dalam gerbong kereta api. Hal ini menjadi bukti bahwa kenyamanan di dalam 
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gerbong kereta api sangat memengaruhi minat dari masyarakat. Kondisi gerbong kereta 

api yang nyaman membuat masyarakat dengan senang hati memilih kereta api 

dibandingkan transportasi lainnya.  

Kereta api sesungguhnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai 

transportasi wisata. Kereta api sebagai transportasi wisata dapat memberikan 

pengalaman yang sangat berbeda dalam berwisata. Selain itu, hal ini dapat berdampak 

baik bagi daerah-daerah tertentu untuk menghidupkan daerah tersebut. Baik dari segi 

ekonomi, wisata, maupun hal lainnya. Masing-masing kota di Indonesia memiliki 

keunikannya masing-masing, sehingga setiap kota tersebut memiliki kekayaan 

wisatanya masing-masing.  

Berdasarkan ulasan di atas, maka perancang memutuskan akan menganalisis lebih 

dalam mengenai rancangan interior gerbong kereta api sebagai transportasi wisata. 

Interior gerbong kereta api akan dirancang dengan lebih unik atau menarik dalam hal 

desain sehingga penumpang dapat menikmati perjalanan dengan leluasa dalam ekspresi 

ruang yang berbeda. Nantinya hasil rancangan interior ini diharapkan dapat 

mendukung kemajuan Indonesia dalam bidang transportasi, khususnya kereta api. 

 

1.2 Rumusan Masalah Perancangan Interior 
Berdasarkan latar belakang yang ada, maka didapatkan beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang interior gerbong kereta wisata yang dapat menghadirkan 

pengalaman baru kepada penumpang di dalam kereta api?  

2. Bagaimana merancang interior gerbong kereta wisata yang dapat mengangkat 

kembali citra kereta api sebagai moda transportasi unggulan bagi masyarakat? 
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1.3 Tujuan Perancangan Interior  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan sebagai berikut: 

1. Menciptakan rancangan interior gerbong kereta wisata yang dapat memberikan 

pengalaman yang berbeda dengan kereta api yang saat ini ada di Indonesia 

melalui beragam fasilitas yang disediakan.  

2. Menciptakan rancangan interior kereta wisata dengan konsep yang unik yaitu 

menerapkan gaya rumah tradisional Indonesia dan menjadikan gaya Art Deco 

sebagai elemen dekorasi sekaligus sebagai bentuk nostalgia. 

 

1.4 Kontribusi Perancangan Interior 
Tugas akhir ini dikontribusikan untuk beberapa pihak yaitu sebagai berikut :  

1. Hasil perancangan interior Kereta Wisata Indonesia nantinya dapat dijadikan 

sebagai data referensi bagi mahasiswa/I Universitas Pelita Harapan yang 

membutuhkan  informasi atau data mengenai rancangan interior gerbong kereta 

api di Indonesia. 

2. Hasil perancangan interior Kereta Wisata Indonesia dapat mendukung PT KAI 

dengan memberikan ide baru untuk perkeretaapian di Indonesia. 

 

1.5 Batasan Perancangan 

Batasan perancangan berkaitan dengan fokus perancangan, subjek perancangan, 

dan area perancangan. Area perancangan proyek ini adalah berupa gerbong kereta api 

yang digunakan di Indonesia oleh PT KAI. Dengan masing-masing gerbong memiliki 

ukuran panjang 20 meter dan lebar 2,9 meter. Total gerbong terdesain pada proyek ini 

adalah sebanyak empat gerbong yang terdiri dari cafeteria, kamar tidur, hiburan, 

lounge. Kereta wisata pada perancangan ini akan membawa penumpang menginap di 

kereta selama kurang lebih dua malam. Setiap harinya penumpang akan berada di kota 

yang berbeda untuk berwisata. Subjek perancangan proyek ini meliputi beberapa pihak.  
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Pertama adalah pihak ahli dari PT KAI yang merupakan pengelola perkeretaapian di 

Indonesia. Kedua adalah penumpang kereta api. Perancangan ini mulai berjalan selama 

kurang lebih dua tahun, dari tahun 2018 sampai dengan 2020.  

  

1.6 Metode Perancangan 

Dalam perancangan interior gerbong kereta ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode perancangan Maureen Mitton.  

1. Programming 

Proses ini sering juga disebut sebagai predesign atau strategic planning. Pada 

tahap ini meliputi analisis seluruh data dari klien, meliputi segala kebutuhan 

dan keinginan klien. Melalui proses ini, desainer akan mendapatkan problem 

statement yang digunakan sebagai kunci pada perancangan ini untuk 

menentukan konsep, tujuan, dan lain-lain.  

a. Programming Analysis Graphics 

b. Programming Matrices (Matriks) 

Matriks merupakan sebuah diagram yang menggabungkan informasi ke 

dalam bentuk visual agar mudah dipahami. Diagram ini digunakan untuk 

memperlihatkan hubungan kedekatan antar ruang secara visual. 

c. Schematic Design 

d. Bubble Diagrams 

Merupakan sebuah diagram dengan gambar gelembung yang besarannya 

mengikuti skala kasar besaran ruang aslinya. Tujuan dari diagram ini adalah 

untuk menghasilkan beberapa alternatif desain.  

e. Blocking Diagrams 

Pembuatan diagram ini dapat dikatakan sebagai pemblokingan area yang 

sudah disesuaikan dengan skala bangunan yang sebenarnya. Setiap area 
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digambarkan dengan bentuk yang menyesuaikan dengan bentuk areanya 

(biasanya adalah segiempat).  

f. Fit Plans  

Tahapan ini merupakan penyempurnaan dari tahapan sebelumnya. Pada 

tahapan ini, pada diagram memperlihatkan furniture dan segala peralatan 

yang ada di dalamnya.  

g. Conceptual Design  

Pada fase ini eksplorasi konseptual sudah terlihat. Konsep tersebut sebagai 

penyelesaian atas masalah yang telah diangkat (problem statement).  

2. Schematic Design 

Pengembangan desain layout dengan penambahan studi warna, material, 

furnishing, furniture, lighting, dan lain-lain. Pertimbangan fase ini termasuk 

dengan diagram-diagram pada tahapan sebelumnya seperti matriks, bubble 

diagram, dan lain-lain. Tahapan ini menghasilkan gambar teknik berupa 

tampak, 3D, layout, dan lain-lain. 

3. Design Development 

Tahapan ini merupakan penyempurnaan desain atau proses finalisasi, gambar 

3D, maket, dan bahan presentasi.  
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1.7 Alur Perancangan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan Interior Kereta Api Sebagai Transpotasi Wisata Antar Kota di 
Indonesia 

Studi Literatur 

Dimensi Manusia dan 
Ruang Interior,  

Klien dan Preseden 

PT. KAI Indonesia, Balai Yasa 
Manggarai, Train Suite Shiki-

Shima Jepang 

 

Pengumpulan Data 

- Observasi kereta di Balai 
Yasa Manggarai 

- Observasi kereta jarak jauh, 
jarak dekat, KRL 

- Wawancara non-formal -
dengan manager 
pembangunan Balai Yasa 
Manggarai 

Analisis 

- Mencari design problem 
- Menentukan tujuan  
- Melengkapi informasi 

dan data 
- Menganalisis data 
- Merumuskan konsep 

desain 

Hasil Analisis 

- Mencari solusi desain 
- Pengembangan konsep 

desain 
- Implementasi desain 
- Feedback  

Kesimpulan 

Hasil Perancangan Interior 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Laporan hasil rancangan interior gerbong kereta api memiliki lima bab utama yang 

terdiri dari pendahuluan, tunjauan teori, observasi dan survey, hasil analisis, konsep 

dan implementasi. Kemudian masing-masing bab tersebut memiliki beberapa sub-bab 

yang berbeda-beda. 

Bab I Pendahuluan, memiliki delapan sub-bab di dalamnya. Sub-bab yang pertama 

adalah latar belakang perancangan interior, di mana pada bagian ini dijelaskan dasar 

pemikiran perancang dalam menemukan masalah. Setelah latar belakang, pada  sub-

bab kedua membahas rumusan masalah perancangan interior. Rumusan masalah ini 

diambil dari latar belakang yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan. Sub-bab ketiga 

adalah tujuan yang isinya merupakan lanjutan statement dari rumusan masalah 

sebelumnya. Sub-bab selanjutnya adalah konstribusi perancangan yang berisi tentang 

untuk pihak mana saja perancangan ini dapat digunakan nantinya. Sub-bab kelima 

adalah batasan perancangan, dimana bagian ini membahas batasan ruang dan objek 

dalam perancangan interior. Kemudian dilanjutkan dengan metode pengumpulan data 

dalam merancang, yaitu berisi penjelasan bagaimana perancang mengumpulkan data 

dan informasi. Selanjutnya adalah sistematika penulisan hasil laporan, dan yang 

terakhir adalah kerangka perancangan yang membahas alur berpikir perancang dalam 

merancang interior dan dituangkan dalam bentuk diagram.  

Bab II berisi tinjauan teori atau pustaka dan dibagi menjadi empat sub-bab. Di 

dalamnya dibahas mengenai gerbong kereta api secara umum, budaya dan lokasi, teori 

pendukung yaitu teori ergonomi, dan diakhiri dengan informasi yang dibutuhkan 

penulis dari responden. 

Bab III terdiri dari delapan sub-bab yang membahas mengenai hasil observasi dan 

survey, analisis aktivitas dan kebutuhan pengguna, konsep dan penjelasannya, 

programming design, dan implementasi desain  
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Bab IV merupakan pembahasan dan analisis feedback. Pada sub-bab pertama berisi 

analisis rumusan masalah pertama, dan sub-bab kedua berisi analisis rumusan masalah 

kedua. Sub-bab ketiga berisi data feedback yang didapatkan dari responden, dan pada 

sub-bab terakhir berisi pembahasan yang dikaitkan dengan informasi yang telah ditulis 

pada bab II sub-bab keempat.  

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan ini dan terdiri dari dua sub-

bab. Sub-bab pertama adalah kesimpulan dari penulisan dan saran yang ditujukan 

untuk penulisan berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


