
 

 

 Ringkasan Desain Target Kinerja 
Mekanisme Monitoring 

 
Resiko dan Asumsi 

Dampak Memperbaiki image (citra) 
kawasan Stasiun 
Brumbung yang dahulu 
dianggap sebagai kawasan 
prostitusi menjadi 
kawasan yang produktif. 

 Hilangnya anggapan 
masyarakat terkait burukya 
citra stasiun Brumbung dalam 
jangka waktu 20 tahun. 

 Peningkatan daya tarik 
masyarakat dalam maupun 
luar Kecamatan Meranggen 
untuk berkunjung ke Kawasan 
Stasiun Brumbung. 
 

 Data statistik jumlah pengunjung 
kawasan Stasiun Brumbung  perbulan 
yang dimiliki pihak swasta sebagai 
pengelola. 

 Wawancara Masyarakat terkait 
anggapan terhadap Citra baru Kawasan 
stasiun Bumbung. 

 Promosi terhadap Stasiun 
Brumbung yang telah memiliki 
beberapa tempat kegiatan baru 
dapat terlaksana dengan baik 

 Adanya respon masyarakat, 
dan tokoh masyarakat dalam 
memberikan tanggapan terkait 
Citra baru Kawasan stasiun 
Bumbung. 
 

 
Hasil Meningkatkan kualitas 

kawasan Stasiun 
Brumbung yang dahulu 
merupakan kawasan 
degradasi menjadi 
kawasan yang produktif 
dengan aktivitas baru. 

 Peniadaan kegiatan prostitusi 
yang ada di Kawasan Stasiun 
Brumbung. 

 Perbaikan kawasan yang 
kurang tertata dengan baik. 

 Dokumentasi berupa foto – foto 
perbandingan perubahan kondisi 
kawasan Stasiun Brumbuh setelah 
dilakukan Revitalisasi. 

 Wawancara Tokoh Masyarakat seperti 
pegawai/penjaga Stasiun Brumbung 
terkait masih ada tidaknya kegiatan 
protitusi di Kawasan Stasiun Brumbung. 

Adanya respon masyarakat, dan 
tokoh masyarakat dalam 
memberikan tanggapan terkait 
keberadaan protitusi di Kawasan 
Stasiun Brumbung. 
 

 

Keluaran Membangun kawasan 
komersial baru di Kawasan 
Stasiun Brumbung dan 
memperbaiki sarana 
prasarana pelengkap. 

 Peningkatan kualitas sarana 
dan prasarana di Kawasan 
stasiun Brumbung. 

 Peningkatan peran atau fungsi 
dari Stasiun Brumbung 

 Peningkatan perolehan 
pendapatan dari fungsi – 
fungsi komersial 

 Kuisioner dan wawancara yang 
ditujukan kepada masyarakat sekitar 
kawasan Stasiun Brumbung tentang 
anggapan terhadap fungsi dan peran 
kawasan Stasiun Brumbung setelah 
dilakukan Revitalisasi. 

 Dokumentasi berupa foto – foto 
perbandingan perubahan kondisi sarana 
dan prasarana kawasan yang sudah 
dilengkapi. 

 Data pendapatan perbulan dari fungsi-
fungsi kawasan komersil yang dibangun. 

 Masyarakat sekitar Kawasan 
Stasiun Brumbung mau 
melakukan aktivitas ekonomi 
seperti Belanja di Ruko, makan di 
Pujasera dan memperoleh 
fasilitas rekreasi. 

 Adanya respon masyarakat 
dalam memberikan tanggapan 
terkait fungsi dan peran kawasan 
Stasiun Brumbung setelah 
dilakukan Revitalisasi. 
 

Masukan/ 
Kegiatan 

 Membangun museum 
kereta api sebagai 
lokasi wisata edukatif 
baru di Kecamatan 

 Semua target pembangunan 
berjalan sesuai target dan 
tepat waktu. 

 Pemanfaatan seluruh fungsi 

 Data statistik jumlah pengunjung 
masing – masing fungsi periode 
perbulan yang dimiliki pihak swasta 
sebagai pengelola. 

 Adanya peran masing-masing 
stakeholder yang tidak 
tumpang tindih dan saling 
mendukung 



 

 

 Ringkasan Desain Target Kinerja 
Mekanisme Monitoring 

 
Resiko dan Asumsi 

Mranggen 

 Membangun taman 
edukasi sebagai open 
space baru masyarakat 
untuk berkumpul di 
hari minggu 

 Membangun pujasera 
dengan dilengkapi 
panggung hiburan 
untuk menghidupkan 
aktivitas malam dan 
mendukung  

  Menyediakan lahan 
parkir komunal 
keberadaan stasiun. 
yang mampu 
menampung 
kendaraan para 
pengunjung yang 
melakukan aktivitas di 
Kawasan Stasiun 
Brumbung 

 Menata kawasan 
komersil baru berupa 
ruko yang mampu 
menarik masyarakat 
untuk datang ke 
kawasan stasiun untuk 
melakukan aktivitas 
ekonomi. 

 Menata perumahan 
untuk pekerja dan 
warga masyarakat 

kawasan oleh masyarakat 
Kecamatan Mranggen 
sebagai tempat rekreasi. 

 Peningkatan estetika 
kawasan menjadi lebih 
tertata dan menarik untuk 
dikunjungi. 
 

 Laporan perkembangan proyek 
Revitalisasi Kawasan Stasiun Brumbung 
yang dibuat oleh Pihak Swasata Sebagai 
pengembang. 

 Kusioner dan wawancara yang ditujukan 
kepada masyarakat sekitar kawasan 
Stasiun Brumbung tentang anggapan 
terhadap estetika kawasan Stasiun 
Brumbung. 

 Dokumentasi berupa foto – foto 
perbandingan perubahan kondisi 
kawasan yang sudah ditata  

 Semua pembangunan fungsi 
kawasan bisa dirasakan tepat 
sasaran. 

 Tidak ada hambatan 
pelaksanaan proyek (bencana 
alam, dll). 

 


