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BAB 2 
LANDASAN TEORI 

2.1 Pemahaman Judul 

2.1.1 Pengertian Judul 

1. Studi : penelitian ilmiah, kajian atau telaah. 

2. Rencana : rancangan,buram,program,artikel. 

3. Tata : aturan ( biasanya di pakai dalam kata majemuk ), kaidah aturan dan 

susunan; cara menyusun ;system. 

4. Bangunan: suatu yang didirikan atau di bangun seperti rumah, gedung dan 

jembatan. 

5. Kawasan (dari bahasa Jawa Kuno: kawaśan, yang berarti daerah waśa, dari 

bahasa Sanskerta: "memerintah") artinya daerah yang memiliki ciri khas 

tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, 

seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan 

rekreasi.sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan. 

6. Kota : suatu wilayah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti 

kota madya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan 

kehidupan perkotaan yang mempunyai cirri non agraris, misalnya ibu kota 

kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat 

pertumbuhan.sumber : Peraturan Mendagri RI No. 4/ 1980 

7. Lama: 
 Panjang antaranya (tentang waktu). 

 Panjangnya waktu (antara waktu). 

 Kuno; sejak dahulu kala; dahulu telah ada. 

 Tua (tidak baru); usang. Sumber : KKBI. 

8. Ende :  
 Ende merupakan nama dari Ibu Kota Kabupaten Ende. 

 Ende merupakan Kota tempat sejarah lahirnya Pancasila. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Kawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan
https://www.kamusbesar.com/lama


13 
 

9. Pendekatan : 

 Proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dsb) 

 Usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan 

dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang 

masalah penelitian. Sumber : KBBI 

10. Arsitektur :  

11. Arsitektur adalah seni yang dilakukan oleh setiap individual untuk 

berimajinasikan diri mereka dan ilmu dalam merancang 

bangunan..Sumber : wikipedia 

12. Berkelanjutan : perkembangan. Sumber : KBBI 

2.1.2 Interprestasi Judul 

Berdasarkan uraian pengertian judul dan tema di atas, maka pemahaman judul dan 

tema “STUDI RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 

KAWASAN KOTA LAMA KOTA ENDE DENGAN PENDEKATAN 8 

ELEMEN FISIK KOTA ” di Kota Ende dapat disimpulkan sebagai: suatu 

penelitian,kajian dan telaah dalam rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang 

dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan 

lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan 

lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan 

pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan 

lingkungan/ kawasan.  

2.1.3 Pembanding Objek Sejenis 

1. RTBL Kota Bumi – Lampung Utara 

a) Penulis : Ir.Dadang Setyawan.,IAI 

b) Lokasi : Kota Bumi - Lampung Utara 

c) Visi : menciptakan pusat kota baru ( new down town ) dengan konsep 

pusat perdagangan dan jasa melalui pengembangan area bisnis,  

komersil, publik dan rekreasi olaraga atau wisata 

d) Metode : pendekatan yang digunakan dalam Rencana Tata Bangunan 

dan Lingkungan Kota Bumi – Lampung Utara yaitu teori kevin Lynch 

citra kota. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rancang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
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e) Hasil penelitian : design new urbanism sebagai tema desain 

perencanaan meliputi : 

 Walkable; 

 Keterkaitan ( connectivity ); 

 Mix -used dan keanekanragaman ( mix-used and diversity ) 

peruntukan; 

 Lingkungan yang berkarakter; 

 Sistem transportasi intermoda; 

 Keberlanjutan; 

 Peningkatan kualitas hidup. 

2.2 Pemahaman Tentang RTBL 
 

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah strategi dan arahan 

kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi struktur dan pola 

ruang wilayah, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan wilayah. 

Permen PU  nomor 06/prt/m/2007 tentang pedoman RTBL 

2. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah 

panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang 

dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan 

dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan 

dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 

ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan 

pengembangan lingkungan/kawasan. 

3. Dokumen RTBL adalah dokumen yang memuat materi pokok RTBL 

sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu 

lingkungan/kawasan, termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan 

apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan 

serta pemanfaatan aset properti kawasan. 

4. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan 

pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, 

mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan 

tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian 
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bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses 

perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi,serta kegiatan pemanfaatan, 

pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan 

5. Tujuan 

Sebagai dokumen pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan 

penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan 

tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan 

lingkungan yang berkelanjutan meliputi: 

a) Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan; 

b) Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas 

lingkungan dan ruang publik; 

c) Perwujudan pelindungan lingkungan; 

d) Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan; 

6. Manfaat 

a) Mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini Mewujudkan 

pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan 

konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; 

b) Melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedungMewujudkan 

kesatuan karakter dan meningkatkan kualitasbangunan gedung dan 

lingkungan/kawasan; 

c) Mengendalikan pertumbuhan fisik suatu    lingkungan/kawasan; 

d) Menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/ kawasan 

yang berkelanjutan; 

e) Menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pascapelaksanaan, 

karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil 

pembangunan. 
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Kedudukan RTBL dan kawasan perencanaan 

Dalam pelaksanaan, sesuai kompleksitas permasalahan kawasannya, 

RTBL juga dapat berupa: 

a. Rencana aksi/kegiatan komunitas (community-action plan/CAP); 

b. Rencana penataan lingkungan (neighbourhood-developmentplan/NDP); 

c. Panduan rancang kota (urban-design guidelines/UDGL). 

Seluruh rencana, rancangan, aturan, dan mekanisme dalam 

penyusunanDokumen RTBL harus merujuk pada pranata pembangunan yang 

lebihtinggi, baik pada lingkup kawasan, kota, maupun wilayah.Kawasan 

perencanaan mencakup suatu lingkungan/kawasan dengan luas 5-60 hektar 

(Ha), dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha.  

b. Kota besar/sedang dengan luasan 15-60 Ha. 

c. Kota kecil/desa dengan luasan 30-60 Ha. 

 

2.3 Metode Pendekatan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan 

Metode pendekatan rencana tata bangunan dan lingkungan pada dasarnya 

sangat tergantung pada tingkat kerusakan sarana dan prasarana yang ada 

,sekaligus tingkat kebutuhan akan pemeliharaan atau pembaruan terhadap 

struktur fisik sarana dan prasarana tersebut. 

a. Adaptif reuse ; merupakan upaya untuk mengubah atau memperbaiki 

bangunan atau lingkungan binaan agar dapat digunakan untuk fungsi baru 

yang sesuai, tanpa diikuti perubahan structural yang berarti 

b. Rehabilitasi ; merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi suatu 

bangunan atau lingkungan binaan yang telah mengalami kerusakan, 

kemunduran atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat 

berfungsi kembali sebagaimana mestinya tanpa perubahan struktur fisik 

yang berarti 
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c. Gentrifikasi ; merupakan upaya untuk meningkatkan vitalitas suatu 

kawasan  kota melalui upaya peningkatan kualitas lingkungannya, namun 

tanpa menimbulkan perubahan yang berarti dari segi struktur fisik 

kawasan tersebut. Tujuan upaya ini adalah untuk memperbaiki ekonomi 

suatu kawasan kota dengan mengandalkan kekuatan pasar dengan cara 

memanfaatkan dan meningkatkan kualitas dan kemampuan berbagai 

sarana dan prasarana yang ada melalui program rehabilitasi atau renovasi 

tanpa harus melakukan pembongkaran yang berarti 

d. Renovasi ; upaya untuk merubah sebagian atau seberapa bagian bangunan 

tua atau lama, dengan tujuan agar bangunan tersebut dapat diadaptasikan 

untuk menampung kegunaan baru yang diberikan atau masih untuk fungsi 

yang sama namun dengan persyaratan-persyaratan yang modern 

e. Restorasi ; merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi fisik suatu 

lingkungan binaan pada kondisi asalnya dengan membung elemen-elemen 

tambahan dan memasang kembali bagian-bagian asli yang hilang, tanpa 

menambahi bagian baru 

f. Rekonstruksi ; merupakan upaya mengembalikan kondisi atau 

membangun kembali suatu lingkungan binaan sedekat mungkin dengan 

wujud aslinya yang diketahui 

g. Addisi ; merupakan upaya untuk menempatkan suatu bangunan baru pada 

kawasan yang dilestarikan dengan mengabstraksikan bentuk-bentuk 

bangunan yang sudah ada dengan tujuan untuk menunjang karakter 

kawasan tersebut 

h. Demolisi ; merupakan penghancuran atau pembongkaran suatu 

lingkungan binaan yang sudah rusak atau membahayakan 

i. Redevelopment ; upaya membangun kembali suatu bangunan atau 

lingkungan binaan dengan terlebih dahulu membongkar atau menggusur 

seluruh bagian bangunan lama dengan tujuan untuk menampung kegunaan 

baru atau masih untuk kegunaan yang sama/lama namun dengan 

persyaratan-persyaratan yang modern 

j. Konservasi ; merupakan upaya melestarikan suatu lingkungan binaan 

sedemikian rupa sehingga makna lingkungan tersebut dapat 
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dipertahankan, mengefisienkan pengunaannya dan mengatur arah 

perkembangannya dimasa mendatang. Dengan kata lain, konservasi 

merupakan suatu proses daur ulang dari sumber daya atau lingkungan 

binaan yang dilestarikan.alat implementasinya dapat mencakup gabungan 

dua atau lebih strategi 

k. Preservasi ; merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan agar tetap 

pada kondisi ( fisik maupun makna ) aslinya yang ada dan mencegah 

terjadinya proses kerusakan. Tergantung dari kondisi lingkungan binaan 

yang akan dilestarikan, maka upaya ini biasanya disertai pula dengan 

upaya restorasi,rehabilitasi atau rekonstruksi 

2.4 Teori Kota 

Kota merupakan wadah aktivitas penduduk yang memiliki nilai 

budaya, sejarah maupunhal-hal lain yang sifatnya kontekstual.Keunikan, ciri 

khas suatu kota tidak lepas dari perkembangan sejarah,budaya dan nilai social 

yang ada dalam komunitas kota tersebut.Bentukan / rancangan kota harus dapat 

merespon dan mewadahi nilai social,budaya, persepsi visual, sehinnga kota 

tidak hanya hadir dan dirasakan sebagai space, namun juga dapat dirasakan 

keberadaannya sebagai sebuah place.( Roger Trancik,1973). ‘Place’ 

merupakan ‘ruang’ (space) yang memiliki suatu ciri khas, kekhasan, keunikan 

tertentu dan memiliki karakter, memiliki ‘arti’ kekuatan, keunggulan terhadap 

lingkungan alami dan budaya setempat. (Nobert Schultz, 1980 ). 

Perancangan Kota atau urban design didasarkan pada persepsi dari 

ruang-ruang kota (urban space) sebagai obyek yang dapat direkayasa atau 

dimodifikasi. Sehingga perlu strategi yang dapat menciptakan bentuk yang 

melebihi keadaan semula. Urban design merupakan bagian dari kota, sehingga 

fungsi dari perancangan tersebut harus berkaitan dengan fungsi-fungsi bagian 

kota yang lain, dan secara menyeluruh merupakan bagian dari jaringan yang 

ada. Urban Design tidak hanya merupakan konsep estetika, tetapi suatu proses 

pengambilan keputusan termasuk aspek sosiologi kota. Hasil dari urban design 

menitikberatkan pada masalah yang penting atau mendesak bagi kehidupan 

manusia dan kegiatan kotanya. Urban design adalah suatu bentuk perancangan 
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yang berkelanjutan dan tidak pernah selesai (never ending movement), 

persoalan baru selalu ada setiap saat seiring dengan tuntutan kebutuhan 

manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang 

semakin modern. 

Untuk menentukan elemen-elemen dalam urban design yang saling 

terkait satu dengan yang lain, Hamid Shirvani (1985), menentukan elemen 

urban design dalam 8 (delapan ) kategori sebagai berikut : 

1. Tata Guna Lahan (Land Use) 

Tata Guna Lahan merupakan rancangan dua dimensi berupa denah 

peruntukan lahan sebuah kota. Ruang-ruang tiga dimensi (bangunan) akan 

dibangun di tempat-tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. 

Sebagai contoh, di dalam sebuah kawasan industri akan terdapat berbagai 

macam bangunan industri atau di dalam kawasan perekonomian akan 

terdapat berbagai macam pertokoan atau pula di dalam kawasan 

pemerintahan akan memiliki bangunan perkantoran pemerintah. 

Kebijaksanaan tata guna lahan juga membentuk hubungan antara 

sirkulasi/parkir dan kepadatan aktivitas/penggunaan individual. 

Terdapat perbedaan kapasitas (besaran) dan pengaturan dalam penataan 

ruang kota, termasuk di dalamnya adalah aspek pencapaian, parkir, sistem 

transportasi yang ada, dan kebutuhan untuk penggunaan lahan secara 

individual. Pada prinsipnya, pengertian land use (tata guna lahan) adalah 

pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik 

dalam mengalokasikan fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan 

gambaran keseluruhan bagaimana daerah-daerah pada suatu kawasan 

tersebut seharusnya berfungsi.  
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Gambar 1: Peta BWK 

Sumber : Bappeda Kab. Ende  

 
2. Bentuk dan masaa bangunan (Building form and massing) 

Building form and massing membahas mengenai bagaimana bentuk dan 

massa-massa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota serta 

bagaimana hubungan antar-massa (banyak bangunan) yang ada. Pada 

penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antar-massa seperti ketinggian 

bangunan, jarak antar-bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan 

sebagainya harus diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk menjadi 

teratur, mempunyai garis langit - horizon (skyline) yang dinamis serta 

menghindari adanya lost space (ruang tidak terpakai). Building form and 

massing dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penampilan 

bangunan, yaitu :  

a) Ketinggian Bangunan.Ketinggian bangunan berkaitan dengan jarak 

pandang manusia, baik yang berada dalam bangunan maupun yang 

berada pada jalur pejalan kaki (luar bangunan). Ketinggian bangunan 

pada suatu kawasan membentuk sebuah garis horizon (skyline). 

Ketinggian bangunan di tiap fungsi ruang perkotaan akan berbeda, 

tergantung dari tata guna lahan. Sebagai contoh, bangunan di sekitar 

bandara akan memiliki ketinggian lebih rendah dibanding bangunan 

di kawasanperekonomian.  

b) Kepejalan Bangunan Pengertian dari kepejalan adalah penampilan 

gedung dalam konteks kota. Kepejalan suatu gedung ditentukan oleh 
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perbandingan tinggi : luas : lebar : panjang, olahan massa (desain 

bentuk), dan variasi penggunaan material.  

c) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Koefisien Lantai Bangunan 

adalah jumlah luas lantai bangunan berbanding luas tapak (jika 

KLB=200%, maka di tapak seluas 100m2, dapat dibangun bangunan 

dengan luas lantai 200m2 - lantai banyak). Koefisien Lantai Bangunan 

dipengaruhi oleh daya dukung tanah, daya dukung lingkungan, nilai 

harga tanah, dan faktor-faktor khusus tertentu sesuai dengan peraturan 

atau kepercayaan daerah setempat. 

d) Koefisien Dasar Bangunan (Building Coverage) Adalah luas tapak 

yang tertutup dibandingkan dengan luas tapak keseluruhan. Koefisien 

Dasar Bangunan dimaksudkan untuk menyediakan area terbuka yang 

cukup di kawasan perkotaan agar tidak keseluruhan tapak diisi dengan 

bangunan. Hal ini dimaksudkan agar daur lingkungan tidak terhambat 

terhambat, terutama penyerapan air ke dalam tanah. 

e) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Bangunan 

merupakan jarak bangunan terhadap as jalan. Garis ini sangat penting 

dalam mengatur keteraturan bangunan di tepi jalan kota. Selain itu 

juga berfungsi sebagai jarak keselamatan pengguna jalan, terutama 

jika terjadi kecelakaan. 

f) Langgam. Langgam atau gaya dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan karakteristik bangunan dimana struktur, kesatuan dan 

ekspresi digabungkan di dalam satu periode atau wilayah tertentu. 

Peran dari langgam ini dalam skala urban jika direncanakan dengan 

baik dapat menjadi guide lineyang dapat menyatukan fragmen-

fragmen dan bentuk bangunan di kota. 

g) Skala Rasa akan skala dan perubahan-perubahan dalam ketinggian 

ruang atau bangunan dapat memainkan peranan dalam menciptakan 

kontras visual yang dapat membangkitkan daya hidup dan 

kedinamisan.  
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h) Material. Peran material berkenaan dengan komposisi visual dalam 

perancangan. Komposisi yang dimaksud diwujudkan oleh hubungan 

antar elemen visual.  

i) Tekstur Dalam sebuah komposisi yang lebih besar (skala urban) 

sesuatu yang dilihat dari jarak tertentu maka elemen yang lebih besar 

dapat menimbulkan efek-efek tekstur.  

j) Warna Dengan adanya warna (kepadatan warna, kejernihan warna), 

dapat memperluas kemungkinan ragam komposisi yang dihasilkan 

 

                  Gambar 2 : Maket perencanaan Kota Bandung 

Sumber : dokumen pribadi 
 

3. Ruang terbuka ( Open Space ) 

Berbicara tentang ruang terbuka (open space) selalu menyangkut lansekap. 

Elemen lansekap terdiri dari elemen keras (hardscape seperti : jalan, 

trotoar, patun, bebatuan dan sebagainya) serta elemen lunak (softscape) 

berupa tanaman dan air. Ruang terbuka biasa berupa lapangan, jalan, 

sempadan sungai, green belt, taman dan sebagainya. Dalam perencanan 

open space akan senantiasa terkait dengan perabot taman/jalan (street 

furniture). Street furniture ini bisa berupa lampu, tempat sampah, papan 

nama, bangku taman dan sebagainya. Menurut S Gunadi (1974) dalam 

Yoshinobu Ashihara, ruang luar adalah ruang yang terjadi dengan alam 

dengan memberi frame jadi bukan alam itu sendiri. 

Ruang terbuka (Open Space) merupakan ruang terbuka yang selalu terletak 

di luar massa bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh 

setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-

macam kegiatan. Yang dimaksud dengan ruang terbuka antara lain jalan, 
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pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota dan 

taman rekreasi (Hakim, 2003 : 50). 

Secara singkat, Pengertian Ruang Terbuka kota secara singkat merupakan 

suatu ruang publik yang berfungsi untuk kegiatan masyarakat yang 

berkaitan dengan sosial, ekonomi dan budaya, memiliki fungsi interaksi 

sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat dan tempat apresiasi 

budaya. 

Keterkaitan Open Space, Urban Space dan Public Space 

Menurut Spreiregen (1965), jika ruang tersebut pembatasnya didominasi 

oleh unsur alam (natural), maka ruang yang terbentuk disebut open space. 

Sedangkan jika material pembatasnya didominasi oleh unsur buatan (urban 

mass), maka ruang yang terbentuk disebut urban space. Urban space yang 

juga memiliki karakter open space, biasanya juga disebut dengan istilah 

urban open space. Namun demikian menurut Krier (1979), jika kita bisa 

mengabaikan kriteria estetis, maka pengertian tentang ruang kota 

cenderung mencakup semua ruang yang terletak di antara gedung-gedung 

dan bangunan lain. Ruang ini dibatasi secara geometris oleh perbedaan 

ketinggian. Kejelasan karakteristik dan estetislah yang memungkinkan kita 

menyerap ruangruang luar ini sebagai urban space / ruang kota Sedangkan 

public space dapat didefinisikan dengan cara membedakan arti katanya 

secara harfiah terlebih dahulu. Public merupakan sekumpulan orang-orang 

tak terbatas siapa saja, dan space atau ruang merupakan suatu bentukan 

tiga dimensi yang terjadi akibat adanya unsur-unsur yang membatasinya 

(Ching, 1992). Unsur-unsur tersebut berupa bidang-bidang linier yang 

saling bertemu yaitu, bidang-bidang dasar/alas, bidang-bidang vertical dan 

bidang-bidang penutup (atap).  

Unsur-unsur di atas dapat dibentuk secara alami atau buatan. Bidang-

bidang tersebutlah yang kemudian membentuk volume dari ruang tiga 

dimensi. Dalam arsitektur, ruang-ruang yang terjadi dibatasi dengan 

adanya bidang lantai, dindingdinding dan langit-langit atau atap yang 

kemudian membentuk ruang interior jika kita berada di dalamnya. 

Sedangkan pada ruang eksterior minimal terbentuk oleh dua bidang yang 
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saling bertemu, biasanya bidang dasar dan verticaluntuk menciptakan 

kesan akan adanya suatu ‘ruang‘ sehingga orang yang ada di sekitarnya 

dapat merasakan adanya ruang tersebut (Snyder, 1986) Berdasar 

pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa public space merupakan suatu 

ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang 

tersebut dapat menampung sejumlah besar orang (publik) dalam 

melakukan aktifitas-aktifitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi 

public space tersebut. Menurut Sudibyo (1981) publik yang menggunakan 

ruang tersebut mempunyai kebebasan dalam aksesibilitas (tanpa harus 

dipungut bayaran / gratis / free). 

 

Gambar 3 :Taman Semanggi Jakarta 

Sumber : dokumen pribadi 
4. Sirkulasi dan Parkir 

a) Sirkulasi 

Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung 

dapat membentuk dan mengkontrol pola kegiatan kota, sebagaimana 

halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari jalan publik, 

pedestrian way, dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan 

akan membetuk pergerakan suatu kegiatan. 

Menurut Shirvani seperti yang dikutip oleh Darmawan (2003:15-16) 

ada tiga prinsip utama dalam menangani sikulasi, yaitu: 

1. Jalan seharusnya didesain menjadi ruang terbuka yang memiliki 

pemandangan baik antara lain:Bersih dan elemen lansekap yang 

menarik,. Persyaratan ketinggian dan garis sempadan bangunan 

yang berdekatan dengan jalan,Pengaturan parkir di pinggir jalan 
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dan tanaman yang berfungsi sebagai penyekat 

jalan,Meningkatkan lingkungan alami yang terlihat dari jalan. 

2. Jalan harus dapat memberi petunjuk orientasi bagi para 

pengendara dan dapat menciptakan lingkungan yang dapat 

dibaca Lebih khusus lagi yaitu:Menciptakan bentuk lansekap 

untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan 

sepanjang  jalan tersebut, Mendirikan perabot jalan yang 

berfungsi pada siang dan malam hari dengan hiasan lampu yang 

mendukung suasana jalan, Perencanaan umum jalan dengan 

pemandangan kota (vistas) dan beberapa visual menarik yang 

dapat berperan sebagai tetenger (landmark), Pembedaan susunan 

dan jalan-jalan penting dengan memberikan perabot jalan 

(streetscaping), trotoar, maju mundurnya batas bangunan 

(setback), penggunaan lahan yang cocok dan sebagainya 

3. Sektor publik dan swasta merupakan partner untuk mencapai 

tujuan tersebut di atas. Beberapa kecenderungan tujuan dalam 

perencanaan transportasi meliputi: Meningkatkan mobilitas di 

Kawasan Pusat Bisnis (Central Business Districs),  Mengurangi 

penggunaan kendaraan pribadi,  Mendorong penggunaan 

transportasi umum, Meningkatkan kemudahan pencapaian ke 

Kawasan Pusat Bisnis  

b) Parkir 

Ruang Parkir mempunyai pengaruh visual pada daerah perkotaan. 

Menurut Shirvani (1985:24), elemen parkir mempunyai dua efek 

langsung terhadap kualitas lingkungan, yaitu : 

 Menghidupkan aktivitas komersial (dimana faktor parkir sangat 

penting) ; 

 Mempertajam benturan visual terhadap bentuk fisik kota. 

Menurut Shirvani (1985:25-26) beberapa cara dalam mengendalikan 

parkir, yaitu : 

 Struktur tempat parkir tidak boleh mengganggu aktivitas di 

sekitarnya. Mendukung kegiatan street level dan menambah 
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kualitas visual lingkungan, akan lebih baik lagi jika 

pembangunannya diiringi dengan penegakan peraturan parkir 

yang resmi sebagai bagian perencanaan; 

 Pendekatan program penggunaan berganda dalam arti 

memaksimalkan penggunaan tempat parkir dengan pelaku dan 

waktu yang berbeda secara simultan; 

 Tempat parkir khusus, dimana suatu perusahaan atau instansi 

yang memiliki sejumlah besar karyawan dengan kendaraannya, 

membutuhkan area parkir tersendiri yang memadahi; 

 Tempat parkir di kawasan pinggir kota yang dibangun oleh 

swasta dan atau pemerintah. 

 

              Gambar 4: Desain Sirkulasi dan Parkiran 

      Sumber : Tugas Studio Perancangan Arsitektur VI 
 
5. Pedistiran ways (Jalur pejalan kaki) 

Elemen pejalan kaki harus dibantu dengan interaksinya pada elemen-

elemen dasar desain tata kota dan harus berkaitan dengan lingkungan 

kota dan pola-pola aktivitas. Perubahan-perubahan rasio penggunaan 

jalan raya yang dapat mengimbangi dan meningkatkan arus pejalan kaki 

dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut : 

1. Pendukung aktivitas di sepanjang jalan, adanya sarana komersial 

seperti toko, restoran, café. 

2. Street furniture berupa pohon-pohon, rambu-rambu, lampu, tempat 

duduk, dan sebagainya 
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Dalam perancangannya, jalur pedestrian harus mempunyai syarat-syarat 

untuk dapat digunakan dengan optimal dan memberi kenyamanan pada 

penggunanya. Syarat-syarat tersebut adalah :  

1. Aman dan leluasa dari kendaraan bermotor.  

2. Menyenangkan, dengan rute yang mudah dan jelas yang disesuaikan 

dengan hambatan kepadatan pejalan kaki. 

3. Mudah, menuju segala arah tanpa hambatan yang disebabkan 

gangguan     naik-turun, ruang yang sempit, dan penyerobotan fungsi 

lain. 

4. Punya nilai estetika dan daya tarik, dengan penyediaan sarana dan 

prasarana jalan seperti: taman, bangku, tempat sampah dan lainnya. 

 

Gambar 5: Jalur pejalan kaki di Kota Bandung 

Sumber : dokumen pribadi 

6. Penandaan ( Signage  ) 

Penandaan yang dimaksud adalah peyunjuk arah jalan, rambu lalu lintas, 

media iklan dan berbagai bentuk penandaan lain. Keberadaan 

penandaan akan sangat mempengaruhi visualisasi kota, baik secara 

makro maupun mikro, jika jumlahnya cukup banyak dan memilih 

karakter yang berbeda. Sebagai contoh, jika banyak terdapat penandaan 

dan tidak diatur perletetakannya, maka akan dapat menutupi fasad 

bangunan di belakangnya. Dengan begitu, visual bangunan tersebut 

akan terganggu. Namun, jika dilakukan penataan dengan baik, ada 

kemungkinan penandaan tersbut menambha keindahan visual bangunan 

dibelakangnya. 
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Oleh karena itu pemasangan penandaan haruslah dapat mampu menjaga 

keindahan visual bangunan perkotaan. Dalam pemasangan penandaan 

harus memperhatikan pedoman teknis sebagai berikut:  

1. Penggunaan penandaan harus merefleksikan karakter kawasan.  

2. Jarak dan ukuran harus memadahi dan diatur sedemikian rupa agar 

menjamin jarak penglihatan dan menghindari kepadatan.  

3. Penggunaan dan keberadaannyya harus harmonis dengan banguna 

arsitektur di sekitas lokasi.  

4. Pembatasan penggunaan lampu hias kecuali penggunaan khusu 

untuk theatre dan tempat pertujukan (tingkat terangnya harus diatur 

agar tidak mengganggu) 

5. Pembatasan penandaan yang berukuran besar mendominir di lokasi 

pemandangan kota. Penandaan mempunyai pengaruh penting pada 

desain tata kota sehingga pengaturan bentuk dan perletakan papan-

papan petunjuk sebaiknya tidak menimbulkan pengaruh visual 

negatif dan tidak mengganggu rambu-rambu lalu lintas. 

 

               Gambar 6 : Petanda 

Sumber : dokumen pribadi 

7. Kegiatan Pendukung ( Activity Support )  

Kegiatan Pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan- kegiatan 

yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota (Darmawan, 2003:24). 

Kegiatan-kegiatan dan ruang ruang publik tersebut merupakan dua hal yang 

selalu terkait dan bersifat saling melengkapi antara satu dengan yang 

lainnya. Bentuk kegiatan pendukung antara lain: 
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1. Ruang terbuka bentuk fisiknya dapat berupa taman rekreasi plaza-

plaza, kawasan pedagang kaki lima, jalur pedestrian, kumpulan 

pedagang makanan kecil, penjual barang-barang seni/antik atau 

merupakan kelompok hiburan tradisional/ lokal.  

2. Ruang tertutup bentuk fisiknya merupakan bangunan tertutup, 

bangunan tersebut digunakan untuk kepentingan umum, misalnya 

kelompok pertokoan eceran (grosir), pusat pemerintahan, pusat jasa 

dan kantor, departemen store, perpustakaan umum dan sebagainya. 

 

                      Gambar 7 : Wisata Kota Tua Jakarta 

Sumber : dokumen pribadi 

8. Preservasi (Preservation)  

Preservasi dalam perancangan kota adalah perlindungan terhadap 

lingkungan tempat tinggal (permukiman) dan urban places (alun-alun, 

plasa, area perbelanjaan) yang ada dan mempunyai ciri khas, seperti 

halnya perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Manfaat dari adanya 

preservasi antara lain: 

a. Peningkatan nilai lahan; 

b. Peningkatan nilai lingkungan; 

c. Menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek 

komersial; 

d. Menjaga identas kawasan perkotaan;  

e. Peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi; 
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                       Gambar 8 : Bank Jawa Barat 

Sumber : Internet 

Sejak dekade 1960-an hingga dekade 1990-an, wacana pelestarian 

bangunan dan gedung tua (cagar budaya) sebenarnya sudah menjadi 

wacana masyarakat internasional. Fakta tersebut dapat kita saksikan 

dengan adanya beberapa dokumen penting berupa piagam pelestarian 

bangunan tua, diantaranya, The Venice Charter (1964-1965), The Burra 

Charter (1979), Rekomendasi UNESCO (1976), Piagam Washington 

(1987), serta The World Herritage Cities Management Guide (1991). 

Sementara di Indonesia telah ada dokumen pelestarian bangunan tua 

bernama Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia yang dideklarasikan 

beberapa tahun lalu. 

Banyak warisan arsitektural dari bangunan tua utamanya bangunan 

peninggalan kolonial di Indonesia yang memiliki berbagai keunggulan 

dalam halseni bangunan dan teknik arsitektural. Disahkannya Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) akan 

menjadi tantangan tersendiri bagi Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Bila UU No. 5/1992 

mempertegas perlindungan dan pelestarianbangunan bersejarah, 

sementara UU No 28/2002 membuka peluang bagipemanfaatan 

gedungbagi kepentingan ekonomis. Bila keberadaan bangunan tua itu 

berada di daerah, maka pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
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Meski banyak disesalkan oleh pemerhati sejarah dan beberapa komunitas 

masyarakat pencinta bangunan tua, mereka tidak banyak berbuat karena 

kurangnya pengetahuan landasan dan caranya merubah pola pikir pejabat 

pemerintah berwenang. Padahal bangunan-bangunan tua, apalagi 

bangunan tua bersejarah secara konsepsional telah mendapat 

perlindungan melalui kebijakan/peraturan perundang-undangan yang 

ada. Seperti contohnya adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang 

benda cagar budaya.  

Pada Pasal 1 ayat {1} dalam UU ini, yang dimaksud dengan benda cagar 

budaya adalahdibagi atas dua: pertama, benda buatan manusia, bergerak 

atau tidak bergerak yangberupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-

bagiannya atau sisa-sisanya, yangberumur sekurang-kurangnya 50 

(limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yangkhas dan mewakili 

masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, sertadianggap 

mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

dankebudayaan;kedua, benda alam yang dianggap mempunyai nilai 

penting bagisejarah, ilmu pengetahuan , dan kebudayaan.Sementara pada 

ayat {2} menyatakan bahwa Situs adalah lokasi yang mengandung atau 

diduga mengandungbenda cagar budaya termasuk lingkungannya yang 

diperlukan bagi pengamanannya.UU No. 5/1992 dilengkapi dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara rinci mengatur 

perlindungan bangunan tua yang masuk kategori benda cagar budaya 

yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1993 tentang 

Pelaksanaan UU No 5 tahun 1992. Pada Bab V Pasal 22 hingga Pasal 27 

termaktub rincian aturan menyangkut perlindungan dan pemeliharaan 

benda cagar budaya. Pada Pasal 22 menyebutkan bahwa Setiap orang 

yang memiliki atau yang menguasai benda cagar budaya wajib 

melakukan perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya yang 

dimiliki atau yang dikuasai. Sementara pada Pasal 23 yang terdiri dari 

tiga ayat menyebutkan bahwa (1) Perlindungan dan pemeliharaan benda 

cagar budaya dilakukan dengan cara penyelematan, pengamanan, 

perawatan dan pemugaran; (2) Untuk kepentingan perlindungan benda 
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cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai 

dengan kebutuhan; (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana 

dimaksud dalam ayat {2} ditetapkan dengan system permintakatan yang 

terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan. Sedang Pasal 

24 tertulis bahwa dalam rangka pelestarian benda cagar budaya Menteri 

menetapkan situs; (2) Penetapan situs sebagaimana dimaksud pada ayat 

{1} dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Selain teori Hamid Shirvani ( 1985 ) dalam perancangan sebuah kota juga 

terdapat , Teori Kevin Lynch - Image of The City, dan Sustainable Urban 

NeighborhoodSalah satu bentuk keberhasilan pembentuk place adalah 

seperti aturan yang dikemukakan Kevin Lynch untuk desain ruang kota : 

1. Legibillity (kejelasan) Sebuah kejelasan emosional suatu kota yang 

dirasakan secara jelas oleh warga kotanya.Artinya suatu kota atau 

bagian kota atau kawasan bisa dikenali dengan cepat dan jelas 

mengenai distriknya, landmarknya atau jalur jalannya dan bisa 

langsung dilihat pola keseluruhannya. 

 

                Gambar 9: Monumen Nasional Jakarta 

Sumber :  Dokumen pribadi 

 
2. Identitas dan susunan. Identitas artinya image orang akan menuntut 

suatu pengenalan atas suatu obyek dimana didalamnya harus tersirat 

perbedaan obyek tersebut dengan obyek yang lainnya, sehingga orang 

dengan mudah bisa mengenalinya.Susunan artinya adanya kemudahan 
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pemahaman pola suatu blok-blok kota yang menyatu antar bangunan 

dan ruang terbukanya. 

 

                     Gambar 10: Piazza del campo 

     Sumber : Internet 
 

3. Imageability. Artinya kualitas secara fisik suatu obyek yang 

memberikan peluang yang besar untuk timbulnya image yang kuat yang 

diterima orang.Image ditekankan pada kualitas fisik suatu kawasan atau 

lingkungan yang menghubungkan atribut identitas dengan strukturnya. 

Kevin Lynch menyatakan bahwa image kota dibentuk oleh 5 elemen 

Pembentuk wajah kota, yaitu: 

a. Paths 

Adalah suatu garis penghubung yang memungkinkan orang bergerak 

dengan mudah.paths berupa jalur pejalan kaki,kanal rel kereta api 

dan yang lainnya. 

 

                 Gambar 11 : Bundaran HI 

Sumber :Dokumen pribadi,agustus 2017 
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b. Edges 

Adalah elemen yang berupa jalur memanjang tetapi tidak berupa 

paths yang merupakan batas antara 2 jenis fase kegiatan.Edges 

berupa dinding, pantai, hutan kota, dan lain-lain 

 

Gambar 12: Kawasan Pantai 

Sumber : Internet 

.c .Districts 

Districts hanya bisa dirasakan ketika orang memasukinya atau bisa 

dirasakan dari luar apabila memiliki kesan visual.Artinya districts 

bisa dikenali karena adanya suatu karakteristik kegiatan dalam suatu 

wilayah 

 

                     Gambar 13: Contoh Kawasan Distrik 

     Sumber : Internet 
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d. Nodes 

Adalah berupa titik dimana orang memiliki pilihan untuk memasuki 

district yang berbeda. Sebuah titik konsentrasi dimana transportasi 

memecah,paths menyebar dan tempat mengumpulnya karakter fisik. 

 

               Gambar 14: Contoh Nodes 

        Sumber : Internet 

e. Landmark 

Adalah titik pedoman obyek fisik.Berupa fisik natural yaitu gunung, 

bukit dan fisik buatan seperti menara,gedung,sculpture, kubah dan 

lain-lain sehingga orang bisa dengan mudah mengorientasikan diri 

di dalam suatu kota atau kawasan. 

                          

          Gambar 15: Tugu Monumen Nasional Jakarta 

Sumber :Dokumen pribadi,agustus 2017 

4. Visual and symbol connection 

a. Visual connection  

Visual connection adalah hubungan yang terjadi karena adanya 

kesamaan visual antara satu bangunan dengan bangunan lain dalam 
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suatu kawasan, sehingga menimbulkan imagetertentu. 

 

              

Gambar 16: Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta 

     Sumber  : Dokumen pribadi,agustus 2017 

 
Dalam pengaturan suatu landuse atau tata guna lahan,relasi suatu 

kawasan memegang peranan penting karena pada dasarnya 

menyangkut aspek fungsional dan efektivitas.Seperti misalnya pada 

daerah perkantoran pada umumya dengan perdagangan atau fungsi-

fungsi lain yang kiranya memiliki hubungan yang relevan sesuai 

dengan kebutuhannya. 

b. Symbolic connection 

Symbolic conection dari sudut pandang komunikasi simbolik dan 

cultural anthropology meliputi: 

 Vitality Melalui prinsip-prinsip sustainance yang 

mempengaruhi sistem fisik,safetyyang mengontrol perencanaan 

urban struktur, sense seringkali diartikansebagai sense of place 

yang merupakan tingkat dimana orang dapatmengingat tempat 

yang merupakan tingkat dimana orang dapat mengingattempat 

yang memiliki keunikan dan karakteristik suatu kota 

 .Fit Menyangkut pada karakteristik pembangkit sistem fisikal 

dari struktur kawasan yang berkaitan dengan budaya, norma dan 

peraturan yang berlaku. 
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Danisworo (1994) menyatakan perancangan urban space menyangkut dua aspek 

yaitu aspek fungsional dan aspek ekologis.Aspek ekologis penting diperhatikan 

untuk menjaga agar keseimbangan ekosistem lingkungan binaan tidak 

terganggu.Bentuk dan sifat ruang terbuka yang bersifat fungsional ditentukan oleh 

sifat dari aktivitas manusia yang berlangsung dioleh karenanya harus dibentuk 

berdasarkan konsep sosilogis yang disusun secara matang.Perencanaan ruang 

terbuka yang berhasil adalah ruang terbuka yang mendukung kegiatan yang 

bervariasi, seperti area pejalan kaki, rute sepeda, area historis, tepi pantai dan 

keterkaitan struktur ruang terbuka yang mengkordinasikan area kultural, komersial 

dan pemerintahan. Berbagai pendekatan di atas diharapkan akan mendukung citra 

kota (image of the city) lebih kuat. Menurut John Punter (1991) dan tempat (sense 

of place) akan diperoleh dari jalinan penataan seting fisik (form), aktifitas yang 

terjadi serta citra yang ditimbulkan. 

Pedestrian mall Sebagai ruang Urban Space. 

Pedestrian adalah orang yang melakukan aktivitas berjalan atau pengguna jalan 

biasa yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Sjaifudian, 1987): 

a) Kelompok pejalan penuh. Kelompok pejalan ini mengunakan moda 

angkutan jalan kaki sebagai moda angkutan utama dan digunakan 

sepenuhnya dari tempat asal ke tempat tujuan bepergian.  

b)  Kelompok pejalan pemakai kendaraan umum. Pejalan yang mengunakan 

moda angkutan jalan sebagai moda antara pada jalur-jalur dari tempat asal 

ke tempat pemberhentian kendaraan umum, pada jalur perpindahan rute 

kendaraan umum di dalam terminal atau di dalam stasiun dari tempat 

pemberhentian kendaraan umum ke tempat tujuan akhir bepergian. 

c) Kelompok pejalan pemakai kendaraan umum dan kendaraan pribadi 

merupakan pejalan yang melakukan perjalanan dari tempat parkir 

kendaraan pribadi ke tempat pemberhentian kendaraan umum, di dalam 

terminal atau stasiun, serta dari tempat pemberhentian kendaraan umum ke 

tempat tujuan akhir bepergian. 
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Pedestrian mal litu sendiri baik Shivani (1985) maupun Linch (1987) 

mengemukakan bahwa pedestrian bagian dari public space dan merupakan 

aspek penting sebuah urban space, baik berupa square (lapangan-open space) 

maupun street (jalan-koridor). Dalam buku urban design, city walk dikenal 

dengan istilah mall atau pedestrian. Pedestrian berasal dari kata latin yang 

artinya kaki. Pejalan kaki sebagai istilah aktif, adalah orang yang bergerak atau 

berpindah dari suatu tempat titik tolak ke tempat tujuan tanpa menggunakan 

alat yang bersifat mekanis (kecuali kursi roda).Jalur pedestrian atau jalur 

pejalan kaki, adalah jalur khusus bagi para pejalan kaki.Pedestrian dapat berupa 

trotoar, alun-alun dan sebagainya. Terdapat beberapa variasi dari pedestrian 

mall. Antara lain enclosed mall, full mall transit mall atau transit way, dan 

semi mall (Rubenstein, 1992). Berikut ini adalah penjelasan dari masing-

masing tipe pedestrian mall:  

1) Enclosed pedestrian mall Merupakan kawasan khusus pejalan yang 

bertutup (beratap) untuk melindungi pejalan dari cuaca 

dingin/salju.Konsepnya menyerupai pusat perbelanjaan di pinggir 

(suburban shopping mall) yang dapat beropreasi setiap musim dan 

biasanya diterapkan di daerah beriklim dingin dan 4 musim.Mall ini 

memerlukan biaya yg cukup mahal.   

2) Full pedestrian mall Tipe mall yang diciptakan dengan cara menutup 

jalan yang tadinya digunakan untuk kendaraan kemudian 

mengubahnya menjadi kawasan khusus pejalan dengan menambahkan 

trotoar, perabot jalan, pepohonan, air mancur, dan sebagainya. 

Pedestrian mall jenis ini biasanya memiliki karakter tertentu dan 

membantu dalam membangun citra pusat kota. 

3) Transit pedestrian mall dan transitway Tipe mall yang dibangun 

dengan mengalihkan lalu-lintas kendaraan dari suatu ruas jalan dan 

hanya angkutan umum yang boleh melalui jalan tersebut. Trotoar bagi 

pejalan diperlebar, parkir di tepi jalan (on-street parking) dilarang, dan 

jalan tersebut didesain untuk menciptakan kesan unik pada kawasan 

pusat kota. 
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4)  Semi pedestrian mall Tipe mall yang dibuat dengan mengurangi 

parkir pada badan jalan dan arus lalu-lintas yang memalui jalan.Semi 

pedestrian mall biasanya berada pada jalan utama di sekitar pusat kota. 

Pada tempat-tempat untuk berjalan kaki terdapat RTH, tempat duduk, 

penerangan jalan serta elemen estetis lainnya.Mall ini sering 

diterapkan pada kota-kota besar yang megalami kesulitan menutup 

total daerah pusat kota dari kendaraan.  

Konsep pedestrian mall modern di mulai di Jerman Barat tepatnya di Essen 

pada tahun 1962. Konsep ini diterapkan setelah perang dunia ke II 

berakhir, kemudian di ikuti oleh Amerika Utara pada tahun 1960-an. Di 

Eropa dimulai di Eropa Barat, antara lain Kota Cologne, Kassal, Kiel di 

Jerman Barat (Rubenstein, 1992). Penutupan jalan umum untuk dijadikan 

pusat perbelanjaan yg pertama kalinya terjadi di tahun 1962 di 

Copenhagen, Denmark kemudian di Norwich, Inggris pada tahun 1971 

(Goulty, 1991). Di Amerika Utara, penutupan jalan untuk dijadikan 

pedestrian mall dimulai di Kalamazoo, Michigan pada tahun 1959 

(Rubenstein, 1992). Mall di Kalamazoo terinspirasi oleh penerapan 

pedestrian mall di Stockhlom, Swedia dan Rotterdam, Belanda (Barnett, 

1992).  

Penerapan pedestrian di Kalamazoo mengalami keberhasilan dan banyak 

diikuti oleh kotakota lainnya di Amerika Utara. Beberapa mall ini 

mengalami keberhasilan dan telan menjadi obat mujarab bagi vitalitas 

pusat kota seperti yang diharapkan perencana dan pejabat kota, sedangkan 

beberapa mall-mall lainnya dihilangkan. Fasilitas pedestrian harus 

diberikan sesuai dengan kriteria transportasi secara umum yang selalu 

tingkat pelayanan. Terdapat beberapa factor lingkungan yang berperan 

dalam tingkat pelayanan (Highway Capital Manual, 1985) yaitu: 

 Kenyamanan (comfort), seperti pelindung terhadap cuaca, arcade, 

halte angkutan umum dan sebagainya.  
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  Kenikmatan (convenience), seperti jarak berjalan, tanda-tanda 

petunjuk dan sebagainya yan membuat perjalanan lebih 

menyenangkan. 

  Keselamatan (safety), yan disediakan dengan memisahkan pejalan 

denan lalu lintas kendaraan seperti mall dan kawasan bebas 

kendaraan lainnya dan sebagainya. 

  Keamanan (security), termasuk lampu lalu lintas, pandangan yang 

tidak terhalang ketika menyeberan dan tingkat atau tipe dari jalan. 

  Aspek ekonomi yang berkaitan dengan biaya pengguna yang 

berhubungan dengan tundaan perjalanan dan ketidaknyamanan. 

Manfaat Pedestrian Mall Pembangunan kawasan pejalan, termasuk 

pedestrian mall , memberikan berbagai manfaat bagi penataan pusat 

kota. Manfaat-manfaat dari penerapan kawasan ini berupa perbaikan 

pada aspek pengaturan lalu-lintas, revitalisasi ekonomi, peningkatan 

kualitas lingkungan, dan aspek sosial. Penjelasan manfaat dari setiap 

aspek secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 2 : Manfaat Pedestrian mall 

No  Aspek  Manfaat  

1 Lalu lintas  Mengatasi kemacetan 

 Penataan parkir 

 Perbaikan sirkulasi 

 Mendorong pemakaian kendaraan 

umum 

2 ekonomi  Meningkatkan daya saing pusat 

kota 

 Menyediakan pola-pola berbelanja 

baru 

 Menarik pengunjung dan investor 

3 Lingkungan  Meningkatkan kualitas lingkungan 

kota 
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 Meningkatkan dan memelihara 

kawasan bersejarah 

 Memperbaiki identitas dan citra 

pusat kota 

4 Sosial  Menyediakan ruang untuk kegiatan 

berjalan kaki 

 Meningkatkan fungsi dan interaksi 

sosial bagi kegiatan publik 

 

Karakteristik Pedestrian Mall Masing-masing tipe pedestrian mall memiliki 

keunggulan dan kelemahan tersendiri. Karakteristik yang khas dari setiap 

pedestrian mall yang cocok untuk diterapkan di suatu kawasan perbandingan 

karakteristik beserta keunggulan dan kelemahan dari masing-masing tipe 

pedestrian mall dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 3 : Perbandingan Karakterististik Pedestryan Mall 

No  Tipe mall  Karakteristik  

1 Full mall a. Lalu lintas dan transportasi 

 Jalan tertutup untuk semua kendaraan ( 

kecuali kendaraan darurat dan kendaraan 

pelayanan /service ) 

 Kenyaman pejalan kaki dan lalu lintas 

kendaraan 

 Permukaan jalan di lapisi material baru 

dengan pola tertentu 

b. Elemen estetis 

 Mall di lengkapi dengan elemen 

estetis:penerangan, lansekap dan tempat 

duduk 

2 Transit mall a. Lalu lintas  dan transportasi 
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 Kendaraan pribadi di alihkan ke jalan lain 

hanya di perbolehkan kendaraan umum 

yang boleh lewat 

 Parkir pada sisi jalan di larang hanya 

tenpat tertentu yang di sediakan halte 

 Kadang transit mall di hadirkan karena 

mempertimbangkan tidak ada jalan lain 

 Transit mall di lengkapi dengan jalur 

penghubung untuk menghindari konflik 

dengan kendaraan 

b. Elemen estetis 

 Di lengkapi dengan elemen estetis seperti 

lampu jalan, lampu jalan, jalur hijau dan 

sebagainya 

3 Semi mall a. Lalu lintas dan transportasi 

 Kendaraan dan kapasitas parkir di batasi 

 Kecepatan kendaraan di batasi 

b. Elemen estetis  

 Di lengkapi dengan taman-taman, 

bangku, dan penerangan serta elemen 

menarik lainnya untuk menambah 

kualitas kawasan 
Sumber  :yuliastuti , 1991 

Tabel 4 : Perbandingan keuntungan dan kerugian pedestryan mall 

No  Tipe mall Keuntungan  Kerugian  

1 Full mall  Kawasan lebih menarik, 

tidak sekedar untuk belanja, 

tetapi juga untuk 

berbincang-bincang, 

melihat pemandangan, dan 

duduk santai 

 Di perlukan pengaturan 

jalur khusus untuk 

kendaraan service dan 

darurat karena panjang 

jalan relatif pendek 
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 Pejalan aman dari 

kendaraan 

 Kontak sosial lebih akrab 

 Dapat meningkatkan daya 

saing dan citra kota 

2 Transit 

mall 
 Mendorong penggunaan 

kendaraan umum 

 Pengunjung punya pilihan 

antara berjalan atau naik 

kendaraan umum 

 Di lengkapi dengan fasilitas 

lansekap, tempat dududk 

dan lain-lain 

 Pejalan masih terhambat 

oleh kendaraan umum 

 Perlu di sediakan area 

parkir pada daerah tepi 

kawasan walaupun kecil 

 Umumnya di terapkan 

pada pertokoan skala 

besar 

3 Semi mall  Perubahan tidak terlalu 

banyak di lakukan, karena 

tindakana yang di lakukan 

adalah mengurangi volume 

dan membatasi kecepatan 

kendaraa 

 Menutup pergerakan lalu 

lintas kendaraan umum agar 

jalan di gunakan sebagai 

pedestryan 

 Pejalan masi berbahaya 

terhadap lalu lintas 

Sumber  :yuliastuti , 1991 

Dampak dari penerapan pedestrian mall ditentukan berdasarkan karakteristik 

pedestrian mall yang paling terlihat (utama) yaitu penutupan jalan dari kendaraan 

bermotor (Berk, 1976; Rubenstein,1992). Beberapa implikasi yang dapat 

diidentifikasi yaitu (Hutauruk, 1998):  

1. Terjadinya peningkatan volume kendaraan pada ruas-ruas jalan disekitar 

pedestrian mall akibat adanya penutupan jalan. Meningkatnya volume 
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kendaraan ini dapat menurunkan kualitas ruas-ruas jalan tersebut, yaitu pada 

jam-jam puncak yang sangat memungkinkan terjadinya kemacetan.  

2.  Sesuai dengan karakter pedestrian mall, kendaraan yang boleh memalalui 

jalan hanya kendaraan servise dan darurat, sedangkan kendaraan pribadi dan 

angkutan umum dilarang masuk. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan 

pengaturan sirkulasi kendaraan pribadi, angkutan umum, serta kendaraan 

servis dan darurat.  

3. Hilangnya tempat-tempat pemberhentian angkutan umum pada jalan yang 

diusulkan menjadi pedestrian mall yaitu pada alternatif full pedestrian mall, 

serta perlu disediakan tempat-tempat angkutan umum yang berdekatan 

dengan lokasi full pedestrian mall. Untuk alternatif transit dan semi 

pedestrian mall diperlukan tempat pemberhentian angkutan umum pada 

lokasi penerapan tersebut.  

4. Relokasi parkir on street, dari kawasan pedestrian mall ke daerah/jalan lain 

disekitarnya.  

5. Adanya peningkatan volume pejalan pada jalan yang diusulkan menjadi 

pedestrian mall, sehingga perlu disediakan/ditambahkan jalur pejalan 

(trotoar).  

6. Munculnya kebutuhan akan fasilitas-fasilitas pendukung yang 

mengutamakan pejalan seperti penerangan, tempat duduk, jembatan 

penyebrangan jalan, dan lain-lain. 
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2.3 Arsitektur Berkelanjutan (Sustainable Architecture ) 

2.3.1 Pengertian Arsitektur Berkelanjutan 

Sustainable Architecture (Arsitektur Berkelanjutan), adalah sebuah konsep yang 

mendukung berkelanjutan lingkungan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya 

alam agar bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber 

daya alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklim planet, sistem 

pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Kerusakan alam akibat 

eksploitasi sumber daya alam telah mencapai taraf pengrusakan secara global, 

sehingga lambat tetapi pasti, bumi akan semakin kehilangan potensinya untuk 

mendukung kehidupan manusia, akibat dari berbagai eksploitasi terhadap alam 

tersebut. Sustainable lebih sebagai cara untuk mempengaruhi segala sesuatu agar 

mengetahui bahwa hal pertama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain 

adalah lingkungan dan global 

2.3.2 Pertimbangan terhadap arsitektur Berkelanjutan 

Paola Sassi (2006) menjelaskan, terdapat komponen-komponen yang harus 

dipertimbangkan untuk mencapai desain secara baik agar mencapai sustainable 

design, yaitu : 
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Keenam aspek tersebut merupakan suatu kesatuan yang harus saling terintegrasi. 

Sustainable architecture mampu mendorong keberlanjutan kehidupan. Tapi 

bagaimana bangunan dapat dirancang dan dibangun agar berkontribusi terhadap 

rencana keberlanjutan, Ada dua hal tujuan utama Sustainable architecture, yaitu : 

1. Bangunan berkelanjutan harus meminimalisir dampak terhadap lingkungan, 

2. Bangunan harus mampu member kontribusi yang positif lingkungan social 

didalamnya, dengan mengatasi kebutuhan masyarakat sementara 

meningkatkan kualitas lingkungan. 

Pembangunan yang berkelanjutan menurut komisi Bruntland (World 

Commission on Environment) adalah pembangunan yang dapat memenuhi 

kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi penerus untuk 

mencukupi kebutuhannya. Development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs 

(WCED,1987). 

Kota yang berkelanjutan adalah suatu daerah perkotaan yang mampu 

berkompetisi secara sukses dalam pertarungan ekonomi global dan mampu 

pula mempertahankan vitalitas budaya serta keserasian lingkungan. 

Keberlanjutan pada hakikatnya adalah suatu etik, suatu perangkat prinsip-

prinsip dan pandangan kemasa depan. 

Rutherford Platt dalam bukunya “The Ecologycal City” (1994) bahwa 

kehidupan alam yang alami itu penting dalam mendukung kelangsungan kota, 

sehingga kota dapat menjadi kota yang berkelanjutan. Kota harus berkembang 

terus secara berkelanjutan, melalui saling kebergantungan secara dan saling 

mendukung antara elemen-elemen alam dan elemen buatan manusia. Dan tidak 

kalah pentingnya adalah pembangunan kota bertumpu pada pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga tidak jarang bahwa imbas dari kegiatan ekonomi itu lah 

yang menjadi hambatan dalam membangun kota yangberkelanjutan. 

Salah satu komponen penting dalam perencanaan kota berkelanjutan adalah 

ruang terbuka. Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena 

kebutuhan akan tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. 

Ruang umum pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung 
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aktivitas / kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik individu maupun 

kelompok. (Rustam Hakim, “unsur Perancangan dalam Arsitektur 

lansekap”,1987). Ruang terbuka merupakan wadah yang dapat menampung 

aktivitas tertentu dari masyarakat diwilayah tersebut. Karena itu, ruang terbuka 

mampunyai kontribusi yang akan diberikan kepada manusia berupa dampak 

uang positif. 

 Karena itu lahirlah konsep eco – develompment atau pembangunan 

berwawasan lingkungan. Eco – develompment artinya pembangunan 

diperlukan dan harus dilaksanakan, tetapi pembangunan itu tidak boleh 

merusak fungsi lingkungan hidup. Konsep kota keberlanjutan merupakan 

turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan untuk tatanan kota. Kota 

beserta sarana dan prasarananya serta penghuninya adalah suatu sistem yang 

tersebut diterapkan.Untuk memahami tentang Kota keberlanjutan hal pertama 

yang diperhatikan adalah lingkungan hidup dan kota sebagai konteksnya 

sehingga dilihat adalah kota keberlanjutan bukan sebuah konsep tertutup 

melainkan sebuah open ecosystem yang akan tergantung pada pergerakan dari 

dalam kota itu sendiri sehingga kota keberlanjutan akan berkaitan erat dengan 

aspek ekologi. 

Perwujudan kota keberlanjutan menurut WCED  ( 1987 ) antara lain: 

1. Kota keberlanjutan dibangun dengan kepedulian dan 

memperhatikan aset – aset lingkungan alam, memperhatikan 

penggunaan sumber daya, meminimalisasi dampak dampak 

kegiatan terhadap alam.  

2. Kota keberlanjutan berada pada tatanan regional dan global, 

tidak peduli apaka besar atau kecil,tanggung jawabnya 

melewati batas-batas kota 

3. Kota keberlanjutan meliputi area –area yang lebih luas  di mana 

individu bertanggung jawab terhadap kota 

4. Kota keberlanjutan memerlukan aset-aset lingkungan dan 

dampak distribusi secara lebih merata 

5. Kota keberlanjutan adalah kota pengetahuan, kota bersama, 

kota dengan jaringan internasional 
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6. Kota keberlanjutan akan memeperhatikan konservasi, 

memperkuat dan mengedepankan hal –hal yang berkaitan 

dengan alam dan lingkungan  

Arsitektur berkelanjutan ( Sustainable Architecture ) adalah sebuah konsep 

terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep 

berkelanjutan,yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar 

bertahan lebih lama, yang dikaitkan dengan umur potensi vitalsumber daya 

alam dan lingkungan ekologis manusia, seperti sistem iklimplanet, sistem 

pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Kerusakan alam 

akibat eksploitasi sumber daya alam telah mencapai taraf pengrusakan 

secara global, sehingga lambat tetapi pasti, bumi akan semakin kehilangan 

potensinya untuk mendukung kehidupan. 

Bangunan berkelanjutan adalah bangunan yang menggunakan 

metode konstruksi yang berkelanjutan dan menggunakan material/bahan 

bangunan yang memprioritasnkan kualitas lingkungan, vitalitsa ekonomi 

dan keuntungan sosial melalui perancangan bangunan, operasional 

bangunan, perawatan dan dekonstruksi lingkungan pada lokasi dimana 

dilakuakn pembangunan (lingkungan binaan). Seperti juga pembangunan 

berkelanjutan yang melihat konsep berkelanjutan dari 3 aspek utama yaitu 

(1) kemajuan sosial,  

(2) pertumbuhan ekonomi dan  

(3) keseimbangan ekologi,  

maka arsitektur berkelanjutan pun tidak dapat lepas dari aspek-aspek 

tersebut.Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi bagi suatu proses 

pembangunan yang berkelanjutan, yaitu : 

1) Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi 

yang  secara ekologis benar. 

2) Pemanfaatkan sumber daya terbarukan (renewable resourse) tidak 

boleh melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari pengganti 

bagi sumber daya tak tebarukan. 
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3) Pembuangan limbah industri dan rumah tangga tidak boleh melebihi 

kapasitas asimilasi pencemaran. 

4) Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya 

dukung lingkungan (carryng capacity).    

 

Efisiensi dalam arsitektur berkelanjutan: 

1) Efisiensi penggunaan energi 

 Memanfaatkan sinar matahari 

 Memanfaatkan penghawaan alami 

 Memanfaatkan air hujan 

 Konsep efisiensi penggunaan energi seperti    pencahayaan alami 

2) Efisiensi penggunaan lahan 

 Menggunakan lahan dengan efisien 

 Potensi hijau tumbuhan dalam lahan 

 Menghargai kehadiran tanaman yang ada di lahan 

 Desain terbuka dengan ruang-ruang yang terbuka ke taman 

 Dalam perencanaan desain, pertimbangkan berbagai hal  

3) Efisiensi penggunaan material 

 Memanfaatkan material sisa untuk digunakan dalam 

pembangunan 

 Memanfaatkan material bekas bangunan atau komponen lama 

yang masih bisa digunakan 

 Menggunakan material yang masih berlimpah 

 Penggunaan teknologi dan material terbarukan 

 Memanfaatkan potensi terbarukan seperti energi angin, cahaya 

matahari dan ir 

 Memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang 

secara global 

4) Manajemen limbah 

 Membuat sistem dekomposisi limbah organik 

 Membuat sistem pengolahan limbah domestik 
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 Penyumbang kerusakan lingkungan alam terbesar adalah sektor 

konstruksi yang secara Global mengonsumsi 50% sumber daya 

alam,40% energi dan 16% air. Konstruksi juga Menyumbangkan 

emisi CO2 terbanyak yaitu45% (Akmal, 2007) 
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