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BAB 4 

ANALISA RENCANA TATA BANGUNAN DAN 

LINGKUNGAN KAWASAN KOTA LAMA ENDE 

4.1 DASAR ANALISA  

Dasar analisis dan tujuan dari penulisan ini adalah Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan Di Kawasan Kota Lama Ende dengan pendekatan arsitektur 

berkelanjutan diharapkan dapat Mewujudkan kesatuan karakter dan 

meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan serta 

mengarahkan konsep-konsep pengembangan kawasan  untuk masa yang akan 

datang. 

4.2 ANALISA KELAYAKAN 

Tabel 7 : Analisa Kelayakan 

No Analisa Analisa 

1 Kekuatan  

( strength ) 

 Merupakan ibukota kabupaten Ende dan 

menjadikannya sebagai pusat aktivitas  

perekonomian daerah kabupaten ende  

 Letak kota Ende yang sangat strategis sebagai 

tempat transit bagi pengunjung regional maupun 

mancanegara yang menggunakan jalan darat di 

Flores 

 Merupakan daerah dengan kepadatan dan jumlah 

penduduk yang cukup  untuk mendukung kegiatan 

ekonomi perdagangan regional 

 Aksesibilitas yang sangat baik karena mudah 

dijangkau dengan keberadaaan dipusat kota 

 Mempunyai nilai jual yang sangat tinggi karena 

merupakan kota lama dengan keberadaan wisata 

sejarahnya 
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2 Kelemahan  

( weakness ) 

 Penataan yang tidak maksimal terhadap elemen-

elemen fisik kota seperti pemanfaatan lahan, 

bentuk dan massa bangunan, ruang terbuka, jalur 

pejalan kaki, sirkulasi dan parker, petanda aktivitas 

pendukung dan preservasi yang menjadikan 

kawasan kota lama Ende tidak nyaman dan ideal 

untuk dikunjungi 

 Peruntukan lahan pada kawasan kota lama Ende 

yang belum optimal dan dikelola dengan baik 

sesuai dengan peraturan daerah tentang tata ruang 

 Permasalahan sampah yang masih berserakan 

dikawasan kota lama karena tidak tersedianya 

tempat pembuangan sampah sementara serta 

sampah visual ( papan iklan/reklame, jaringan 

listrik dan telepon ) yang tidak tertata dengan baik 

menyebabkan view kota menjadi tidak indah. 

3 Peluang  

( opportunity ) 

 Dapat meningkatkan pendapatan daerah 

Kabupaten Ende 

 Sebagai kawasan wisata sejarah yang banyak di 

kujungi masyarakat regional maupun mancanegara 

 

4 Ancaman  

( Threats) 

Dengan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan diharapkan kawasan kota lama Ende 

mampu berkembang dengan optimal sebagai 

kawasan pusat kegiatan perkotaan, pusat 

perdagangan, pusat kegiatan pemerintahan 

kabupaten dengan pemanfaatan ruang secara 

efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kawasan 

Kota Lama Ende 
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Tabel 8 : Rumusan Strategi Analisa SWOT 

 Peluang  

( opportunity ) 

Ancaman 

( Threats ) 

Kekuatan  

( strength ) 

S-O 

 Kawasan kota lama 

Ende mempunyai letak 

yang strategis serta 

keberadaan monumen 

situs Bungkarno sebagai 

tempat wisata sejarah 

sehingga dapat 

meningkatkan 

pendapatan daerah 

Kabupaten Ende 

 Dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi 

masyarakat pada 

kawasan Kota Lama 

karena kawasan Kota 

Lama merupakan pusat 

kegiatan perekonomian 

Daerah Kabupaten Ende 

 

S-T 

 Memanfaatkan 

potensi kawasan 

secara baik dan 

efisien sehingga 

diharapkan mampu 

menjadi kawasan 

Kota Lama Ende 

yang pemanfaatan 

ruang secara 

efektif, tepat guna, 

spesifik setempat 

dan konkret sesuai 

dengan rencana tata 

ruang wilayah 
Kabupaten Ende 

Kelemahan 

 (weakness)  

W-O 

 Penataan kawasan kota 

lama ende sesuai 

dengan peraturan 

Rencana tata Ruang 

Kabupaten Ende yang 

dapat mendorong 

perekonomian menjadi 

W-T 

 Melakukan 

perencanaan 

kawasan Kota 

Lama Ende untuk 

mengatasi 

permasalahan yang 

terjadi pada 
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lebih baik serta 

perdapatan daerah 

Kabupaten Ende  

 

 

kawasan kota Lama 

Ende sehingga  

kawasan Kota 

Lama Ende yang 

pemanfaatan ruang 

secara efektif, tepat 

guna. 

 

4.3 MAKRO KERUANGAN 

Kawasan kota lama Ende menurut peruntukan lahan yang di tetapkan 

dalam rencana tata ruang wilayah kota Ende sebagai kawasan pusat 

perdagangan, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pelabuhan dan 

bandara  serta kawasan yang mendukung kegiatan kota sehingga di rasa 

sangat sesuai dengan melakukan rencana tata bangunan dan lingkungan 

untuk mendukung kawasan menjadi lebih baik. 

4.3.1 Arahan Bangunan  

a) Lokasi area perdagangan, jasa dan campuran skala lokal 

maupun regional berada pada jaringan utama jalan ( arteri dan 

kolektor ) dalam rencana tata ruang wilayah kota ende 

mempunyai fasilitas perdagangan sebagai berikut : 

 Area pusat perdagangan kota lam Ende harus 

mempunyai fasiltas berupa pasar, took dan warung 

b)  Lokasi area pusat pemerintahan berada pada jaringan utama 

jalan ( arteri dan kolektor ) dalam rencana tata ruang wilayah 

kota ende 

c) Kegiatan perdagangan,jasa dan campuran serta kegiatan pusat 

pemerintahan sebagaimana di maksudkan dalam rencana tata 

ruang wilayah kota Ende  sebagai berikut : 

 Jl. Soekarno dan Jl. Yos Sudarso di arahkan sebagai  

pusat kegiatan pemerintahan kota /kabupaten 
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 Jl.Kemakmuran danJl. Pasar di arahkan sebagai 

kawasan pusat kegiatan perdagangan dan jasa 

4.3.2 Ketentuan intensitas bangunan 

Ketentuan umumintensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa ( 

komersil ) dengan kepadatan tinggi sebagaimana di maksudkan dalam 

peraturan pemrintah tentang bangunan gedung meliputi : 

a) KDB paling tinggi 80 % 

b) KLB terendah 8,0 

c) KDH terendah 15 % 

d) GSB dengan ketentuan ½ dari rumija 

e) GSS terendah di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku 

4.3.3 Ketentuan sistem transportasi 

a. Jaringan jalan nasional dengan fungsi jalan arteri primer dengan 

rumija, yaitu : 

 Jalan Soekarno dengan rumija 20 -25 meter 

 Jalan Katedral dengan rumija 20 -25 meter 

b. Jaringan jalan dengan fungsi jalan kolektor kawasan dengan 

rumija,  yaitu : 

 Jalan kemakmuran dengan rumija 10 - 15 meter 

 Jalan pasar dengan rumija 10 - 15 meter 

c. Jaringan jalan dengan fungsi Jaringan lokal primer mempunyai 

rumija 10 – 12 meter 

4.3.4 Perhitungan detail KLB dan KDB pada lokasi 

Ketentuan umumintensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa ( 

komersil ) dengan kepadatan tinggi sebagaimana di maksudkan dalam 

peraturan pemrintah tentang bangunan gedung meliputi : 

a) KDB paling tinggi 80 % 

b) KLB terendah 8,0 

c) KDH terendah 15 % 

d) GSB dengan ketentuan ½ dari rumija 

e) GSS terendah di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku 
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Blok pemerintahan ( A ) 

1. Blok pemerintahan 1 ( A1 ) 
Luas lahan : 18.000 m² 
KDB : 80 % 
KLB : 0,4  
Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 
=  80 % x 18.000 
=  14.400 m² 
Luas lantai yang di izinkan : 14.400 m² 
Luas lantai maksimal : 
= luas lahan x KDB 
= 18.000 x 6 
= 72.000 m² 
Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 
= 72.000 m² / 14.400 m² 
= 5 lantai  

2. Blok pemerintahan 2 ( A2 ) 

Luas lahan : 18.000 m² 
KDB : 80 % 
KLB : 0,3 
Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  80 % x 18.000 

=  14.400 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 14.400 m² 
Luas lantai maksimal : 
= luas lahan x KDB 
= 18.000 x 3,0 
= 54.000 m² 
Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 
= 54.000 m² / 14.400 m² 
= 4 lantai  
 
Blok perdagangan dan jasa ( B ) 

1. Blok perdagangan 1 ( B1 ) 

Luas lahan : 6.500 m² 
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KDB : 80 % 

KLB : 0,5 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  80 % x 6500 m² 

=  5.200 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 5.200 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 6.500 m²  x 5,0 

= 32.500 m² 

Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 
= 32.500 m² / 5.200 m² 
= 6 lantai  

2. Blok perdagangan 2 ( B2 ) 

Luas lahan : 4.200 m² 
KDB : 70 % 
KLB : 0,4 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  70 % x 4200 m² 

=  2.940 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 2.940 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 4.200 m²  x 4,0 

= 16.800 m² 

Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 

= 16.800 m² / 2.940 m² 

= 5 lantai  
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3. Blok perdagangan 3 ( B3 ) 

Luas lahan : 4.600 m² 
KDB : 80 % 
KLB : 0,5 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  80 % x 4600 m² 

=  3.680 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 3.680 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 4.600 m²  x 5,0 

= 23.000 m² 

Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 

= 23.000 m² / 3.680 m² 

= 6 lantai  

4. Blok perdagangan 4 ( B4 ) 

Luas lahan : 4.500 m² 

KDB : 80 % 

KLB : 0,6 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  80 % x 4500 m² 

=  3.600 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 3.600 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 4.500 m²  x 6,0 

= 27.000 m² 

Jumlah lantai :  
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= KLB/KDB 

= 27.000 m² / 3.600 m² 

= 8 lantai  

5. Blok perdagangan 5 ( B5 ) 

Luas lahan : 4.470 m² 

KDB : 70 % 

KLB : 0,5 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  70 % x 4470 m² 

=  3.129 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 3.129 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 4.470 m²  x 5,0 

= 22.350 m² 

Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 

= 22.350 m² / 3.129  m² 

= 7 lantai  

6. Blok perdagangan 6 ( B6 ) 

Luas lahan : 2.780 m² 

KDB : 80 % 

KLB : 0,5 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  80 % x 2780 m² 

=  2.224 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 2.224 m² 

Luas lantai maksimal : 
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= luas lahan x KDB 

= 2780 m²  x 5,0 

= 13.900 m² 

Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 

= 13.900 m² / 2.224  m² 

= 6 lantai  

7. Blok perdagangan 7 ( B7 ) 

Luas lahan : 1.900 m² 

KDB : 80 % 

KLB : 0,6 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  80 % x 1900 m² 

=  1.520 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 1.520 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 1900 m²  x 6,0 

= 11.400 m² 

Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 

= 11.400 m² / 1.520  m² 

= 7 lantai  

8. Blok perdagangan 8 ( B8 ) 

Luas lahan : 2.025 m² 

KDB : 80 % 

KLB : 0,5 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 
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=  80 % x 2.025 m² 

=  1.620 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 1.620 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 2.025 m²  x 5,0 

= 10.125 m² 

Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 

= 10.125 m² / 1.620  m² 

= 6 lantai  

9. Blok perdagangan 9 ( B9 ) 

Luas lahan : 2.220 m² 

KDB : 70 % 

KLB : 0,5 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  70 % x 2.220 m² 

=  1.554 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 1.554 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 2.220 m²  x 5,0 

= 11.100 m² 

Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 

= 11.100 m² / 1.554  m² 

= 7 lantai  
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10. Blok perdagangan 10 ( B10 ) 

Luas lahan : 2.370 m² 

KDB : 80 % 

KLB : 0,6 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  80 % x 2.370 m² 

=  1.896 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 1.896 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 2.370 m²  x 6,0 

= 14.220 m² 

Jumlah lantai :  

= KLB/KDB 

= 14.220 m² / 1.896 m² 

= 7 lantai  

11. Blok perdagangan 11 ( B11 ) 

Luas lahan : 17.000 m² 

KDB : 80 % 

KLB : 0,7 

Luas lantai dasar yang di izinkan : 

=  KDB x luas lahan 

=  80 % x 17.000 m² 

=  13.600 m² 

Luas lantai yang di izinkan : 13.600 m² 

Luas lantai maksimal : 

= luas lahan x KDB 

= 17.000 m²  x 7,0 

= 119.000 m² 

Jumlah lantai :  
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= KLB/KDB 

= 119.000 m² / 13.600  m² 

= 9 lantai  

4.4 ANALISA DATA 

4.4.1 Tata Guna Lahan ( Land Use ) 

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten ende nomor 11 tahun 2011 tentang 

rencana tata ruang wilayah kabupaten ende kawasan rencana masuk dalam 

wilayah pengembangan I sebagaimana diarahkan pada kegiatan utama 

sebagai pusat kegiatan perkotaan, pusat perdagangan, pusat kegiatan 

pemerintahan kabupaten, kegiatan pendukung wilayah berupa bandara dan 

pelabuhan. Dibawah ini tabel rencana pengembangan fasilitas kawasan 

perkotaan Di Kaupaten Ende  
Tabel 9 : Rencana Pengembangan Fasilitas Perkotaan Di Kabupaten Ende pada Wilayah 

Pengembangan I 

Kecamatan pendukung WP Kecamatan Ende Tengah (Pusat 

Pelayanan) yang didukung oleh 

Kecamatan Ende, Ende Selatan, 

Ende Utara dan Ende Timur. 

Perdagangan  Pusat krgiatan perdagangan 

regional, pusat koleksi dan 

distribusi 

Jasa  Penyiapan jasa perkantoran dan 

perekonomian untuk skala 

kabupaten 

Pendidikan   Pengembangan fasilitas dasar, 

menengah dan tinggi 

Kesehatan  Pusat pelayanan kesehatan dengan 

skala pelayanan kabupaten 

Peribadatan  Penyediaan tempat ibadah berupa 

gereja, masjid untuk menunjang 

kegiatan keagamaann  
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Perkantoran  Pusat perkantoran untuk skala 

kegiatan kabupaten dan pusat 

pemerintahan  Kabupaten Ende 

Rekreasi Olahraga & Wisata Penyediaan Taman Taman kota dan 

rekreasi alam laut pantai ippi dan  

pantai Ende 

Industri dan Potensi Lainnya Pengembangan industry kecil 

menengah untuk mendukung 

aktifitas koleksi dan distribusi hasil 

pertanian.  

Sumber : Bappeda 

 

Hingga saat ini lokasi kawasan telah difungsikan sebagaimana yang sudah 

ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ende dengan keberadaan 

pertokoan ende, bangunan pemerintahan ( Kantor Dinas Pariwisata Dan 

Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ) serta Pelabuhan Ende  namun 

kondisi kawasan belum tertata dengan baik sehingga perlu menganalisis 

terhadap kesesuaian lahan. Untuk menilai tingkat kesesuaian penggunaan 

lahan maka digunakan pertimbangan ekonomi, pertimbangan social dan 

pertimbangan legal. 

a) Pertimbangan ekonomis 

Pertimbangan penggunaan lahan harus optimalisasi ditinjau dari segi 

vitalitas ekonomi. Sebagian besar lahan pada kawasan tidak 

termanfaatkan secara optimal karena bertentang dengan peraturan 

daerah kabupaten. Sehingga kawasan tersebut dimungkinkan untuk 

dengan melakukan revitalisasi untuk menghidupkan kembali 

aktivitas ekonomi pada kawasan dengan demikian Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan menjadi jembatan dalam proses 

revitalisasi. 

b) Pertimbangan sosial  

Lokasi perencanaan merupakan pusat kota yang menampung 

berbagai kegiatan baik social, budaya, ekonomi, pendidikan maupun 
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pemerintahan sehingga masyarakat saling berinteraksi antara satu 

dengan yang lain. Proses ini dapat menciptakan suatu ruang atau 

wadah yang tidak teduga sehingga menjadi bahan pertimbangan 

c) Pertimbangan tata ruang  

Dalam rencana tata ruang lokasi perencanaan diarahkan sebagai 

kawasan pusat pemerintahan kabupaten,pusat perdagangan dan 

perekonomian yang dapat menunjang perekonomian masyarakat 

kota Ende khususnya dan masyarakat kabupaten ende pada 

umumnya. Dilihat dari kegiatan sektor perdagangan yang terdapat di 

sepanjang jalan kemakmuran dan jalan pasar umumnya merupakan 

bangunan 1 

-2 lantai . dikaitkan dengan tingginya nilai lahan saat ini perlu 

adanya pertimbangan dengan mengacu pada peraturan seperti 

ketinggian bangunan, garis sempadan, KDB serta KLB sehingga 

pemanfaatan lahan dicapai secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35 : Kondisi Exsiting bangunan Perdangangan 

Sumber : Dokumentasi Penulis 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ruko yang berada di jalan Pasar dalam 
mendukung ekonomi masyarakat 

BANK BRI di lokasi perencanaan untuk 
meningkatan pendapatan daerah 
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4.4.2 Sirkulasi dan Parkir 

1. Kemudahan dan kelancaran dalam pergerakan kendaraan 

Kawasan kota lama di Ende mempunyai letak lokasi yang sangat 

strategis dengan pencapaian menuju lokasi sangat cepat 

menggunakan kendaran. lokasi perencanaan dapat dicapai 

menggunakan transportasi laut dengan keberadaan pelabuhan Ende 

yang berada di kawasan dan transportasi darat karena letak lokasi 

perencanaan berada dipusat kota dan temapt transit  bagi trans 

flores. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jl. kesehatan merupakan area 
dengan kepadatan tinggi dengara 
arus kendaraan dua arah namun 
didukung dengan badan jalan yang 
lebar ± 10 m sehingga tidak 
mengakibatkan kemacetan 

 

 

Jalan soekarno hata merupakan 
area dengan jalur kendaraan satu 
arah dan jarang dilalui kendaran 
dengan tingkat kepadata rendah 
sehingga jalan ini barang 
digunakan ssebagai lahan parkir 
kendaraan 

Jl.kemakmuran dan jl.pasar merupakan area 
dengan kepadatan tinggi dengan keberadaan 
pertokoan untuk menunjang ekonomi 
masyarakat.pada area ini mengalami 
mkemacetan karena aktivitas yang padat 
dengan luasan badan jalan yang sempit.pada 
area ini arus kendaran hanya satu arah 

Jalan katedral dan jalan radio merupakan 
area dengan kepadatan sedang namun area 
ini menjadi sirkulasi kendaran yang banyak 
dilalui oleh angkutan umum dengan arus 
kendaraan satu arah 

Gambar 36 : Analisa Data Sirkulasi dan Parkir 

Sumber : Analisa Pribadi 
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2. Potensi dan masalah aksesibilitas 

1) Potensi 

Potensi dari kawasan kota lama ende karena mempunyai 

letak lokasi yang sangat strategis sehingga sangat berpotensi 

untuk pengembangan kegiatan yang dapat meningkatan 

perekonomian masyarakat kabupaten ende.potensi 

aksesibilitas ini karena mudah dijangkau dari dari berbagai 

jalur menuju kawasan .dibawah ini merupakan gambar 

pelabuhan yang berada di tengah kawasan dalam 

mendukung perdagangan dan jasa di kabupaten ende. 

 

                Gambar 37 : Analisa Data  pada potensi Aksesibilitas 

Sumber : Analisa Pribadi 

2) Masalah aksesibilitas 

Masalah aksesibilitas terjadi dikawasan rencana karena kurangnya 

fasilitas parkiran dan sirkulasi yang dapat memudahkan dan 

mengatasi kemacetan yang terjadi pada kawasan. 

3. System dan pola jaringan jalan 

Jaringan jalan pada kawasan kota lama ende dalam peraturan daerah 

kabupaten ende diklarifikasikan menjadi jalan utama atau arteri 

primer, lokal sekunder, dan jalan lingkungan. Beberapa titik sistem 

jaringan tidak berfungsi dengan baik disebabkan oleh aktivitas 

dengan tingkat pedatan tinggi berbanding dengan luas badan jalan 

yang sempit dan pelajan kaki yang menyebabkan kemacetan. 

Pelabuhan Ende 
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Sehingga perlu adanya pertimbangan terhadap sistem jaringan jalan 

seperti : 

(i) Kecepatan lalu lintas 

(ii) Beban kendaraan yang lewat 

(iii)Kapasitas jalan 

(iv) Jenis kendaraan 

(v) Kondisi fisik dan kebutuhan kawasan rencana 

4. Keamanan dan Kenyamanan 

Kenyamanan dan keamanan dalam menghadirkan parkiran dan 

sirkulasi pada kawasan rencana. Pada kawasan rencana kota lama 

ende,kenyamanan dan keamanan tilihat dari beberapa aspek sebagai 

berikut : 

1. Jumlah pejalan kaki 

Pada kawasan rencana kota lama ende mempunyai jumlah 

pejalan kaki yang banyak karena pencapaian terhadap satu 

bangunan ke bangunan yang lain berdekatan sehingga lebih 

banyak memilih untuk berjalan kaki. 

2. Luas area jalur pejalan kaki 

Kawasan rencana kota lama ende mempunyai jalur pejalan 

kaki yang sedikit dan juga terdapat beberapa titik jalan yang 

belum menyediakan fasilitas jalur pejalan kaki. Dilihat dari 

segi keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki pada 

kawasan  belum optimal  

3. Perkerasan untuk pejalan kaki 

Jalur pejalan kaki yang sudah memiliki perkerasan trotoar 

sangat memberikan kenyaman bagi para pejalan kaki. 

Namun pada kawasan rencana kota lama ende sebagian titik 

jalan belum memiliki perkerasan trotoar yang menyebabkan 

ketidaknyamanan bagi para pejalan kaki. 

4. Pelabot jalan ( Furniture streat ) 

Perabot jalan sangat dibutuhkan untuk memberikan kesan 

kenyaman dan keamanan bagi para pejalan kaki dan 
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masyarakat yang menunggu kendaraan umum. Dengan 

adanya perabot jalan jalan seperti bangku memberikan 

tempat istirahat bagi para pejalan kaki. Pada kawasan 

rencana Kota Lama Ende pada umumnya belum 

menyediakan perabot jalan   

 

                                    Gambar 38: Perabot Jalan 

                  Sumber :Dokumen  Pribadi 
4.4.3 Bentuk dan Massa Bangunan 

a. Massa Bangunan  

Massa bangunan merupakan tingkat kepadatan bangunan pasa suatu 

kawasan. Pada kawasan rencana Kota Lama Ende mempunyai 

tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dengan perletakan massa 

bangunan yang tidak teratur. Dapat dilihat pada area pertokoan ende 

mempunyai bangunan yang padat. 

 

 

 

 

 

Gambar 39 : arean pertokoan ende 

Sumber : Google maps 
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b. Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan diartikan sebagai arsitektur cara  dan seni 

berimajinasi dalam mendesain bangunan. Dalam bentuk bangunan 

yang difokuskan denah bangunan, tampilan bangunan, material 

yang digunakan serta prinsip-prinsip perancangan dalam arsitektur. 

Pada kawasan rencana Kota Lama Ende bentuk bangunan yang 

dijumpai pada kawasan umumnya berbentuk kotak dengan 

penggunaan material beton dan baja. 

 

Gambar 40 :  Kawasan area pertokoan 

        Sumber : Dokumen Pribadi 

Pada gambar diatas merupakan area pertokoan yang menujnjang 

perekonomian masyarakat Kabupaten Ende mempunyai bentuk 

bangunan yang formal yaitu bentuk kotak. Untuk menambah nilai 

estetika pada bangunan menggunakan material modern dan 

penggunaan warna yang dapat berfungsi sebagai aksen dan nilai 

seni pada bangunan. 

4.4.4 Ruang Terbuka ( Open Space ) 

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

di luar massa bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh 
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setiap orang serta memberikan kesempatan untuk melakukan bermacam-

macam kegiatan. Pada kawasan rencana Kota Lama Ende mempunyai ruang 

terbuka yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersantai dan 

berekreasi diwaktu senggang yaitu Taman Renungan Bungkarno, Taman 

Rendo, Pantai Ria Ende dan Lapangan Pancasila Ende. 
Tabel 10 : hasil pengamatan ruang terbuka di kawasan Kota Lama Ende 

Jenis sarana 

/prasarana 

Taman 

Bungkarno 

Taman 

Rendo 

Taman 

Safari 

Lapangan 

Pancasila 

Akses kelokasi baik Baik baik baik 

Parkiran Perlu ditambah Perlu 

ditambah 

Perlu 

ditambah 

Perlu 

ditambah 

Fasilitas 

penunjang 

Perlu 

ditingkatkan 

Perlu 

ditingkatkan 

Perlu 

ditingkatkan 

baik 

Papan 

informasi 

Perlu 

ditingkatkan 

Baik baik Perlu 

ditingkatkan 

Tata hijau baik Baik baik Perlu 

ditingkatkan 

Perawatan Perlu 

ditingkatkan 

Perlu 

ditingkatkan 

baik Perlu 

ditingkatkan 

Sumber : Analisa pribadi 
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Gambar 41 : Analisa Data  Ruang Terbuka 

Sumber : Analisa pribadi 

Kawasan Rencana Kota Lama Ende mempunyai ruang terbuka yang saling 

berdekatan dapat dilihat pada gambar diatas sehingga pada saat siang dan sore hari 

pada area ini banyak dikunjungi masyarakat karena kawasan yang teduh dan 

nyaman untuk bersantai di siang hari dan area pantai Ria Ende padat pada sore hari 

karena kawasan ini dilengkapi dengan wisata kuliner sambil menikmati sunset di 

laut s awu. 
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Gambar 42 :Aktivitas Ruang Terbuka di Taman Renungan Bungkarno 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

 

Gambar 43:Aktivitas ruang terbuka di Pantai Ria Ende 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 
Namun dari ruang terbuka yang ada pada kawasan Rencana Kota Lama 

Ende, Taman Rendo yang tidak berfungsi secara optimal karena Taman ini 
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jarang dikunjungi masyarakat.ini sebabkan oleh tidak adanya perawatan 

terhadap Taman Rendo. 

 

Gambar 44 : Kondisi dan elemen tapak pada Taman Rendo 

Sumber : Dokumen pribadi 

 

4.4.5 Aktivitas pendukung ( Activity Support ) 

Aktivitas pendukung merupakan kegiatan- kegiatan yang mendukung ruang 

publik suatu kawasan kota. Pedagang kali lima ( PKL ) merupakan salah 

satu kegiatan yang mendukung aktivitas diperkotaan. Dengan adanya jajan 

di pinggir jalan atau didekat lokasi kerja sehingga tidak membutuhkan biaya 

dan tenaga yang banyak untuk mencari makan. Sehingga PKL sebagai 

sarana aktivitas pendukung menjadi sangat penting. Dalam perencanaan 

kawasan tentu harus mempertimbangkan lokasi bagi pedagang kaki lima ( 

PKL ). Pada kawasan Rencana Kota Lama Ende juga di jumpai pedagang 

kaki lima yang berjualan dipinggir jalan dan jalur pejalan kaki (pedestryan 

ways ). Namun pada kenyataannya para PKL ini tidak mempunyai ruang 

untuk berjualan sehingga mereka menempati ruang-ruang sisa bahkan jalur 

pejalan kaki yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk kenyaman 
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pejalan kaki.

 
Gambar 45 :  Pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan 

Sumber : dokumen pribadi 

Perilaku pedagang kaki lima  ( PKL ) yang menggunakan badan jalan dan 

jalur pejalan kakiuntuk berdagang menyebabkan terjadinya suatu 

penyempitan ruang disetiap koridor jalan yang berdampak pada kemacetan 

dan kelumpuhan aktivitas kota. 

 

Gambar 46 : Pedagang yang berjualan di Pasar Mbongawani 

Sumber : dokumen pribadi 

 

Gambar diatas merupakan aktivitas pada kawasan pasar Mbongawani, juga 

terlihat pedagang-pedagang sayuran yang mendukung aktivitas di pasar 

Mbongwani dan berdampak pada aktivitas pasar berjalan dengan baik. 
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4.4.6 Petanda ( Signage )  

Petanda merupakan media atau alat untuk mempermudah mengenali suatu 

kawasan dan juga dapat berfungsi untuk keamanan dan nilai jual. Dalam 

suatu kota tentu harus memiliki petanda untuk memberri informasi dan 

identitas yang jelas terhadap suatu lokasi. Dari pengamatan dan hasil survei 

pada kawasan rencana Kota Lama Ende, terdapat beberapa permasalahan 

dalam meghadirkan petanda. Kawasan ini terdapat papan iklan/reklame 

yang besar dan menutup masa bangunan yang menyebabkan tampilan 

bangunan menjadi tidak kelihatan dan citra suatu kota menjadi hilang. Hal 

ini karena dalam menghadirkan iklan/reklame tidak memeperhatikan letak 

dan ukuran petanda yang baik pada kawasan.  

 

Gambar 47 : Iklan menutup tampilan bangunan. 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Elemen-elemen petanda yang lain seperti lampu lalu lintas dan petanda arah 

jalan juga sudah ada pada kawasan Kota Lama Ende. 

4.4.7 Preservasi  

Preservasi merupakan 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. Perlindungan terhadap bangunan bersejarah sangat 

penting karena mempunyai nilai historis yang berguna untuk dipelajari dan 

ditelusuri. Pada kawasan Kota Lama ende terdapat bangunan tua. Dikatakan 

kota lama karena kota ini sudah terbentuk pada tahun 1930-an dan tempat 
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lahirnya Pancasila sehingga kawasan ini menyimpan berbagai cerita sejarah 

dan juga bangunan. Terdapat 3 bangunan tua yang terdapat pada kawasan 

rencana yakni Rumah Pengasing Bungkarno, Gedung Immaculata, Gedung 

Cristo Rei Katedral Ende sehingga perlu dilakukan perlindungan karena 

menyimpan nilai sejarah. 

 

Gambar 48 :  Bangunan Preservasi di Kawasan 

       Sumber : Dokumen Pribadi 

 
Bangunan- bangunan diatas hingga saat ini masih dikunjungi masyarakat dengan 

Rumah Pengasingan Bungkarno dialihfungsikan sebagai tempat wisata sejarah, 

Gereja Katerdral tetap dijadikan sebagai pusat beribadah bagi umat katolik dan 

Gedung Immaculata sebagai Aula. Namun masih terdapat kelemahan dalam 

pelestarian bangunan-bangunan tua sehingga perlu perhatian khusus pemerintah 

terhadap perlindungan bangunan tua bersejarah. Dibawah ini merupakan tabel hasil 

pengamatan bangunan-bangunan tua pada kawasan. 
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Tabel 11 : Hasil pengamatan bangunan tua 

Jenis sarana 

dan prasarana 

Rumah 

pengasingan 

Gereja 

Katedral Ende 

Gedung 

Immaculata 

Aksesibiltas  Baik Baik Baik 

Parkiran Perlu 

ditambahkan 

Baik Perlu 

ditambahkan 

Bangunan utama Baik Baik Perlu perawatan 

Bangunan 

penunjang 

Baik Baik Perlu 

ditingkatkan 

Papan informasi Baik Perlu 

ditambahkan 

Perlu 

ditambahkan 

Tata hijau Baik Baik Perlu 

ditambahkan 

Pelataran  Baik Baik Perlu 

ditingkatkan 

Jaringan utilitas Baik Baik Perlu 

ditingkatkan 

Sumber : Analisa pribadi 

4.4.8 Utilitas Lokasi Perencanaan 

Perencanaan utilitas kota sangat penting dalam suatu kawasan dalam 

menanggulangi banjir pada musim hujan. Pada kawasan Kota Lama Ende 

sudah menyediakan saluran drainase. Namun permasalahan yang sering 

terjadi ialah penyalagunaan saluran drainase sebagai tempat sampah dan 

fasilitas drainase yang sudah ada tidak terawatt dengan baik dan pada 

kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi luas penampang saluran Drainase 

juga tidak efektif sehingga tidak dapat mengatasi masalah banjir. 
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Gambar 49 : Saluran Drainase pada kawasan 
Sumber : Dokumen Pribadi 

Selain masalah saluran Drainase, kondisi Persampahan pada lokasi 

perencanaan memprihatinkan karena banyaknya sampah plastic yang 

bertebaran. Ini menjadi permasalahan serius karena masalah tidak 

tersedianya tempat penampung sementara ( TPS ) sampah. 

 

Gambar 50 : Sampah yang berserahkan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Kondisi ini semakin parah karena sampah banyak bertumpuk pada jalur 

jalan. Sumber utama sampah pada kawasan perencanaan Kota Lama Ende 

berada di Pasar Mbongawani karena aktivitas pada pasar ini setiap hari.hal 

ini semakin diperparah dengan sampah langsung dibuang pada pinggir 

pantai yang menyebabkan kerusakan pada ekorsistem laut . 
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4.5 ANALISA PERENCANAAN 

4.5.1 Tata Guna Lahan 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ende nomor 11 tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Kabupaten Ende tahun 2011-2031 dan Peraturan 

Pemerintah Pekerjaan Umum nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Umum 

Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan sehingga penataan kawasan harus 

berdasarkan peraturan dan pertimbangan kawasan agar dapat meningkatkan 

kualitas lingkungan dan aktivitas kota dapat berfungsi dengan baik. Metode 

yang digunakan ialah gentrifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan tanpa melakukan perubahan yang banyak pada struktur fisik 

kawasan. Peruntukan Lahan Makro kawasan berdasarkan PERDA Kabupaten 

Ende Tahun 2011 lokasi perencanaan masuk dalam wilayah Pengembangan I 

yang diarahkan pada kegiatan utama sebagai pusat kegiatan perkotaan, pusat 

perdagangan, pusat kegiatan pemerintahan kabupaten, kegiatan pendukung 

wilayah berupa bandara dan pelabuhan sehingga menjadi dasar dalam 

menentukan peruntukan lahan ( land use ). 

Gambar 51 : Sumber sampah dari pasar 

Sumber : Dokumen Pribadi   
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Gambar 52 : Kawasan Rencana RTBL 

  Sumber : Google Maps 

Berdasarkan peruntukan lahan mikro dengan menggunakan metode Re-

development, lokasi perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan dibagi 

beberapa segmen peruntukan lahan dalam meningkatkan kualitas lingkungan 

dan aktivitas kota. 

Peruntukan lahan mikro: 

1. Fungsi pelabuhan di pertahankan 

2. Ruang terbuka kota dipertahankan 

3. Pemisahan fungsi hunian dengan fungsi lainnya 

4. Penambahan jalur hijau pantai  

5. Pusat pemerintahan dipertahanakan 

6. Ruang terbuka ( taman bungkarno ) landmark kawasan 
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Gambar 53 : Peta peruntukan lahan mikro 

Sumber : Analisa Pribadi 

4.5.2 Analisa Bentuk dan Tatanan Massa Bangunan 

PRINSIP PENDEKATAN ARSITEKTUR BERKELANJUTAN YANG 

DIGUNAKAN : EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN, EFISIENSI 

PENGGUNAAN ENERGY, EFISIENSI PENGGUNAAN MATERIAL 

BARU 

 analisa bentuk dan Massa Bangunan Segmen pusat   Perdagangan 

dan Jasa 

a. Tujuan Analisa :   

Terciptanya bentuk dan massa bangunan pada segmen 

Perdagangan dan Jasa yang mampu menyatu dengan pendekatan 

arsitektur dan lingkuangan setempat dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat di kawasan Kota Lama Ende 

b. Kriteria yang dipakai: 

- Efisiensi dalam menggunakan lahan  

- Memanfaatkan potensi lahan dalam perencanaan bentuk 

dan massa bangunan pada segmen perdagangan dan jasa 

- Menghadrikan ruang terbuka pada pada segmen 

perdagangan untuk fleksibelitas ruang luar dan dalam 

bangunan 

Pusat permukiman 

Pusat perdagangan 

Pusat pemerintahan 

Jalur hijau Ruang terbuka 
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- Menghasilkan bentuk dan massa bangunan yang 

menanggapi terhadap iklim dan lingkungan kawasan 

Kota Lama Ende 

- Tidak merusak kualitas lingkungan kawasan 

c. Alternatif  

 Alternatif 1 : Mempertahankan bangunan pertokoan dan 

penataan ulang bangunan yang non permanen 

 Alternatif  2 : penataan ulang seluruh bangunan pada 

segmen perdagangan 

d. Mengukur alternative 

Kriteria Alternatif 1 Alternatif 2 

Efisiensi dalam menggunakan lahan      

Memanfaatkan potensi lahan dalam 

perencanaan bentuk dan massa 

bangunan pada segmen perdagangan 

dan jasa 

    

Menghadirkan ruang terbuka pada 

pada segmen perdagangan untuk 

fleksibelitas ruang luar dan dalam 

bangunan 

    

Menghasilkan bentuk dan massa 

bangunan yang menanggapi terhadap 

iklim dan lingkungan kawasan Kota 

Lama Ende 

    

Tidak merusak kualitas lingkungan 

kawasan 

   

e. Alternatif terpilih  

Konsep bentuk dan tatanan massa bangunan yang digunakan 

dengan melihat kelebihan dari kedua alternatif serta 

mempertimbangan alternatif dengan prinsip arsitektur 

berkelanjutan maka  konsep yang digunakan dalam penataan 
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bangunan dan lingkungan pada segmen perdagangan dan jasa 

adalah mempertahankan bangunan pertokoan dan penataan 

kembali bangunan yang tidak permanen. 

 Analisa Bentuk dan Massa Bangunan pada Segmen Pemukiman 

a. Tujuan 

Terciptanya bangunan pada segmen permukiman yang berpola 

serta mewadahi kebutuhan masyarakat dengan pemukiman yang 

ramah lingkungan. Dalam memperkuat tujuan ini, ( Kuswartojo  

dan salim,1997) mendefinisikan permukiman berkelanjutan 

merupakan upaya yang terus di lakukan, untuk menserasikan , 

memadukan dan meningkatkan nilai ekonomi sosial serta 

ekologi . 

b. Kriteria yang di pakai 

-  Orientasi bangunan ke jalan utama dan jalan lingkungan 

-  Pencapaian ke bangunan mudah dan dikenali 

- Bangunan perkumiman yang ramah lingkungan 

- Bentuk bangunan tanggap terhadap iklim 

- Kawasan permukiman yang mengendalikan limbah dan 

pencemaran 

- Penataan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi 

dan teratur 

c. Alternatif 

Alternative 1: 
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Alternative 2 : 

 
d. Mengukur Alternatif  

Kriteria Alternatif 1 Alternatif 2 

Orientasi bangunan ke jalan 

utama dan jalan lingkungan 

    

Pencapaian ke bangunan mudah 

dan dikenali 

   

Bangunan perkumiman yang 

ramah lingkungan 

    

Bentuk bangunan tanggap 

terhadap iklim 

    

Kawasan permukiman yang 

mengendalikan limbah dan 

pencemaran 

   

Penataan kawasan permukiman 

yang sehat, aman, serasi dan 

teratur 

    

 

e. Alternatif terpilih 

Konsep penataan bangunan dan lingkungan pada segmen 

permukiman yang digunakan dengan pertimbangan prinsip 

arsitektur berkelanjutan sehingga digunakan alternatif 2. 
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 Analisa Bentuk dan Tatanan Massa Bangunan pada segmen pusat 

Pemerintahan 

a. Tujuan  

Terciptanya bangunan pemerintahan yang tanggap terhadap 

lingkungan binaan dan kondisi iklim setempat sehingga dapat 

mampu mewadahi aktivitas pemerintahan dengan nyaman dan 

aman 

b. Kriteria yang di pakai 

- Bangunan berorientasi ke jalan utama dan jalan 

lingkungan 

- Bentuk dan tampilan yang tanggap terhadap iklim 

setempat 

- Bangunan pemerintahan memberikan rasa nyaman bagi 

pengguna 

- Efisiensi penggunaan lahan 

- Menghadirkan ruang terbuka untuk event di luar 

bangunan 

- Bangunan pemerintahan yang memiliki ciri khas 

c. Alternatif  

- Alternatif 1 : Bangunan Pemerintahan dengan ketinggian 

1 lantai 

- Alternatif 2 : Bangunan Pemerintahan dengan ketinggian 

2 lantai 

d. Mengukur Alternatif 

Kriteria  Alternatif 1 Alternatif 2 

Bangunan berorientasi ke jalan 

utama dan jalan lingkungan 

    

Bentuk dan tampilan yang tanggap 

terhadap iklim setempat 

    

Bangunan pemerintahan 

memberikan rasa nyaman bagi 

pengguna 
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Efisiensi penggunaan lahan    

Menghadirkan ruang terbuka untuk 

event di luar bangunan 

    

Bangunan pemerintahan yang 

memiliki ciri khas 

    

e. Alternatif Terpilih  

Konsep Bentuk dan Tatanan Massa Bangunan pada segmen 

pusat Pemerintahan adalah alternatif 2 dengan 

mempertimbangan kriteria serta prinsip-prinsip dari arsitektur 

berkelanjutan.  

4.5.3 Sirkulasi dan Parkir 

Tujuan : 

Sirkulasi dan parkir dalam merancang sebuah kota sangat penting karena 

sebagai prasarana yang menunjang kebutuhan serta  pelayanan suatu kawasan 

sehingga terciptanya kawasan yang mampu meningkatan kualitas lingkungan 

dan perekonomian masyarakat setempat. Dalam merencanakan pola sirkulasi 

dan parkir pada suatu kawasan tentu harus memperhatikan prinsip-prinsip 

yang mendukung sirkulasi yang parkir yaitu : 

 

1. Kemudahan dan kelancaran pergerakan kendaraan 

Pengaturan pola pergerakan laju kendaraan bermotor dan arah yang 

dilalui untuk mengindari kemacetan pada kawasan. 

Sistem pergerakan kendaraan pada segmen perdagangan 
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Gambar 54 : Sistem pergerakan pada segmen perdaganagan 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

         

 

 

Pola pergerakan kendaraan pada segmen permukiman yaitu pola 

pergerakan satu arah dengan lebar badan jalan 5-6 meter utnuk 

meminimalisir tidak terjadinya kemacetan pada kawasan. 

2. Sistem dan pola jaringan jalan 

Sistem dan pola jaringan jalan dengan keadaan eksisting jalan pada 

kawasan rencana maka pola jaringan jalan pada segmen 

perdagangan dan permukiman dengan pergerakan kendaraan satu 

arah. Laju pergerakan kendaraan yang masuk dalam pergerakan 

satu arah berada pada jalan Hatta, jalan Kemakmuran, jalan pasar, 

jalan Yos Sudarso, jalan katedral, jalan Doko, jalan Nusantara dan 

jalan gajah mada sedangkan jaringan jalan dengan pergerakan dua 

arah yaitu berada jalan soekarno sebagai jalan arteri primer dan 

jalan perwira. Dibawah ini pola jaringan pada kawasan rencana 

Pola pergerakan kendaraan pada segmen perdagangan yaitu pola 
pergerakan satu arah dengan memperhatikan kondisi eksisting jalan 
yang ada dengan lebar jalan 5-6 meter sehingga tidak memungkinkan 
untuk arus kendaraan bolak-balik. 
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Gambar 55 : Pola Jaringan Jalan 

Sumber : Analisa Pribadi 

3. Penempatan dan Kebutuhan parkir 

Masuknya kendaraan pada kawasan mempengaruhi keberadaan dan 

banyaknya parkiran yang dibutuhkan serta pencapaian lokasi 

parkiran dengan tujuan bangunan.  

 

 

 

 

 

Parkiran segmen perdagangan 

Gambar 56 : Penempatan parkiran 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Segmen perdagangan ( warna merah ) 

Pemilihan parkiran terpusat pada segmen perdagangan di landasi 

dengan keberadaan bangunan tua pada kawasan pertokoan ende 

dengan tidak adanya perubahan yang berarti pada bangunan dan 

pengembangan tambahan bangunan tidak permanen. Oleh karena 

itu, kondisi eksisting bangunan dan jalan di pertahankan sehingga 

parkiran terpusat menjadi solusi terbaik bagi segmen perdagangan 

dengan penempatannya dapat terlihat pada gambar di atas. 

Segmen permukiman ( warna kuning ) 

Pada segmen permukiman, penempatan parkiran menggunakan 

parkiran terpisah yaitu parkiran di dalam bangunan perumahan 

karena konsep segmen permukiman berupa perumahan-perumahan. 

Segmen sempadan pantai ( hijau ) 

Pada area ini merupakan area bebas bangunan dengan penataan 

ruang terbuka berupa taman dan parkiran kendaraan serta jalur hijau 

sempadan pantai. Area ini dapat di gunakan oleh pedagang kaki 

lima untuk berjualan sambil menikmati sunset dan view dari Pulau 

Ende. 

Segmen pemerintahan ( Warna Biru ) 

Pada kawasan segmen pemerintahan penempatan tempat parkir 

berada di luar bangunan dengan perletakan sejajar mengikuti 

bangunan yang ada. Penggunaan pola penempatan parkiran ini baik 

karena kondisi eksisting bangunan pada  kawasan mempunyai 

intensitas massa bangunan rendah sehingga pemanfaatan ruang 

terbuka dari  garis sempadan bangunan di fungsikan sebagi area 

parkiran kendaraan pada pegawai. Penempatan pola parkiran pada 

segmen pemerintahan terdapat pada peta di bawah : 
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4.5.4  Ruang Terbuka ( Open Space ) 

Tujuan : 

Tersedianya ruang terbuka pada kawasan sebagai wadah bagi masyarakat 

untuk saling berinteraksi dengan yang lain, melakukan aktivitas serta ruang 

pemisah antar bangunan yang mana dapat bermanfaat dalam 

mempertahankan ekorsistem dan kualitas lingkungan binaan. 

 

 
 

 

Ruang 
terbuka 

kota 

Gambar 58 : Analisa Ruang Terbuka 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

Gambar 57 : Peta penempatan parkiran segmen pemerintahan 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Pertimbangan ( justifikasi ) 

 sistem ruang terbuka kota dipertahankan karena berada dipusat 

kawasan 

  pemanfaatan lapangan Pancasila untuk kegiatan pemerintahan dan 

event di kab.ende 

 Menghidupkan kembali aktivitas di taman rendo dengan 

perpustakaan terbuka dan taman belajar  serta play groud 

 

Ruang terbuka Yang menjadi perhatian sebagai pusat objek ruang terbuka 

kota pada kawasan rencana adalah taman rendo, Taman Renungan 

Bungkarno, Pantai Ria dan ruang terbuka hijau berupa penataan jalur hijau 

pada bebrapa koridor jalan. 

a. Taman Rendo sebagai Alun –Alun Kota 

Alun-alun kota pada lokasi perencanaan mengalami penurunan vitalitas 

dapat dilihat dengan berkurangnya pengunjung yang datang pada lokasi ini, 

serta minimnya fasilitas pendukung yang menarik minat pengunjung. Oleh 

karena itu, alun-alun kota harus di tata sedemikian rupa sehingga menjadi 

sebuah taman kota yang menarik perhatian pengunjung dan dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas pendukung berupa penerangan, panggung teater, 

gazebo, jogging treck, café, tenda dan lain-lain. 

 

Gambar 59 : Analisa alun-alun kota 

 Sumber : Analisa Pribadi 
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 Menghadirkan panggung out door yang berfungsi sebagai tempat 

bagi orang-orang ingin mengekprsikan dirinya dalam bentuk teater, 

tari, serta menyanyi 

 Play ground merupakan salah satu fasilitas penduduk aktivitas di 

taman kota 

 Keberadaan gerbang pada taman kota, memberi kesan menerima dan 

melepaskan pengunjung selain itu juga memperjelas proses 

pencapaian ke taman kota 

 Kolam dan pedestryan ways, memberi kesan petualang bagi 

pengunjung 

 Parkiran ditempatkan dalam loasi perencanaan taman kota agar tidak 

menimbulkan kemacetan dan juga pencapaian kedalam dalam 

menjadilebih baik 

 Plaza penerima berada didekat gerbang utama, bertujuan sebagai 

ruang interaksi social serta memperkuat kesan menerima bagi 

pengunjung 

 Pergola sengaja diletakan untuk memberikan kesan hijau, teduh dan 

indah juga sebagai tempat interaksi sosial 

 

b. Taman Renungan Bungkarno 

Taman renungan bungkarno merupakan salah satu potensi yang dimiliki 

kawasan kota lama ende karena mempunyai nilai sejarah yang bermakna 

bagi bangsa Indonesia sehingga perlu adanya pengembangan taman wisata 

sejarah Bungkarno dengan menambah fasilitas-fasilitas penunjang untuk 

menghidupkan aktivitas di dalam taman serta memberi kepuasan bagi 

pengunjung yang datang. Fasilitas yang di rencanakan pada Taman 

Bungkarno yaitu dengan menghadirkan plaza sebagai aksen sekaligus 

sebagai orientasi dari Taman, juga merencanakan pedestryan taman dan 

fasilitas gazebo dan bangku taman. Prinsip perancangan arsitektur yang di 

implementasikan pada Taman Renungan Bungkarno pemanfaatan energy 

cahaya matahari untuk penerangan kampu taman.  

c. Lapangan Pancasila 
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Lapangan Pancasila sebagai ruang terbuka publik yang digunakan oleh 

PEMDA Kabupaten Ende dalam melakukan kegiatan. Dalam 

mengoptimalkan mewadami kegiatan perlu adanya penambahan fasilitas-

fasilitas pendukung yang menunjang kegiiatan di lapangan Pancasila seperti 

ruang  terbuka hijau ( pohon peneduh ), penyediaan lahan parkir serta tribun  

.  

 

d. Pantai Ria 

Keberadaan pantai ria Ende sebagai salah satu lokasi kuliner yang ada 

kawasan kota lama. Pengunjung ramai berdatangan menjelang senja 

menikmati matahari terbenar di laut sawu sambil menikmati makanan di 

Pantai Ria Ende. Dalam mewadahi kebutuhan masyarakat perlu penataan 

kawasan pantai Ria Ende dengan fasilitas-fasilitas penunjang seperti  

pujasera, Taman serta Bangku Taman untuk memberikan kenyaman 

pengunjung 

e. Ruang Terbuka Hijau 

RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai 

kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. 

Gambar 60 : Analisa parkiran 

Sumber : Analisa Pribadi 
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Gambar 61 : Analisa RTH 

      Sumber : Analisa Pribadi 

 Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi 

dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman 

khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga 

dengan minimal RTH 30%. 

1. RTH Jalur Hijau Jalan 
Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai 

RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai 

pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan 

selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk 

keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai 

penahan debu dan keindahan kota. 
Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan 

tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan 

klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu 

memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan 

penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah 

setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat 

evapotranspirasi rendah. 
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Pulau Jalan dan Median Jalan  

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan 

seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan 

median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur 

atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non 

taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang 

berbentuk taman/RTH. 

1. Peneduh  

a) ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi 

median);  

b)  percabangan 2 m di atas tanah;  

c) bentuk percabangan batang tidak merunduk; 

d)  bermassa daun padat; 

e) berasal dari perbanyakan biji;  

f) ditanam secara berbaris  

g)  tidak mudah tumbang. Contoh jenis tanaman: a) Kiara Payung 

(Filicium decipiens) b) Tanjung (Mimusops elengi) c) Bungur 

(Lagerstroemia floribunda) 

2. Penyerap polusi udara 

a. terdiri dari pohon, perdu/semak; 

b.  memiliki kegunaan untuk menyerap udara;  

c.  jarak tanam rapat;  

d.  bermassa daun padat. Contoh jenis tanaman:  

 Angsana (Ptherocarphus indicus)  

  Akasia daun besar (Accasia mangium)  

  Oleander (Nerium oleander)  

 Bogenvil (Bougenvillea Sp)  

  Teh-tehan pangkas (Acalypha sp) 

3. Peredam kebisingan 

a. terdiri dari pohon, perdu/semak;  
b. membentuk massa;  
c. bermassa daun rapat;  
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d. berbagai bentuk tajuk. Contoh jenis tanaman:  
 Tanjung (Mimusops elengi)  
 Kiara payung (Filicium decipiens)  
 Teh-tehan pangkas (Acalypha sp)  
 Kembang Sepatu (Hibiscus rosa sinensis)  
 Bogenvil (Bogenvillea sp)  
 Oleander (Nerium oleander) 

4. Pemecah angin 

a. tanaman tinggi, perdu/semak;  
b. bermassa daun padat;  
c. ditanam berbaris atau membentuk massa;  
d. jarak tanam rapat < 3 m. Contoh jenis tanaman:  

 Cemara (Cassuarina equisetifolia)  
 Mahoni (Swietania mahagoni)  
 Tanjung (Mimusops elengi)  
 Kiara Payung (Filicium decipiens)  
 Kembang sepatu (Hibiscus rosasinensis) 

Pemilihan jenis tanaman yang digunakan sebagai pohon peneduh pada 

kawasan kota lam Ende yaitu pohon  Angsana (Ptherocarphus 

indicus). Pemilihian jenis pohon ini dilai tepat karena pada kawasan 

rencana banyak ditumbuhi pohon ini serta klorofil daun yang tabal 

memungkinkan tanaman ini bertahan di musim kemarau panjang. 
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Gambar 62 : Analisa Jalur Hijau Jalan 

Sumber : Analisa Pribadi 

2. RTH Jalur Pejalan Kaki 
RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai:  

 Fasilitas untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik 

pasif maupunaktif serta memberi kesempatan untuk duduk dan 

melihat pejalan kaki lainnya;  
  Sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, tekstur bawah 

kaki, vegetasi, emisi kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan 

bau, sampah yang bau dan terbengkalai, faktor audial (suara) 

dan faktor visual. 
Pemilihan jenis pohon sebagai peneduh bagi jalur pejalan kaki 

di nilai cukup penting karena dapat memberikan kenyamanan 

dan keamanan bagi orang yang berjalan kaki. Letak kawasan 

rencana yang beriklim tropis dengan musim kemarau yang 

panjang sangat berpengaruh terhadap pemilihan jenis vegetasi 

yang digunakan pada kawasan. Sehingga pemilihan pohon 

agsana (Ptherocarphus indicus ) di anggap baik untuk jalur 

hijau pejalan kaki 
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Gambar 63 : Analisa Jalur Hijau Pejalan Kaki 

Sumber : Analisa Pribadi 

 

4.5.5 Aktivitas Pendukung ( Activity support ). 

Untuk menghadirkan ciri dari lingkungan kota yang ada hendaknya kriteria 

desain dari bentuk dan fungsi pendukung kegiatan ini juga melihat aspek 

konstektual dan serasi dengan lingkungannya. Disamping itu juga perlu 

menghadirkan identitas /ciri khas melalui pemahanan tentang kultur dan pola 

kehidupan sosial yang memiliki makna dan arti kontekstual. Jiwa dan 

karakteristik suatu tempat perlu dipertahankan sebagai identitas suatu 

lingkungan. Beberapa criteria yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan 

didalam Kegiatan “ adalah sebagai berikut: perancangan “Pendukung 

 Untuk terciptanya dialog yang menerus dan memiliki karakter lokal dalam 

menarik para pemakai / pengunjung, perlu adanya keragaman dan intensitas 

kegiatan yang dihadirkan dalam ruang tersebut.  

 Untuk menggerakkan dan memberikan dan memberikan kehidupan yang 

lebih ramai di dalam kegiatan utama kota, 

 perlu adanya koordinasi antar kegiatan dengan lingkungan sekitar.  

 Memperhatikan kultur dan pola kehidupan sosial kota.  

 Memperhatikan jarak antar pusat kegiatan dengan skala pejalan kaki. 
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Gambar 64 : Analisa Aktifitas Pendukung 

Sumber : Analisa Pribadi 

Pertimbangan ( justifikasi ) 

 aktivitas yang mendukung kawasan seperti  PKL tidak mempunyai ruang, 

PKL menggunakan Ruang sisa 

 pemanfaatan lahan yang aktivitas mati 

  Menyediakan ruang bagi PKL pada kawasan Pasar 

4.5.6  Petanda 

PRINSIP PENDEKATAN ARSITEKTUR BERKELANJUTAN : 

PENGHEMATAN ENERGI  

Tujuan: 

 Petanda ( Signage ) dalam perancangan kawasan kota berfungsi untuk 

mengidentifikasi, mengarahkan dan menginformasikan lokasi, selain itu 

petanda memiliki kebutuhan yang lebih luas yaitu memberikan keuntungan 

ekonomis. Jenis-jenis petanda ( signage ) dalam perancangan kawasan Kota 

Lama Ende yaitu : 

 Sistem informasi yang mengarah 

 Papan iklan ( Reklame ) 

 Lampu lalu lintas 

 

 

Pemanfaatan lahan kosong 
untuk aktivitas pendukung 
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a. Sistem Informasi yang mengarah 

Sistem informasi ini untuk memberikan arahan pengguna dan 

pengunjung tentang lokasi tujuan juga mencakup didalamnya rambu-

rambu lalu lintas untuk kemudahan dalam kawasan dan biasanya 

sistem informasi ini berupa tulisan maupun symbol grafik. 

Perencanaan sistem infromasi yang mengacu pada prinsip arsitektur 

berkelanjutan dalam penghermatan energi yaitu memanfaatkan 

energi sinar matahari untuk pencahayaan pada malam hari. 

b. Papan Iklan ( Reklame ) 

Perecanaan papan iklan yang baik akan menambah nilai estetika di 

Kawasan Kota Lama Ende sehingga ukuran dan pemilihan bahan 

iklan sangat menentukan estetika kota. Dalam menciptakan 

keserasian dan menghindari dampak negatif, papan iklan di anjurkan 

menggunakan ukuran tidak melebihi tinggi 1,50 meter dan lebar 1,00 

meter. Perencanaan sistem infromasi yang mengacu pada prinsip 

arsitektur berkelanjutan dalam penghermatan energi yaitu 

memanfaatkan energi sinar matahari untuk lampu papan iklan pada 

malam hari dengan sistem panel tata surya 

Persyaratan papan iklan ( Reklame ) : 

1. Pemasangan papan reklame tidak menutupi fasade bangunan 

2. Pemasangan papan iklan dalam pemilihan gambar dan warna 

tidak mengacaukan penglihatan pengguna jalan  

3. Penempatan papan iklan pada koridor-koridor jalan yang mudah 

di lihat dan tidak mengganggu aktivitas lain 

Merencanakan penempatan papan iklan yang merupakan elemen 

fisik pembentuk kota tentu dengan mempertimbangkan keindahan 

serta lokasi yang strategis sehingga tidak menimbulkan sampah 

visual pada kawasan. Pada kawasan segmen pemerintahan tidak 

diizinkan atau kawasan bebas iklan karena kawasan ini melayani 

kegiatan-kegiatan penting kota dan tidak tersingkron dengan fungsi 

petanda yang berupa iklan dalam menawarkan barang dan jasa. 
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c. Lampu lalu lintas  

Lampu lalu lintas dalam perencanaan berfungsi untuk mengendalikan 

kemacetan,mengatur laju kecepatan berkendara serta mengendalikan 

tingkat kecelakaan. Perencanaan penempatan Lampu Lalu Lintas 

dalam kawasan di landasi dengan keberadaan persimpangan serta 

tingkat kepadatan kendaraan yang di lalui tinggi. 

 

B.  Jalur Pejalan Kaki ( Pedestryan Ways ) 

mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, 

dan manusiawi sehingga mampu mendorong masyarakat untuk lebih senang 

berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik. Prinsip dalam 

perencanaan pejalan kaki yaitu :  

a. memudahkan pejalan kaki mencapai tujuan dengan 

jarak sedekat mungkin;  

b. menghubungkan satu tempat ke tempat lain dengan adanya konektivitas 

dan kontinuitas; 

c. menjamin keterpaduan, baik dari aspek penataan bangunan dan 

lingkungan, aksesilibitas antar lingkungan dan kawasan, maupun sistem 

transportasi;  

d. mempunyai sarana ruang pejalan kaki untuk seluruh pengguna termasuk 

pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik;  

e. mempunyai kemiringan yang cukup landai dan permukaan jalan rata tidak 

naik turun 

f. memberikan kondisi aman, nyaman, ramah lingkungan, dan mudah untuk 

digunakan secara mandiri; 

g. mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan 

bagi pejalan kaki; 

h. mendorong terciptanya ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, 

seperti olahraga, interaksi sosial, dan rekreasi; 

i. menyesuaikan karakter fisik dengan kondisi sosial dan budaya setempat, 

seperti kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, serta warisan dan 

nilai yang dianut terhadap lingkungan. 
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Merencanakan jalur pejalan kaki yang baik meningkatkan minat 

pengunjung untuk lebih senang berjlan kaki sehingga pertimbangan 

kenyaman dan jarajk pencapaian sangat di perhitungkan. Dalam rencana 

pengembangan jalur pedestryan kawasan rencana jarak 200 meter 

disediakan Halte untuk tempat menunggu kendaraan serta merencanakan 

pencapaian maksimal 500 m menuju bangunan yang dituju juga 

meyediakan perabot jalan ( furniture street ) seperti pot Bunga dan bangku 

yang dapat di nikmati pbagi pejalan kaki. 

C.  Preservasi  

Preservasi merupakan perlindungan terhadap bangunan-bangunan tua yang 

berada di kawasan rencana . agar bangunan tua pada kawasan terkesan tidak 

mati maka perlu untuk mengadirkan aktivitasnya. Beberapa konsep yang 

dapat digunakan untuk meningakatkan serta melestarikan bangunan tua 

dengan melakukan konservasi atau revitalisasi. Konservasi merupakan suatu 

upaya untuk membangun bangunan yang baru tetapi tetap pada bentuk dan 

Gambar disamping merupakan konsep 

jalur pejalan kaki pada kawasan 

perdagangan Kota Lama Ende. Untuk 

memberi kenyamanan pada pejalan 

kaki juga penempatan jalur hujau dan 

memisahkan dengan jalur kaum difable 

Gambar 65 : Analisis jalur pejalan kaki 

Sumber : Analisa Pribadi 
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model awal sedangkan revitalisasi yaitu cara menghadirkan aktivitas pada 

bangunan untuk menghidupkan bangunan dengan latarnya ialah bangunan tua 

 

Gambar 66 : Peta Preservasi 

Sumber : Analisa Pribadi 

D.  Utilitas 

1. Drainase 

Perencanaan Drainase harus mempertimbangkan kemiringan tanah 

sehingga pengaliran air berjalan dengan baik. Dalam perencanaan harus 

memeprhatikan lebar dan kedalaman Drainase, dengan perbanding 

apabila saluran drainase yang sempit harus mempunyai kedalaman yang 

cukup sedangkan pada kondisi kawasan yang cukup luas saluran 

Drainase dibuat dengan kedalaman 100 cm lebar penampang atas 100 

cm dan lebar penampang bawah 75 cm. 

2. Bentuk dan Saluran Drainase 

Alternative 1 : Menggunakan saluran drainase terbuka dengan bentuk 

Trapesium 

 

Letak bangunan preservasi 
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Kelebihan : mempunyai kemudahan dalam proses pengerjaan dan 

perawatan saluran Drainase 

Kekurangan : membutuhkan lahan yang luas serta kemungkinan 

dijadikan tempat pembuangan sampah  

Alternative 2 : Menggunakan saluran drainase tertutup   dengan bentuk 

Trapesium 

  

 

 

  

 Kelebihan: pemanfaatan terhadap Drainase sendiri menjadi lebih 

efisien karena masalah sampah pada saluran tidak ada . 

 Kelemahan : pada proses pengerjaan rumit dan perawatan seperti 

pembersihan saluran 

 Kesimpulan :  Konsep saluran Drainase yang digunakan pada 

kawasan rencan dengan mempertimbangkan kelebihan dan 

Gambar 68 : Utilitas 

Sumber : Analisa Pribadire 

 

Gambar 67 : Utilitas 

Sumber : Analisa Pribadi 
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kekurangan menggunakan alternative 2  yaitu saluran darinase 

tertutup. Pemilihan konsep bentuk ini menjadi lebih baik dengan 

melihat kondisi kawasan rencana berdasarkan hasil pengamatan. 

 Analisa letak saluran Drainase terhadap tepi jalan 

 Letak saluran Drainase terhadap tepi jalan di anggap penting untuk 

menanpung dan mengalirkan air hujan pada ruas jalan demi 

menghindari kebanjiran pada ruas jalan dan kawasan. 

 Alternative 1:  

 Letak saluran Drainase jauh dari tepi jalan dengan tata letak seperti 

gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

Kelemahan : keberdaan saluran Drainase tidak berfungsi dengan 

baik karena curah hujan dan alir yang mengalir pada ruas jalan tidak 

bias dialirkan menuju saluran. 

 

 

 

 

 

Gambar 69 : Utilitas 

 Sumber : Analisa Pribadi 
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  Alternative 2 : letak saluran Drainase ditepi ruas jalan 
 

                          

Gambar 70 : Utilitas 

Sumber : Analisa Pribadi 

Kelebihan : air yang berada pada ruas jalan dapat dialirkan langsung 

menuju ke saluran Drainase, penghematan lahan sesuai dengan kondisi 

kawasan perencanaan 

Kelemahan : Masalah pada saat pelebaran Ruas jalan 

Kesimpulan : Konsep  tata telak saluran Drainase yang digunakan pada 

kawasan rencana dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan 

menggunakan alternative 2  yaitu letak saluran Drainase ditepi ruas jalan 

3. Perabot jalan 

Merupakan alat untuk mendukung dan memberi kenyamanan bagi 

pengguna jalan seperti lampu jalan, rambu lalu lintas serta pembatas 

jalan. 

Lampu jalan 

Lampu jalan yang digunakan pada kawasan rencana yaitu lampu jalan 

yang menggunakan panel tenaga surya tujuannya untuk penghematan 

pemakaian energy listrik dari PLN, selain itu keuntunganya 

menggunakan panel tenaga surya yaitu lampu akan tetap menyala 

apabila terjadi pemadaman listrik. Pemilihan sumber utama energi pada 
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lampu jalan ini ialah pertimbangan prinsip arsitektur berkelanjutan yaitu 

penghematan energi. 

Pembatas jalan  

Tingkat elevasi yang dimanfaatkan untuk pemisahan fungsi pada jalan 

sehingga dapat menghindari konflik antar penggunan. 

 

 

4. Persampahan 

sampah pada kawasan perencanaan merupakan hal yang sangat 

mendesak yang disebabkan karena produksi sampah yang dihasilkan 

setiap hari sangat banyak.produksi sampah terbanyak pada kawasan 

bersal daru pusat pertokoan dan pasar serta kawasan pemukiman 

campuran. 

Untuk kawasan pertokoan sepanjang jalan kemakmuran serta pasar 

Mbongawani di jalan pasar harus menyediakan bak sampah tertutup 

dibeberapa titik dan juga kotak sampah sementara pada jarak teretentu 

dengan penempatannya lebih dekat dengan trotoaragar truk sampah 

mudah dalam pengangkutannya. 

 

 

 

Gambar 71 : Pembatas Jalan 

   Sumber : Analisa Pribadi 
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