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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Pemahaman Judul 

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN 

SIMPANG LIMA ATAMBUA. 

 

2.2. Pengertian 

Rencana  : rancangan; buram (rangka sesuatu yg akan dikerjakan); 2 

konsep; naskah (surat dsb); buram (surat); 3 Sascerita; 4 laporan pemberitaan 

(perslah);catatan mengenai pembicaraan dl rapat dsb; 5 acara (pembicaraan); 

program; 6 artikel; makalah; kertas kerja; (Sumber: Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) 

Perencanaan : Perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk 

mempersiapkan masa depan Becker (2000) dalam Rustiadi (2008 h.339). 

Sedangkan menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008 h.339) menyatakan 

bahwa: 

“Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa 

yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk 

mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu 

aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih 

jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa 

yang ingin dicapai di masa yang akan dating serta menetapkan tahapan-tahapan 

yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan 

dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai 

ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk 

mencapainya kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah 

untuk mencapainya. 
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Tata   :  aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk); kaidah, 

aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem; 

Bangunan  : Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri 

atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan 

juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana 

atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun 

peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta 

telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa 

faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan 

estetika. 

Lingkungan  : Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang 

mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, 

serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan 

kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana 

menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi 

segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan 

kehidupan manusia. 

Kawasan  : daerah tertentu. (kamus lengkap bahasa indonesia, tim 

prima pena;344). Kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. 

Menurut Undang-undang No. 26 pada tahun 2007 mendefinisikannya sebagai 

wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Contoh kawasan 

antara lain: Kawasan Lindung-Kawwasan Budidaya dalam suatu wilayah 

provinsi. Kawasan Perkotaan-Kawasan Pedesaan dalam suatu wilayah kabupaten; 

Kawasan Perumahan, Kawasan Pusat Kota, dan Kawasan Industri dalam suatu 

kota. 

Simpang  : sesuatu yang memisah (membelok, bercabang, melencong, 

dan sebagainya) dari yang lurus (induknya);  tempat berbelok atau bercabang dari 

yang lurus (tentang jalan) (kamus Besar Bahasa Indonesia) 

Lima   : nama bagi lambang bilangan asli 5 (angka Arab) atau V 

(angka Romawi); urutan yang menunjukkan tingkat sesudah yang ke-4 sebelum 

yang ke-6;  jumlah bilangan yang banyaknya 4 ditambah 1; jumlah bilangan yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dinding
https://id.wikipedia.org/wiki/Atap
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah
https://id.wikipedia.org/wiki/Gedung
https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
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banyaknya sama dengan jari sebuah tangan manusia; urutan langsung sesudah 

empat atau sebelum enam; 

Atambua  : sebuah Kota yang berbatasan langsung dengan Negara 

Demokratik Timor Leste. Berada pada Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan 

menjadi Ibu Kota Kabupaten Belu. 

Berdasarkan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa “Rencana Tata 

Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Simpang Lima Atambua” adalah 

sebuah perencanaan pada sebuah kawasan di pusat Kota Atambua, dengan 

maksud untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut. 

 

2.3. Intrepretasi Judul 

Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Simpang Lima 

Atambua dengan pendekatan revitalisasi dimaksudkan untuk menata kembali 

sebuah kawasan di tengah Kota Atambua yang menjadi tujuan dan  pusat aktivitas 

Kota Atambua Penataan yang dimaksud untuk menghidupkan kembali kawasan 

agar mendukung aktivitas sebuah kota ( Kota Atambua ). 

 

2.4. Pembanding Judul Sejenis 

Fokus dari judul ini adalah meningkatkan kualitas arsitektur dan 

lingkungan dari kawasan simpang lima Atambua yang mulai menurun dengan 

cara menata kembali arsitektur, aktivitas, utilitas lingkungan, pengelolaan sampah, 

sirkulasi bagi kendaraan dan juga pejalan kaki dengan pendekatan revitalisasi 

arsitektur dan lingkungan. 

Adapun judul ini dibandingkan dengan judul sejenis dengan fokus dan 

metode yang berbeda untuk menghindari plagiat. 

1. Revitalisasi Kawasan Kota Lama sebagai Kawasan Wisata di Kota Makassar 

oleh Jayanti Mandasari dan Ihsan Latief, Prodi Pengembangan Wilayah dan 

Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, tahun 

2013. Fokus dari studi ini lebih ditekankan pada konsep pengembangan 

wisata pada kawasan pecinaan kota lama Makasar dengan cara : 
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a. Melakukan aktivitas kebudayaan dan kepercayaan secara lebih terbuka 

agar dikenal masyarakat dan menarik minat wisatawan baik lokal, 

regional maupun mancanegara. 

b. Bangunan rumah cina dijadikan sebagai cagar budaya. 

c. Peningkatan vitalitas lingkungan seperti perbaikan jalan seperti koridor 

untuk mempermudah aksesibilitas. 

2. Revitalisasi Ruang Kawasan Perkotaan Jombang Melalui Konsep Penataan 

Kawasan Pasar Citra Niaga yang BerwawasanLingkungan oleh Raja 

Jusmartinah, Prodi Studi Wilayah dan Kota, Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya. Fokus studi revitalisasi ini adalah : 

a. Rehabilitasi infrastruktur dan relokasi pemukiman pinggir sungai. 

b. Penghijauan dengan pembuatan taman lingkungan pada lahan pinggiran 

sungai. 

c. Mengembalikan fungsi ruang terbuka sebagai plaza atau public area yang 

bersifat kreatif. 

d. Menata kembali fungsi dan aktivitas pada pasar 2 lantai. 

3. Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta Sebagai Upaya Mengembalikan 

Identitas Kota oleh Arief Rahman, Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas 

Teknik Sipil & Studi, Universitas Gunadarma, Tahun 2015. Fokus studi ini 

ditekankan pada : 

a. Konsep ruang interaksi masyarakat yaitu mengadakan kegiatan car free 

day pada kawasan Fatahilla, dan juga kegiatan kebudayaan lainnya. 

b. Konsep ruang pentas kontemporer yaitu dengan mengadakan Festival 

Kota Tua. 

c. Konsep ruang ekonomi dan perdagangan Berlainan dengan pendekatan 

klasik di atas, upaya merevitalisasi kawasan kota tua menjadi kawasan 

hidup kembali, antara lain disamping bangunan-bangunan yang menjual 

produk kreatif seperti kriya yang bersifat souvenir khas Jakarta, juga 

dengan merubah produk yang dijual toko di kawasan itu dengan 

komoditas khas Jakarta yang sekarang sedang trend yaitu resto-resto 

kuliner dan ruang-ruang pertemuan, yang tentu saja dilengkapi dengan 

fasilitas lain seperti café atau restoran. 
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2.5. Pemahaman Tentang Obyek Studi Revitalisasi Kawasan 

2.5.1. Pemahaman Tentang Obyek Studi 

1. Pengertian revitalisasi 

Revitalisasi : proses, cara, perbuatan memvitalkan sesuatu. (kamus lengkap 

bahasa indonesia, tim prima pena;555) 

Menurut  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  No. 18 tahun 2010 

tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk 

meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam 

suatu  kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan yang sebelumnya 

(pasal 1 ayat 1) 

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu 

kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital hidup akan tetapi 

mengalami kemunduran dan degradasi.Proses revitalisasi sebuah kawasan 

atau bagian kota mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari 

bangunan maupun ruang kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka 

pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan 

ekonomi jangka panjang. Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan 

kondisi fisik (termasuk juga ruang ruang publik) kota, namun tidak untuk 

jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan 

aktivitas ekonomi yang merujuk kepada aspek sosial budaya serta aspek 

lingkungan. 

Dalam peraturan menteri pekerjaan umumnomor:  18/prt/m/2010 

tentangpedoman revitalisasi kawasan  Revitalisasi kawasan perlu dilakukan 

mengingat adanya isu dan permasalahan antara lain:  

a. Isu  

1) Kemerosotan vitalitas/produktivitas kawasan terbangun perkotaan. 

2) Pentingnya peningkatan ekonomi lokal dalam pembangunan kota 

dan pembangunan nasional. 

3) Pemberdayaan pasar dan masyarakat (market & community 

enablement). 

4) Degradasi kualitas lingkungan kawasan. 
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5) Pentingnya kebhinnekaan budaya terbangun bagi persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

6) Meningkatnya peran pemangku kepentingan. 

7) Pergeseran peran dan tanggung jawab pusat  ke daerah.  

b. Permasalahan Pembangunan Kawasan Terbangun  

1) Penurunan vitalitas ekonomi kawasan terbangun, disebabkan 

oleh: 

a) Sedikitnya lapangan kerja.  

b) Kurangnya jumlah usaha. 

c) Sedikitnya variasi usaha. 

d) Tidak stabilnya kegiatan ekonomi. 

e) Penurunan laju pertumbuhan ekonomi. 

f) Penurunan produktivitas ekonomi. 

g) Dis-ekonomi kawasan (dis-economic of a neighbourhood). 

h) Nilai properti kawasan rendah dibandingkan kawasan sekitarnya.  

2) Kantong kumuh yang terisolir (enclave), disebabkan oleh:  

a) Kawasan semakin tidak tertembus secara spasial.  

b) Prasarana sarana tidak terhubungkan dengan sistem kota. 

c) Kegiatan ekonomi, sosial dan budaya cenderung tidak terkait 

dengan lingkungan sekitarnya.  

3) Prasarana sarana kurang memadai.  

4) Degradasi kualitas lingkungan (environmental quality) dari 

aspek: 

a) Kerusakan ekologi perkotaan.   

b) Kerusakan fasilitas kenyamanan kawasan. 

5) Bentuk dan ruang kota dan tradisi lokal rusak oleh:  

a) ”Perusakan diri-sendiri” (self-destruction).  

b) ”Perusakan akibat kreasi baru” (creative-destruction).  

6) Tradisi sosial dan budaya setempat dan kesadaran publik pudar.  

7) Manajemen kawasan yang terabaikan. 

8) Kurangnya kompetensi dan komitmen pemda dalam 

mengembangkan kawasan perkotaan. 
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2. Pengertian Kota 

Kota yang lebih sering digunakan di Indonesia adalah tempat dengan 

konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi 

pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas 

penduduknya. Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik 

ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya 

dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara 

mandiri. (Wikipedia) 

Dengan ungkapan yang berbeda, definisi kota yang lain adalah 

pemukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umunya 

bersifat nonagraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok 

orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah 

geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan 

individualis (Ditjen Cipta Karya, 1997). 

a. Lima (5) Elemen Citra Kota (Kevin Lyinc) 

1) Path ( Jalur ) 

Path merupakan elemen paling penting dalam citra kota.  Jika 

identitas  elemen ini tidak jelas, maka kebanyakan orang akan 

meragukan citra kota secara keseluruhan.  Path merupakan rute 

sirkulasi yang biasanya digunakan untuk melakukan pergerakan 

secara umum, yakni jalan-jalan, gang, jalan transit dan sebagainya. 

Path akan mempunyai identitas yang lebih baik jika memiliki tujuan 

yang besar seperti tugu, alun-alun,dan lain-lain. 

2) Edge ( Tepian ) 

Edge merupakan elemen linear yang tidak dipakai/dilihat sebagai 

path. Edge berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan 

berfungsi sebagai pemutus linear misalnya pantai, tembok topografi, 

dsb. Edge merupakan pengakhiran dari sebuah distrik atau batasan 

sebuah distrik dengan distrik lainnya.  

3) District ( Kawasan ) 

District merupakan kawasan kota dalam skala dua dimensi. sebuah 

kawasan district memiliki cirri khas yang mirip ( bentuk, pola dan 
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wujudnya ) dan khas pula dalam batasnya, dimana orang harus 

merasa memulai atau mengakhirinya. 

4) Node ( Simpul ) 

Node merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis dimana arah 

dan aktifitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau 

aktifitas lain.  Misalnya persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan 

terbang taman, square, dsb.  Node mempunyai identitas yang lebih 

baik jika tempatnya memiliki bentuk yang jelas ( karena lebih mudah 

diingat ) serta tampilan berbeda dari lingkungannya. 

5) Landmark ( Tengeran ) 

Landmark merupakan titik referensi seperti elemen node, tetapi 

orang tidak masuk ke dalamnya karena bisa dilihat dari luar 

letaknya. Landmark adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk 

visual yang menonojol dari kota, misalnya gunung, gedung tinggi, 

tempat ibadah, dsb. Beberapa landmark hanya mempunyai arti di 

daerah kecil, tetapi landmark lain memiliki arti untuk keseluruhan 

kota dan bisa dilihat dimana-mana. Landmark adalah elemen penting 

dari bentuk kota karena membantu orang  untuk mengorientasikan 

diri di dalam kota dan membantu sesorang untuk mengenali suatu 

daerah. 

Kelima elemen akan berfungsi dan berarti secara bersamaan dalam satu 

jaringan interaksi yang besar.  Namun tidak berarti dengan memiliki 

kelima elemen ini sebuah kota langsung mempunyai citra yang baik. 

Oleh karena itu harus diperhatikan kualitas formulasi kelima elemen 

tersebut dengan yang lain. Dalam analisis dan perancangan kota, kualitas 

bentuk liama elemen tersebut harus dicari dan ditingkatkan. 

b. Delapan ( 8 )Elemen Bentuk Fisik Perkotaan (Hamid Shirvani) 

Pedoman lain  yang dipakai dalam upaya peremajaan sebuah kawasan 

perkotaan  adalah Delapan elemen bentuk fisik perkotaan Hamid 

Shirvani. Dengan menggunakan pedoman ini sebagai titik tolak 

peremajaan dan penataan kembali, diharapkan tujuan dan sasaran yang 



20 

direncanakan dapat tercapai. Adapun 7 elemen fisik perkotaan oleh 

Hamod Shirvani antara lain : 

1) Pemanfaatan Tanah ( Land Use ) 

Pemanfaatan tanah menentukan rencana-rencana dasar dua dimensi 

dimana nantinya ruang tiga dimensi  dibentuk dan fungsi-fungsi 

diselenggarakan. Keputusan-keputusan pemanfaatan tanah 

membentuk hubungan antara sirkulasi/parkir dan kepadatan 

kegiatan/pemanfaatan dalam daerah perkotaan. 

Ada 3 masalah utama dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam 

pemanfaatan tanah antara lain : 

a) Kekurangan keanekaragaman pemanfaatan dalam suatu daerah 

perkotaan  

b) Gagal mempertimbangkan faktor lingkungan fisik dan alamiah 

c) Kegagalan dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastrutur 

perkotaan. 

Yang menjadi kunci persoalan untuk pertimbangan dalam 

keputusan-keputusan dalam pemanfaatan tanah di masa depan adalah 

mencampur pemanfaatan di dalam daerah perkotaan untuk 

mengembangkan tenaga 24 jam dengan memperbaiki sirkulasi 

melalui fasilitas yang biasa dan pemanfaatan infrastruktur yang lebih 

baik, analisa berdasarkan lingkungan alamiah; dan perbaikan sistem-

sistem infrastruktur dengan rencana-rencana dan operasi-operasi 

pemeliharaan yang perlu. 

2) Bentuk dan Massa Bangunan 

Prinsip-prinsip teknik dasar perkotaan yang ditampilkan Imerelgen 

(1965) mempersatukan banyak persoalan kritis yang berhubungan 

dengan bentuk dan massa bangunan yang meliputi : 

a) ” Skala ” berhubungan dengan pandangan manusia, sirkulasi 

bangunan-bangunan tetangga dan ukuran lingkungan 

b) ” Ruang Perkotaan ” sebagai elemen utama desain perkotaan 

dan kepentingan artikulasi oleh bentuk-bentuk skala dan jenis-

jenis ruang perkotaan 
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c) ” Massa Perkotaan ” yang mencakup bangunan-bangunan, 

permukaan tanah dan benda dalam ruang yang dapat diatur 

Karena itu langkah yang perlu dalam mendefinisikan bentuk dan 

massa bangunan adalah identifikasi prinsip-prinsip dan pemikiran di 

balik bentuk fisik perkotaan.  

3) Parkir dan  Sirkulasi 

a) Parkiran 

Masalah perparkiran mempunyai 2 pengaruh langsung terhadap 

kualitas lingkungan itu sendiri antara lain : 

i. Kelangsungan aktifitas kota ( dimana masalah parkir 

amatlah penting ) 

ii. Menimbulkan visual impact ( bentrokan visual ) terhadap 

bentuk fisik dan struktur kota 

Oleh karena itu dua hal penting yang harus selalu diperhatikan 

dalam suatu perancangan kota yakni masalah akses ke 

pemilikan-pemilikan pribadi dan parkiran serta menciptakan 

daerah parkir yang memadai dan tidak mengganggu 

pemandangan adalah penting bagi keberhasilan suatu  upaya 

studi kota. 

Sebenarnya ada bermacam-macam cara untuk menangani 

masalah parkir tanpa harus menciptakan lapangan-lapangan 

parkir antara lain : 

i. Dengan merancang suatu garasi parker di bagian-bagian 

kota dimana gedung-gedung yang dibangun ternyata tidak 

menyediakan tempat parkir. Sebaiknya konstruksi ini 

disertai dengan peraturan yang mengharuskan penyediaan 

tempat parkir sebagai bagian dari peraturan yang 

mengharuskan penyediaan tempat parkir sebagai bagian 

dari studi gedung di masa datang. Ground level dari garasi 

dapat dimanfaatkan sebagai took demi keberlangsungan 

aktifitas di jalanan. 
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ii. Pendekatan kedua yakni dengan program multiguna yang 

memaksimumkan pemanfaatan tempat parkir dengan suatu 

program yang memungkinkan berbagai pemakaian dan 

berbagai orang pada berbagai waktu.  

iii. Pendekatan ketiga dengan menerapkan “ parkir sistem 

paket” ; bisnis yang melibatkan banyak orang ( atau 

beberapa bisnis sekaligus ) bisa meminta distrik parkir 

khusus atau menyisihkan beberapa blok sebagai tempat  

parkir terpisah yang dapat digunakan sepanjang hari. 

iv. Pendekatan terakhir yakni dengan penyediaan tempat parkir 

di pinggiran kota ( urban – edge parking ). 

b) Sirkulasi 

Sementara itu elemen sirkulasi sendiri dalam upaya studi kota 

menawarkan suatu alat yang ampuh dalam membangun 

lingkungan kota. Elemen ini bisa membentuk, mengarahkan, 

bahkan mengendalikan pola aktifitas ( dan pengembangan ) 

sebuah kota, misalnya kapan sebuah jalan umum, jalur pejalan 

kaki serta sistem transit lainnya bertemu dan memfokuskan 

aktifitas. Elemen ini juga bisa berperan sebagai dasar dari studi 

kota itu sendiri, menentukan dan mengakarakterisir  bentuk kota 

sebagai bagian-bagian terpisah, daerah aktifitas dan lain-lain. 

Teknik yang digunakan untuk menciptakan sebuah sistem 

sirkulasi yang baik antara lain berdasarkan tiga ( 3 ) prinsip 

utama yakni : Pertama, jalanan  itu sendiri haruslah merupakan 

elemen ruang terbuka yang enak dipandang. Petunjuk-petunjuk 

studi yang disarankan untuk mencapai kriteria ini adalah : 

i. Menjaga lansekap dari elemen-elemen visual yang tidak 

diinginkan 

ii. Mengatur ketinggian dan jarak- dari- jalan ( setback ) bagi 

bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan 

iii. Jalur parkir yang benar dan tanaman pembatas 

iv. Menekankan lingkungan  alamiah di sekitar jalan. 
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Prinsip Kedua  yakni bahwa jalan harus mampu memberi 

mampu memberi orientasi  bagi pengemudi dan membuat 

lingkungannya mudah dikenali.  Teknik-teknik khusus untuk 

mencapai hal ini antara lain : 

i. Menciptakan landscape palette atau kwas lansekap yang 

menonjolkan lingkungan distrik-distrik dan kampong-

kampung di pinggir jalan 

ii. Menciptakan suatu ‘ pemandangan jalan’ yang lengkap 

dengan asesori dan lampu-lampunya. 

iii. Memasukkan ke dalam masterplan, suatu sistem jalan yang 

lengkap dengan pohon-pohon pembatas selain 

memanfaatkan landmark dan pemakaian lahan-lahan di 

sekitar jalan sebagai suatu patokan visual 

iv. Memisahkan urutan pentingnya jalan berdasarkan 

streetscape, jalur kiri , setback, penggunaan lahan di sekitar 

jalan dan lain-lain. 

Prinsip Ketiga yakni sector umum dan swasta harus bekerja 

sama untuk mencapai  tujuan itu. 

Pada dasarnya tujuan utama dari banyak kecenderungan yang 

banyak terjadi akhir-akhir ini dalam masalah studi transportasi 

meliputi : 

i. Mengembangkan mobilitas di bagian-bagian kota yang 

berperan sebagai pusat bisnis 

ii. Menghambat pemakaian kendaraan pribadi 

iii. Mendorong pemakaian kendaraan umum 

iv. Mengembangkan  akses ke pusat-pusat bisnis 

4) Ruang Terbuka ( Open Space ) 

Ruang terbuka dapat didefinisikan sebagai semua lansekap ( jalan, 

trotoar dan semacamnya) taman,  dan ruang rekreasi di daerah 

perkotaan. 

Ruang terbuka merupakan elemen penting dalam studi kota, dan 

tentu saja amat menentukan dalam studi.  Meskipun demikian, 
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dahulu ruang terbuka biasanya dirancang setelah bentuk bangunan 

dan arsitekturnya selesai. Karena itu ruang terbuka lebih mirip 

sebagai tambahan dan bukannya bagian integral dari proses desain. 

Jadi masalah utamanya disini adalah bahwa sebuah ruang terbuka 

haruslah dianggap sebagai bagian integral dari studi sebuah kota.  

5) Jalur Pejalan Kaki 

Studi bagi para pejalan kaki bagi desan jalan perkotaan sangat lama 

terabaikan. Seandainya daerah-daerah perbelanjaan dipinggir kota 

memperhatikan kemudahan-kemudahan bagi pejalan kaki dan 

kendaraan, mereka akan memiliki kelebihan-kelebihan dibanding 

pusat perbelanjaan yang ada di tengah kota. Jalur pejalan kaki adalah 

elemen penting dalam studi kota dan bukan sekedar bagian dari 

program mempercantik kota. 

Fungsi jalur pejalan kaki secara keseluruhan antara lain : 

a) Mengurangi ketergantungan akan mobil di tengah kota 

b) Menaikkan frekuensi perjalanan ke tengah kota, membantu 

lingkungan dengan menciptakan suatu sistem berskala manusia 

(human scale system) 

c) Mendorong aktifitas perdagangan  

d) Menolong meningkatkan kualitas udara. 

6) Dukungan Aktivitas ( Activity Support ) 

Dukungan aktivitas meliputi semua penggunaan dan kegiatan yang 

membantu memperkuat ruang-ruang umum di perkotaan,karena 

aktivitas dan ruang-ruang fisik selalu merupakan pelengkap satu 

sama lain. Dukungan aktivitas ini tidak hanya berarti terlengkapnya 

jalur-jalur pejalan kaki dan plasa-plasa. Diperlukan juga 

pertimbangan terhadap fungsi utama  dan penggunaan dari elemen-

elemen kota yang bisa menghidupkan seperti misalnya pasar 

swalayan, taman-taman rekreasi, pusat pemerintahan, perpustakaan 

umum,dll. Tujuannya adalah untuk menempatkan poros-poros 

aktivitas utama di tempat paling fungsional, memadukannya dengan 

penggunaan-penggunaan komplementer dan kemudian 
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menghubungkannya satu sama lain dengan sebuah jalur pejalan kaki 

yang aman dan memang dirancang khusus untuk memenuhi 

kebutuhan para pejalan kaki. 

7) Petanda 

Dipandang dari sudut perancangan kota, sudah semestinya ukuran 

dan mutu desain papan-papan reklame  yang ada diatur juga agar 

tercipta suatu keserasian, dampak visual yang tidak berlebihan dan 

sekaligus mengurangi kesemrawutan dan persaingan dengan rambu 

lalu lintas dan publik yang memang diperlukan. Tanpa mengabaikan 

pentingnya rambu-rambu bisnis di suatu daerah, kita juga harus 

memperhatikan kualitas dari lingkungan fisik yang harus dimiliki. 

Rambu-rambu yang terdesain baik turut mendukung karakter dari 

penampilan gedung sekaligus, menghidupkan jalanan, selain 

memberikan informasi barang dan jasa bisnis pribadi. 

Salah satu pendekatan dalam menciptakan kriteria fungsional bagi 

papan-papan reklame  adalah dengan mengatur ukurannya.  Adapun 

petunjuk-petunjuk khusus yang diusulkan dalam pemasangan papan-

papan reklame antara lain : 

a) Penggunaan papan-papan reklame yang mencerminkan sifat-

sifat khas dari daerah tersebut 

b) Jarak antar papan relame yang memadai untuk menjamin 

visibilitas sekaligus menghindarkan kesemrawutan 

dan ’overcrowding’ 

c) Penggunaan papan reklame yang sesuai dengan arsitektur 

tempatnya berdiri 

d) Membatasi papan-papan reklame yang bercahaya 

e) Melarang pemasangan papan-papan reklame raksasa yang 

mendominasi  pemandangan dari daerah-daerah pejalan kaki. 

8) Preservasi 

Adalah upaya untuk menjaga sebuah kawasan lingkungan baik itu 

lingkungan tempat tinggal (permukiman) dan Urban Space ( alun-
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alun, plasa,area perbelanjaan) yang ada, yang mempunyai ciri khas, 

seperti layaknya bangunan bersejarah. 

 

2.6. Studi Banding Objek Sejenis 

Revitalisasi Ruang Kawasan Perkotaan Jombang Melalui Konsep Penataan 

Kawasan Pasar Citra Niaga Yang BerwawasanLingkungan 

 

Pelaksanaan kegiatan dalam  penyusunan revitalisasi pemanfaatan ruang 

kawasan Perkotaan Jombang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 18/ PRT/ M/ 2010 tentang pedoman teknis revitalisasi, dengan konsep 

pelibatan  masyarakat  melalui  beberapa  instansi  pemerintahan  yang  berperan 

langsung dalam pembangunan kawasan melalui survei, kuesioner maupun Forum 

Group Disccation (FGD) untuk memilih kawasan perkotaan yang potensial untuk 

direvitalisasi. Sebagai kawasan yang memiliki peranan penting dalam denyut 

kehidupan masyarakat di wilayahnya, kawasan perkotaan Jombang memiliki 

ruang - ruang perkotaan yang mengalami penurunan kinerja baik secara fisik 

maupun ekonomi. Untuk meningkatkan kembali fungsi ruang-ruang perkotaan 

yang mengalami  penurunan  kinerja  tersebut,  dilakukan  kajian  berupa  

Revitalisasi Kawasan Perkotaan yang bertujuan merumuskan pedoman dan 

panduan untuk merevitalisasi kawasan-kawasan yang  mengalami penurunan 

kinerja  agar  fungsi utama kawasan tersebut dapat ditingkatkan. Kajian ini 

ditemukan bahwa Kawasan Pasar Citra Niaga menjadi kawasan terpilih yang 

memerlukan revitalisasi kawasan guna meningkatkan peran dan fungsi ruang 

kawasan Perkotaan Jombang. 

Upaya revitalisasi ruang kawasan perkotaan Jombang dengan konsep 

penataan kawasan Pasar Citra Niaga menggunakan pendekatan penataan kawasan 

yang berwawasan lingkungan dengan meliputi beberapa aspek yaitu pendekatan 

aspek manajemen kawasan, aspek pengelolaan lingkungan dan aspek perilaku 

masyarakat melalui pembagian zonasi perencanaan. Selanjutnya didapatkan suatu 

konsep scenario perencanaan dalam Revitalisasi kawasan yang berwawasan 

lingkungan. 
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1. PENDAHULUAN 

Kawasan  perkotaan  mempunyai  peran  yang  penting  dalam 

pembangunan regional dan nasional. Perkembangan daerah perkotaan 

dipengaruhi  oleh  pola  perkembangan  kota-kota  dan 

daerahbelakangnya(hinterland) yang ditentukan oleh sistem kota dan pola 

hubungan fungsional antar kota baik dalam skala regional maupun 

interregional. Dengan kata lain, karakteristik kota-kota dan pola 

perkembangannya menentukan pola pertumbuhan  suatu  wilayah  dan  lebih  

jauh  juga  mempengaruhi pembangunan nasional. 

Oleh karena itu, strategi pengembangan perkotaan akan besar 

pengaruhnya   dalam   kerangka   dasar   pembangunan   regional   maupun 

nasional. Suatu kota akan berkembang dan menjadi kota yang lebih modern, 

kemudian kawasan-kawasan kota yang dulunya  ramai dan bahkan dijadikan 

pusat kegiatan akan menjadi bermasalah yakni menurunnya peran dan 

fungsinya. Demikian dengan tingkat mutu pelayanan serta produktivitas 

kawasan perkotaan juga menurun. Penurunan kualitas tersebut dapat berupa 

penurunan kualitas fisik bangunan, fisik lingkungan, visual, dan penurunan 

aktivitas  kegiatan  ekonomi  kota.  Potensi  penurunan  kualitas  kawasan 

tersebut bisa diindikasikan dengan terjadinya penurunan kualitas di kawasan 

kota yang meliputi : 

a. Adanya  indikasi  penurunan  kualitas  fisik  lingkungan  dan  visual 

kawasan. 

b. Adanya indikasi penurunan kualitas infrastruktur kawasan. 

c. Adanya indikasi kecenderungan penurunan aktivitas ekonomi pada 

kawasan. 

Untuk mengembalikan peran dan fungsi kawasan perlu adanya 

peningkatkan kualitas kawasan (revitalisasi kawasan) agar dapat berfungsi 

kembali  sebagai  salah  satu  pusat  penggerak  kegiatan  ekonomi  dengan 

konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan,  maka perlu dilakukan 

kajian revitalisasi kawasan pusat kota lama tersebut. 

Revitalisasi  Pemanfaatan  Ruang  Kawasan  Perkotaan  adalah  

upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan kota yang dulunya pernah 
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vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi.Untuk 

itu, revitalisasi dapat dikatakan sebagai salah satu pendekatan dalam 

meningkatkan vitalitas suatu kawasan kota yang bisa berupa : 

a. Penataan kembali pemanfaatan lahan dan bangunan; 

b. Renovasi  kawasan  maupun  bangunan-bangunan  yang  ada,  sehingga 

dapat ditingkatkan dan dikembangkan nilai ekonomis dan sosialnya; 

c. Rehabilitasi kualitas lingkungan hidup; dan 

d. Peningkatan intensitas pemanfaatan lahan dan bangunannya. 

 

2. MAKSUD, TUJUAN 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghidupkan dan melestarikan 

kembali kawasan-kawasan di Kota Jombang yang mengalami kemunduran 

kinerja, bahkan mati, meningkatkan nilai-nilai vitalitas yang strategis dan 

signifikan dari kawasan yang masih mempunyai potensi dan atau 

mengendalikan kawasan yang cenderung tidak tertata. 

Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah merumuskan 

pedoman/panduan bagi pemerintah Kota Jombang untuk merevitalisasi 

kawasan-kawasan yang mengalami penurunan kinerja agar fungsi utama 

kawasan tersebut dapat ditingkatkan dengan konsep penataan kawasan yang 

berwawasan lingkungan. 

 

3. PROFIL KAWASAN PASAR CITRA NIAGA – JOMBANG 

Kawasan Pasar Citra Niaga (Legi) merupakan pasar tertua yang ada 

sejak tahun 1990 di Perkotaan Jombang. Seiring dengan berkembangnya 

konsep-konsep   pasar   modern,   Pasar   Citra   Niaga   (Legi)   mengalami 

rehabilitasi dengan menerapkan konsep pasar tradisional modern. Lokasi 

pasar yang strategis, yaitu di jalur utama Surabaya- Kertosono-Jogja, 

menjadikan kawasan ini menjadi simpul tarikan baik bagi masyarakat lokal 

ataupun para pengunjung dari wilayah luar Jombang. 

Dengan skala pelayanan regional Kawasan Pasar Citra Niaga 

(Legi)pada zaman orde lama merupakan pasar yang potensial berkembang 

dilihatdari banyaknya pengunjung dan pendapatan yang masuk di Dinas Pasar, 
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selain itu kawasan ini memiliki lokasi yang strategis yaitudi jalur utama 

Surabaya- Kertosono-Jogja. 

Seiring dengan berkembangnya konsep- konsep pasar modern, pada 

tahun 2009 Pasar Citra Niaga (Legi) mengalami rehabilitasi   dengan 

menerapkan  konsep  pasar  tradisional  modern.  Dimana  desain  bangunan 

pasar dibangun bertingkat dan memiliki klusterisasi yang terdiri dari kluster 

kios basah diperuntukkan bagi pedagang sayur, daging, dan buah (bahan 

pokok sehari- hari) di lantai 2 serta kluster kios kering diperuntukkan bagi 

pedagang sandang di lantai utama. 

Adapun jumlah pedagang Pasar Citra Niaga (Legi) yang aktif dan 

terdata oleh Dinas Pasar adalah sebesar 776 pedagang yang menghuni kios, 

toko, ruko, dan bedag. Kegiatan perdagangan di kawasan Pasar Citra Niaga 

(Legi)  saat  ini  sudah  didukung  beberapa  sarana  prasarana  dasar  yang 

memadai  seperti  ketersediaan  air  bersih,  jaringan  listrik,  MCK  umum, 

fasilitas peribadatan berupa mushola, tempat parkir dan sarana persampahan 

(TPS Pasar). 

Namun letak di sekitar kawasan pasar tersebut terdapat pedagang 

kaki lima (PKL) berasal dari luapan pasar Legi Implacement yang kurang 

tertata hingga memanfaatkan badan jalan serta tidak tersedianya lahan parkir 

dan  droping  barang,  maka  menimbulkan  kemacetan  di  Jalan  A.  Yani 

maupun Jalan Seroja terutama pada jam- jam sibuk yakni 07.00- 11.00 WIB. 

Melihat kondisi yang demikian, maka dapat diidentifikasi bahwa dampak 

yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  pasar  Citra  Niaga  (Legi)  cukup  luas. 

Sehingga dalam hal ini kawasan tersebut memerlukan penentuan batas 

kawasan  untuk  mempermudah  dalam  pengamatan  eksternal  dan  internal 

pada aktivitaskawasan prioritas. 

Pada kawasan Pasar Citra Niaga terdapat lima zona yang 

membutuhkan pengembangan untuk revitalisasi. Kondisi eksisting pada 

masing-masing zona dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Zona 1 merupakan kawasan Inti Pasar skala regional yang terdiri dari 

bangunan Pasar modern 2 lantai dan bangunan Ruko. 
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Area Pasar Citra Niaga direncanakan sebagai komplek perdagangan dan 

jasa skala regional. Komplek perdagangan dan jasa itu sendiri terdiri dari 

beberapa tipeyaitu : bangunan pasar modern yang terdiri dari  2  lantai  

dengan  akses  langsung  ke  jalan  Jalan  Seroja  yang konsep semula 

untuk mempermudah aktifitas bongkar muat barang ke bangunan pasar. 

Kondisi eksisting pada zona inti secara fisik masih cukup baik, namun 

pemanfaatan lahan banyak yang sudah tidak sesuai dengan 

peruntukannya seperti lahan parkir yang tidak teratur, pemanfaatan ruang 

terbuka yang digunakan sebagai lapak berdagang PKL. 

 

 

Gambar 2.1. Eksisting Ruko dalam area komplek perdagangan dan jasa Pasar 

citra Niaga dengan kondisi parkir on street dan tidak ada jalur pedestrian / 

pejalan kaki. 

 

 

Gambar 2.2. Kondisi Ruang Terbuka di Area PasarCitra Niaga. 

 

b. Zona 2 merupakan aktivitas perdagangan dan jasa disepanjang Jalan 

A.Yani yang merupakan sisi selatan pasar. 

Zona 2 ini merupakan area yang berbentuk koridor jalan dan merupakan 

jalan utama Perkotaan Jombang sekaligus jalan arteri yang 
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menghubungkan  Kota  Surabaya  menuju  Jogja.  Disepanjang  jalan  A. 

Yani merupakan area perdagangan berupa Ruko dan terdapat satu- 

satunya pusat perbelanjaan modern di Kota Jombang (Keraton) sehingga 

selain arus kendaraan yang cukup padat, pada area ini juga terjadi 

penumpukan parkir on street sehingga semakin mengurangi badan jalan. 

 

 

Gambar 2.3. Kondisi Jalan A. Yani sebagai jalur sirkulasi utama perkotaan dan 

aktifitas perdagangan. Parkir menggunakan badan jalan dan PKL pada trotoar. 

 

c. Zona 3 merupakan area Permukiman yang sebagian besar beralih fungsi 

ke perdagangan, terutama pada bagian yang menghadap ke ruas jalan. 

Kondisi bangunan cenderung padat dan sebagian hunian dibangun tepat 

dipinggir sungai. 

Permukaan pada area ini merupakan tipologo perumahan yang tumbuh 

dan berkembang secara tidak  terencana. Pertumbuhan permukiman 

sebagian besar merupakan dampak dari pertumbuhan kawasan sebagai 

area perdagangan yang memiliki nilai lahan yang cukup tinggi dan akses 

pencapaian yang mudah. 

Namun dari kajian prasarana dan sarana permukiman, area ini masih 

belum terpenuhi secara keseluruhan terutama pengelolaan sampah dan 

MCK, bahkan sebagian rumah dibangun dipinggir sungai dengan 

pembuangan langsung ke sungai.Namun kondisi ini tetap dipertahankan 

penghuni karena peluang usaha yang cukup tinggi. 
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Gambar 2.4. Kondisi Permukiman yang berada di pinggir sungai dengan 

prasarana yang kurang memadai. 

 

d. Zona 4 merupakan bagian yang berkembang karena pengaruh kegiatan 

Pasar.  Pada  bagian  ini  banyak  ditemukan  lapak-lapak  pedagang  non 

permanen dan tidak teratur. Hunian pada bagian ini sebagian berubah 

fungsi sebagai fungsi perdagangan dan kondisi hunian yang cukup padat 

dengan pola permukiman yang tumbuh secara tidak teratur dengan jalan 

lingkungan yang sempit. 

Pada bagian ini juga terdapat jalan Seroja yang sangat padat dan dipadati 

PKL  serta  pedagang  ‘pasar  tumpah’  sehingga  mempersempit  badan 

jalan. Hal ini diperparah lagi dengan keberadaan pedagang yang 

menempati trotoar sebagai lapak berdagang yang permanen. 

 

 

Gambar 2.5. Kondisi Pedagang di Jl. Seroja yang mempersempit badan jalan, 

bahkan lapak menempati trotoar. 
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Gambar 2.6. Kondisi Permukiman yang menempati tanah PJKA. Kondisi jalan 

sempit dan rumah sebagian ada yang semi permanen. 

 

e. Zona 5 merupakan fungsi pendidikan namun karena pengaruh aktifitas 

pasar sehingga pada lapisan luar yang berhadapan dengan jalan yang 

berkembang sebagai area perdagangan. 

 

  

Gambar 2.7. Banyaknya pedagang yang menempati pedestrian dan menempel 

pada dinding bangunan di Jalan Mawar 

 

4. ANALISIS POTENSI DAN PERMASALAHAN KAWASAN PRIORITAS 

Sebagai salah satu kawasan yang merupakan denyut nadi kegiatan 

perekonomian di Perkotaan Jombang yang juga merupakan pusat skala 

layanan regional, kawasan Pasar Citra Niaga (Legi) memiliki arti penting 

dalam perkembangan Perkotaan Jombang. Lokasinya yang berada tepat 

dijalur arteri kota sangat mendukung keberadaannya sebagai kawasan pusat 

perdagangan yang membutuhkan aksesibilitas yang tinggi. Selain itu, 

keberadaan Pasar Citra Niaga yang merupakan ‘pasar’ pertama yang ada di 

Perkotaan Jombang menjadi tempat yang sangat dikenal masyarakat tidak 

hanya sebagai kawasan perdagangan tapi juga sebagai kawasan publik yang 

digunakan masyarakat tidak hanya untuk berbelanja tapi juga bersosialisasi 



34 

dan rekreasi yang murah meriah dengan hanya sekadar menikmati jajanan 

yang banyak tersedia di kawasan Pasar Citra Niaga (Legi). 

 

5. KONSEP DAN SKENARIO REVITALISASI. 

 

 

Gambar 2.8. Rancangan Pola Pemanfaatan Ruang Zona Inti 

 

Secara garis besar, scenario pengembangan kawasan Pasar Citra 

Niaga yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan upaya: 

a. Mengembalikan Fungsi Pasar Citra Niaga 

Strategi ini dikembangkan guna mengaktifkan kembali fungsi kompleks 

Pasar Citra Niaga sebagai fungsi mix use pelayanan regional  dengan  

fungsi  utama  yang  berperan  sebagai  pendukung misi kawasan 

Agribisnis. Hal ini dilakukan dengan penatan ulang penempatan fungsi 

didalam bangunan Pasar dengan lantai 1 sebagai area kebutuhan pokok, 

lantai 2 area kebutuhan sandang dan lantai 3 sebagai foodcourt. 
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b. Mengembalikan fungsi Open Space/Plaza pada komplek Pasar Citra 

Niaga Strategi ini dilakukan guna mengembalikan fungsi komplek Pasar 

Citra Niaga yang berperan sebagai pelayanan mix use skala regional 

sehingga keberadaan Plaza untuk memperkuat fungsi kawasan 

perdagangan dan jasa yang rekreatif. 

c. Menetapkan kawasan permukiman tengah kota 

Strategi ini dilakukan guna mendukung konsep gentrifikasi permukiman 

yang ada di blok pasar Citra Niaga dan sebelah utara Jalan Seroja . 

d. Meningkatkan  peran  PKL  dalam  mempromosikan  wisata  kuliner 

Jombang. 

Strategi ini dilakukan selain untuk menata PKL yang selama ini 

menempati pedestrian dan lahan plaza untuk berperan aktif memasarkan 

kuliner khas Jombang dengan menyediakan lahan di lokasi komplek 

Pasar Citra Niaga dan kantong-kantong pemukiman yang dijadikan lahan 

parkir. 

e. Melibatkan  peran  serta  masyarakat/  warga  permukiman  untuk 

menjaga kebersihan dan keindahan kawasan permukiman 

Strategi ini untuk mendukung pengembangan konsep renovasi kawasan 

permukiman di belakang Pasar Citra Niaga, sehingga akan terwujud 

keberlanjutan kualitas permukiman yang ideal dan mendukung kegiatan 

di sekitarnya.Permukiman diarahkan untuk pengembangan permukiman 

hijau dengan RTH privatnya. 

 

2.7. Pemahaman Tema 

Berdasarkan pertimbangan akan judul yang dikembangkan maka judul “ 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Simpang Lima Atambua”  

diperdalam dengan  tema REVITALISASI. 

Pengertian dari tema ini sendiri adalah; 

1. Revitaliasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ; revital, 

merevitalisasi v membuat agar lebih hidup dan lebih giat kembali: 



36 

2. Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan memvitalkan sesuatu. membuat 

agar lebih hidup dan lebih giat kembali (sugono, 2008, hal. 1303) 

Revitalisasi kawasan adalah rangkaian upaya untuk menata kawasan 

yang tidak teratur, meningkatkan kawasan yang memiliki potensi dan nilai 

strategis dan mengembalikan vitalitas kawasan yang telah atau mengalami 

penurunan, agar kawasan-kawasan tersebut bisa mendapatkan nilai tambah yang 

optimal terhadap produktifitas ekonomi, sosial dan budaya kawasan perkotaan.  

Revitalisasi kawasan dilakukan melalui pengembangan kawasan-

kawasan tertentu yang layak untuk direvitalisasi baik dari segi setting kawasan 

sehingga kawasan perkotaan akan lebih terintegrasi dalam satu kesatuan yang 

utuh dengan sistem kota, terberdayakan pertumbuhan ruang ekonominya, 

meningkatkan prasarana sarana dan kenyamanan lingkungan kota, yang pada 

akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. ( Setiadi,Amos; 

Kampung Kerajaan Sebagai Elemen Revitalisasi  Kawasan Pusat Kota Kalabahi ) 

 

2.7.1. Pengertian Tema 

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan 

atau bagian kota yang dulunya pernah vital hidup akan tetapi mengalami 

kemunduran  dan degradasi. Proses revitalisasi sebuah kawasan atau bagian kota 

mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi dari bangunan maupun ruang 

kota. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan 

untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang. 

Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang 

ruang publik) kota, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, tetap diperlukan 

perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (economic revitalization) yang 

merujuk kepada aspek social budaya serta aspek lingkungan (environmental 

objectives). Hal tersebut mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang 

produktif, diharapkan akan terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan 

kontrol yang  langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota.   
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Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi 

melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi 

hal - hal sebagai berikut: 

1. Intervensi fisik 

Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual 

kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi 

fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik 

revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan 

peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem 

penghubung, system tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (urban 

realm). Isu lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi penting, 

sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks 

lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka 

panjang. 

2. Rehabilitasi ekonomi 

Perbaikan fisik kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa 

mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (local economic 

development), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan 

kota (P. Hall/U. Pfeiffer, 2001). Revitalisasi yang diawali dengan proses 

peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan 

ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran 

yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (vitalitas baru). 

3. Revitalisasi sosial/institusional 

Revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan 

lingkungan yang menarik (interesting), jadi bukan sekedar membuat 

beautiful place. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat 

meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (public 

realms). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan 

lingkungan sosial yang berjati diri (place making) dan hal ini pun 

selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik. 
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2.7.2. Tujuan Revitalisasi 

Maksud  kegiatan Penataan dan Revitalisasi Kawasan adalah agar 

kawasan lebih terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh dengan sistem kota, 

terberdayakan pertumbuhan ruang ekonominya sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas dan kenyamanan (amenitas) lingkungan kota, yang pada akhirnya dapat 

berdampak pada peningkatan kualitas hidup penghuni bahkan pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi lokalnya. Revitalisasi pada prinsipnya tidak sekedar 

menyangkut masalah konservasi bangunan dan ruang kawasan bersejarah saja, 

tetapi lebih kepada upaya untuk mengembalikan atau menghidupkan kembati 

kawasan dalam konteks kota yang tidak berfungsi atau menurun fungsinya agar 

berfungsi kembali, atau menata dan mengembangkan lebih lanjut kawasan yang 

berkembang sangat pesat namun kondisinya cenderung tidak terkendali. Arti 

penting revitalisasi kawasan perkotaan adalah upaya untuk mencegah hilangnya 

aset-aset kota yang menandai rangkaian riwayat panjang perjalanan suatu kota 

beserta masyarakat yang ada didalamnya, karena penghilangan aset kota 

merupakan salah satu penyebab utama memudarnya karakter suatu kota. 

Dengan adanya pelaksanaan penataan dan revitalisasi kawasan 

diharapkan dapat memecahkan masalah perkotaan, antara lain meningkatnya 

vitalitas kawasan perkotaan, berkurangnya kantong-kantong kawasan kumuh, 

meningkatnya pelayanan jaringan sarana dan prasarana dan hidup kembalinya 

tradisi sosial budaya kota. (Arakian, 2009) 

 

2.7.3. Sasaran Revitalisasi 

1. Mencegah terjadinya penurunan produksi ekonomi melalui penciptaan 

usaha lapangan kerja dan pendapatan ekonomi daerah.  

2. Meningkatkan stabilitas ekonomi kawasan dengan upaya mengembangkan 

daerah usaha dan pemasaran serta keterikatan dengan  kegiatan lain.  

3. Meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan mengatasi berbagai 

permasalahan lingkungan dan prasarana sarana yang ada.  

4. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana di kawasan kumuh.  

5. Mengembangkan amenitas kawasan.  

6. Mengkonservasi aset warisan budaya kawasan lama. 
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7. Mendorong partisipasi komunitas, investor dan pemerintah lokal dalam 

revitalisasi kawasan. 

2.7.4. Masalah Revitalisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 18 tahun 2010  

disebutkan bahwa revitalisasi dilakukan dengan alasan: 

1. Isu  

a. Kemerosotan vitalitas/produktivitas kawasan terbangun perkotaan. 

b. Pentingnya peningkatan ekonomi lokal dalam pembangunan kota dan 

pembangunan nasional. 

c. Pemberdayaan pasar dan masyarakat (market & community 

enablement).  

d.  Degradasi kualitas lingkungan kawasan. 

e.  Pentingnya kebhinnekaan budaya terbangun bagi persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

f. Meningkatnya peran pemangku kepentingan. 

g. Pergeseran peran dan tanggung jawab pusat  ke daerah.  

2. Permasalahan Pembangunan Kawasan Terbangun  

a. Penurunan vitalitas ekonomi kawasan terbangun, disebabkan oleh:  

1) Sedikitnya lapangan kerja.  

2)  Kurangnya jumlah usaha. 

3)  Sedikitnya variasi usaha. 

4) Tidak stabilnya kegiatan ekonomi. 

5) Penurunan laju pertumbuhan ekonomi. 

6) Penurunan produktivitas ekonomi. 

7) Dis-ekonomi kawasan (dis-economic of a neighbourhood). 

8)  Nilai properti kawasan rendah dibandingkan kawasan sekitarnya.  

b. Kantong kumuh yang terisolir (enclave), disebabkan oleh:  

1) Kawasan semakin tidak tertembus secara spasial.  

2)  Prasarana sarana tidak terhubungkan dengan sistem kota. 

3)  Kegiatan ekonomi, sosial dan budaya cenderung tidak terkait 

dengan lingkungan sekitarnya.  

c. Prasarana sarana kurang memadai.  



40 

d. Degradasi kualitas lingkungan (environmental quality) dari aspek: 

1) Kerusakan ekologi perkotaan.   

2) Kerusakan fasilitas kenyamanan kawasan. 

e. Bentuk dan ruang kota dan tradisi lokal rusak oleh:  

1)  ”Perusakan diri-sendiri” (self-destruction).  

2)  ”Perusakan akibat kreasi baru” (creative-destruction).  

f. Tradisi sosial dan budaya setempat dan kesadaran publik pudar.  

g. Manajemen kawasan yang terabaikan.  

h.  Kurangnya kompetensi dan komitmen pemda dalam mengembangkan 

kawasan perkotaan. 

 

2.7.5. Strategi Revitalisasi 

1. Adaptif Reuse : merupakan upaya mengubah untuk mengubah/ 

memeperbaik bangunan atau lingkungan binaan agar dapat digunakan untuk 

fungsi baru yang sesuai, tanpa diikuti perubahan structural yang berarti 

2. 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. 

3. Gentrifikasi : Merupakan upaya untuk meningkatkan vitalitas suatu 

kawasan kota melalui upaya peningkatan kualitas lingkunganya, 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 serta meningkatkan kualitas dan kemampuan berbagai sarana 

dan prasarana yang ada melalui program rehabilitasi atau renovasi tanpa 

harus melakukan pembongkaran yang berarti 

4. Renovasi : yakni upaya untuk merubah sebagian atau beberapa begian dari 

suatu bangunan tua/lama, dengan tujuan agar bangunan tersebut dapat 

diadaptasikan untuk menampung kegunaan yang baru yang diberikan atau 
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masih untuk fungsi yang sama namun dengan  persayatan-persyaratan yang 

modern. 

5. Restorasi : merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi fisik suatu 

lingkungan binaan pada kondisi asalnya dengan membuang elemen-elemen 

tambahan dan memasang kembali bagian bagian asli yang hilang, tanpa 

menambahi bagian baru. 

6. Rekonstruksi : merupakan upaya untul mengembalikan kondisi atau 

membanngun kembali suatu lingkungan binaan sedekat mungkin dengan 

wujud aslinya yang diketahui. 

7. 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. 

8. Demolisi : merupakan penghancuran atau pembongkaran suatu lingkungan 

binaan yang sudah rusak atau membahayakan 

9. Redevelopment : merupakan upaya membangun kembali suatu bangunan 

atau lingkungan binaan dengan terlebih dahulu membongkar/menggusur 

seluruh bagian bangunan lama dengan tujuan untuk menamung kegunaan 

baru atau masih untuk kegunaan yang sama/lama namun dengan 

persyaratan-persyaratan yang modern. 

10. Konservasi : Merupakan upaya untuk melestarikan suatu lingkungan binaan 

sedemikian rupa sehingga makna lingkungan tersebut dapat 

dipertahankan,mengefisienkan penggunaannya dan mengatur arah 

perkembangannya dimasa mendatang. Dengan kata lain, konservasi 

merupakan suatu proses daur ulang dari sumber daya suatu lingkungan 

binaan yang dilestarikan. Alat implementasinya dapat mencakup gabungan 

dua atau lebih strategi  (umumnya disertai rehabilitasi, renovasi atau adaptif 

re-use). 

11. Preservasi: merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan agar tetap pada 

kondisi (fisik mauoun makna) aslinya yang ada dan mencegah terjadinya 

proses kerusakan. Tergantung darikondisi lingkungan binaan yang akan 
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dilestarikan, maka upaya ini biasanya disertai pula dengan upaya restorasi, 

rehabilitasi ataupun rekonstruksi (Joenan, 2009). 


