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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini melibatkan berbagai literatur terkait dari berbagai penelitian 

terdahulu yang dikoneksikan menjadi satu konsep yang utuh sebagai landasan dari 

setiap keputusan dan strategi yang akan ditetapkan di penelitian ini. Setiap dialog 

literatur dikelompokkan menjadi beberapa subbab untuk mempermudah peninjauan 

landasan yang dilakukan. 

2.1 Pengertian Revitalisasi 

Menurut Permen PU Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi 

Kawasan, revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan 

melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan 

fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi kawasan bertujuan meningkatkan vitalitas 

kawasan terbangun melalui intervensi perkotaan yang mampu menciptakan 

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kota, layak 

huni, berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan.  

Menurut Martokusumo (2008), revitalisasi umumnya dapat dikaitkan dengan 

proses peremajaan kawasan, yang mana intervensi yang dilakukan dapat mencakup 

aspek fisik dan nonfisik. Penetapan kriteria dan rencana revitalisasi kawasan dapat 

dilakukan dengan menelaah penyebab penurunan kinerja kawasan. Dimensi 

penurunan kinerja kawasan tersebut, menurut Martokusumo (2008), mencakup 

dimensi fisik (akibat usia, bencana, atau perawatan yang buruk); fungsi (ketidak 

mampuan mendukung teknis/fungsional yang ada); aspek kelembagaan; citra 

(persepsi publik) kawasan; pola distribusi dan konsumsi barang; serta dimensi 

finansial/ekonomi. 

Menurut Permen PU Nomor 18/PRT/M/2010, revitalisasi yang diatur 

berdasarkan RTBL dilakukan dengan memenuhi tema revitalisasi yang setidaknya 

mencakup 13 komponen perancangan. Revitalisasi juga dilakukan dalam rangka 

peningkatan potensi ekonomi lokal yang peka terhadap kebutuhan pasar melalui 
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pengembangan dan penyediaan ruang ekonomi untuk mendorong penyediaan 

lapangan kerja, pengembangan unit ruang usaha, dan densitas penduduk. 

2.2 Pengertian Pasar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, pasar merupakan tempat 

sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli. Pasar diartikan sebagai sebuah 

tempat untuk jual beli yang diadakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dan 

sebagainya dengan maksud untuk dapat mencari derma. 

Definisi tersebut kemudian diperjelas oleh Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dalam Perpres tersebut, pasar 

didefinisikan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari 

satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, 

mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. 

Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dibedakan 

berdasarkan luas arealnya dan jangkauan pelayanan yang dicakup wilayahnya. 

Lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib 

mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail 

Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. 

2.3 Pengertian Cagar Budaya 

Cagar budaya tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur 

pelestarian dan pengelolaan objek cagar budaya. Menurut undang-undang tersebut, 

cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar 

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan 

Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, 

kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. 

Kepemilikan cagar budaya memiliki kewajiban pelestarian dengan tetap 
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memperhatikan fungsi sosialnya. Kegiatan pelestarian tersebut wajib dilakukan 

kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat 

kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan 

penghapusan Cagar Budaya.  

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar 

Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, 

kebudayaan, dan pariwisata dengan izin pemerintah maupun hukum adat yang 

memiliki dan/atau menguasainya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan 

Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

2.4 Pengertian Livability 

Secara etimologis, livability dapat dikatakan sebagai tingkat suatu objek atau 

ruang dalam menunjang kondisi yang livable—dapat dan nyaman dijadikan tempat 

hidup dan beraktivitas. Livability juga disebut sebagai pendekatan subjektif dari 

komponen lingkungan (environmental quality) dengan mengaplikasikan indikator 

sosial (Paasch, 2015). 

Livability juga didefinisikan oleh Timmer & Seymoar (2006) sebagai 

“kualitas hidup” yang dialami penduduk dalam kota atau wilayah. Menurut Evans 

(2002), Livable City digambarkan dengan dua sisi mata koin: salah satunya mata 

pencaharian (livelihoods), sementara yang lainnya adalah keberlanjutan 

(sustainability). 

The coin of livability has two faces. Livelihood is one of them. Ecological 

sustainability is the other … To be livable, a city must put both sides of 

the coin together, providing livelihoods for its citizens, ordinary as well 

as affluent, in ways that preserve the quality of the environment (Evans, 

2002: 1-2). 

Livability sendiri merupakan aspek utama dalam konsep Livable City yang 

mencakup kenyamanan hunian kota sekaligus meningkatkan nilai sosial, ekonomi, 

dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Fundamen konsep ini, sebagaimana 

disebutkan Casellati dalam Nour (2015), merupakan turunan “sustainable city” 

yang memuaskan kebutuhan penghuni saat ini tanpa mengurangi kapasitas generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. 
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Dengan banyaknya definisi mengenai Livability khususnya dalam penentuan 

definisi Livable City, prinsip dan faktor penunjang yang menjadi indikatornya pun 

cenderung beragam. Menurut Douglass (2002), livable city dapat dilihat dari empat 

landasan utama: meningkatkan harapan hidup melalui kesehatan dan edukasi, 

menyediakan lapangan kerja yang tak sebatas demi pendapatan tapi juga sumber 

kepuasan pribadi, menjaga lingkungan yang aman dan bersih untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi, serta mempertahankan good governance. 

Gagasan elemen-elemen livability yang dapat menarik orang-orang datang ke 

ruang kota pertama kali digagas oleh William H. Whyte pada 1980 (Paasch, 2015). 

Elemen-elemen tersebut mencakup ruang duduk (sitting space), kondisi alam 

(matahari, angin, pohon, dan air), makanan, jalan, keberadaan gelandangan, 

kapasitas efektif, ruangan indoor, kota kecil di sekitar, hingga triangulasi hubungan 

sosial (Whyte, 1980). 

Sementara itu, tulisan mutakhir yang ditemukan membahas livable dalam 

rangka menarik pengunjung di ruang publik ditulis Paasch pada 2015. Menurut 

Paasch (2015), kondisi livable pada ruang umum (public space) tercapai ketika 

ruang tersebut dapat memenuhi nilai gunanya dalam melayani aspek sosial dan 

lingkungan. Kriteria livable menurut Paasch dapat diukur dari lima dimensi dasar: 

(I) kenyamanan/comfort, (II) akses/access, (III) fungsi/function, (IV) 

pemeliharaan/maintenance, dan (V) karakter sosial/sociability. 

Dimensi kenyamanan menggambarkan keuntungan menetap, relaksasi, 

rekreasi, dan kesenangan yang disediakan fasilitas alam dan buatan. Dimensi akses 

menggambarkan kemudahan fisik dan visual saat mengunjungi ruang terbuka. 

Ketika dimensi kenyamanan menyuguhkan pengunjung dengan sisi 

rekreasinya, dimensi fungsi menekankan pada kegunaan primer dari objek-objek di 

ruang terbuka. Dimensi pemeliharaan menggambarkan keamanan dan 

keberlanjutan kondisi yang ada di ruang terkait. Dari keempat dimensi tersebut, 

timbul karakter sosial yang menarik individu dan kelompok menuju ruang publik 

untuk mengikuti aktivitas senggang dan sosial (Zakaria et al. dalam Paasch (2015). 

Paasch (2015) juga mencantumkan kategorisasi dari kelima dimensi livable dan 

atributnya pada TABEL II.1. 
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TABEL II.1  

DIMENSI LIVABILITY BESERTA ATRIBUT DAN SUMBER 

SINTESISNYA  

Livable Dimensions Attribute Evidence 
Comfort Seating Carr et al. (1992); Cattell et al. 

(2008); Nasution & Zahrah 

(2014); PPS (2005); Whyte 

(1980); Zakariya et al. (2014); 

Green spaces 

Water elements 

Shelter 

Access Physical access Carr et al. (1992); Cattell et al. 

(2008); PPS (2005); Whyte 

(1980); Zakariya et al. (2014); 
Visibility 

Linkage to public transport, 

cycling paths, and parking 

Function Activity areas Carr et al. (1992); Cattell et al. 

(2008); Leby & Hashim (2010); 

Nasution & Zahrah (2014); PPS 

(2005); Whyte (1980); Zakariya 

et al. (2014); 

Multiple offers 

Facilities 

Food and stores 

Maintenance Lightning Leby & Hashim (2010); PPS 

(2005); Whyte (1980); Cleanliness and care 

Rules 

Security 

Sociability Presence of people Carr et al. (1992); Cattell et al. 

(2008); Leby & Hashim (2010); 

Nasution & Zahrah (2014); PPS 

(2005); Whyte (1980); Zakariya 

et al. (2014); 

Social interaction 

Diversity 

Participation 

Sumber: Paasch, 2015 

 
Sumber: Paasch, 2015 

GAMBAR 2.1 

MODEL LIVABILITY-PUBLIC SPACE 
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2.5 Pengertian Ruang Publik 

Secara etimologis, ruang publik berarti ruang yang dimiliki oleh khalayak 

umum sebagai suatu bentuk kepemilikan bersama. Ruang publik dapat digunakan 

dan diakses oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah selaku sektor 

publik. Chua Beng-Huat dan Norman Edwards dalam Hantono & Ariantantrie 

(2018) mendefinisikan ruang publik melalui batasan-batasan: (i) tempat yang 

dirancang secara sederhana; (ii) tempat yang dapat diakses semua orang; (iii) 

tempat pertemuan antara individu yang bukan menjadi agenda terencana; dan (iv) 

tempat yang mewajibkan sikap sopan santun antar sesama. Namun, pemahaman 

mengenai ruang publik dibatasi oleh definisi yang tidak jelas dan tidak tegas 

(Hantono & Ariantantrie, 2018). 

Ciri utama ruang publik adalah common land, yang mana lahan dimiliki oleh 

satu atau sejumlah orang, namun orang lain yang bukan pemilik dapat 

memanfaatkan lahan tersebut untuk keuntungannya sendiri (Natural England, 

2010). Ruang juga dapat berbentuk semi-publik, misalnya seperti pusat 

perbelanjaan yang dinyatakan sebagai tempat umum saat buka namun tidak dapat 

diakses masyarakat umum pada saat tutup. Tidak semua ruang publik yang bebas 

diakses juga menyediakan kebebasan pemanfaatan, misalnya stasiun yang bebas 

akses namun memerlukan syarat lebih untuk dapat memanfaatkan modanya. 

2.6 Peran Lahan Hijau terhadap Kawasan Komersial 

Pembangunan kawasan komersial dalam paradigma lama dikenal berdampak 

buruk dalam pelestarian lingkungan. Walaupun dampak utama umumnya 

disebabkan aktivitas industri, kawasan komersial juga bisa mencemari lingkungan 

secara signifikan melalui emisi atmosferis, limbah cair, dan sampah padat (Byron, 

2005). Sebaliknya, lingkungan seperti lahan hijau dalam ekosistem kota justru 

memberikan jasa atau dampak positif terhadap kawasan terkait.  

 Area hijau menunjukkan peran penting dalam mengubah karakteristik termal 

pada berbagai lahan kota (Bek et al., 2018). Upmanis, Eliasson, dan Lindqvist 

dalam Vaz Monteiro et al. (2019) menyatakan bahwa suhu udara dalam area hijau 

cenderung lebih rendah dibanding area terbangun dan suhu udara di lahan sekitar 

area hijau juga menunjukkan penurunan sebagai tanda bahwa penurunan suhu 
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terjadi melewati batas ruang hijau. Jasa lingkungan ini memberi kontrol terhadap 

suhu yang berpengaruh terhadap kenyamanan udara kota. Selain itu, dampak 

pepohonan kota sebagai penyedia jasa lingkungan juga mencakup penyaring 

polutan udara, mencegah limpasan air berlebih, menyerap CO2 untuk mengurangi 

gas rumah kaca di atmosfer, hingga meningkatkan biodiversitas dalam kota (Scholz 

et al., 2018). 

Selain memberi jasa regulasi, lahan hijau juga berdampak pada kondisi 

psikologis dan kesehatan masyarakat. Lahan hijau menjadi tempat untuk bersantai 

karena bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi para pengunjung. Lahan hijau 

juga dapat menjadi arena aktif yang di mana masyarakat dapat melakukan berbagai 

jenis kegiatan seperti berolahraga ataupun berwisata (Munirwan et al., 2019). 

Penelitian yang dilakukan Hartig et al. (2003) menunjukkan bahwa bersama 

tidur teratur, kunjungan rutin ke lingkungan hijau dapat menghambat proses yang 

memberi dampak buruk pada kesehatan dan perilaku dalam jangka panjang maupun 

pendek. Sebuah ulasan sistematis bahkan menunjukkan bahwa memindahkan 

aktivitas ke latar outdoor dapat mengurangi peluang infeksi SARS-CoV-2 

meskipun tidak menutup kemungkinan infeksi terjadi di luar ruangan berkat upaya 

pencegahan transmisi yang mengendur (Bulfone et al., 2020). 

Jackson et al. (2013) juga menyebutkan teori-teori bahwa taman dan 

infrastruktur hijau lain berdampak pada penurunan stres, peningkatan fokus, 

peningkatan suasana hati dan fungsi kognitif, serta peningkatan kesehatan mental. 

Jasa-jasa ini terinterkoneksi dengan konsep livable city yang menekankan 

kenyamanan pengunjung atau penghuni sebagai aspek penting. 

Banyaknya jasa lingkungan juga berpengaruh pada nilai dan harga lahan. 

Berdasarkan model yang disusun Xiaoyun (2015), rumah tangga menawarkan 

harga properti di dekat lahan hijau seharga 4,3% lebih mahal dibanding properti 

serupa yang jauh dari lahan hijau. Masyarakat dalam penelitian Telfiyana (2015) 

bahkan disimpulkan ingin dan mampu berkorban hingga Rp243.103.448,8 untuk 

mendapatkan rumah yang memiliki manfaat ruang terbuka hijau. Dengan tingginya 

minat masyarakat terhadap lahan hijau dan manfaatnya, penerapan lahan hijau 

tentunya memberi daya tarik dan nilai positif lebih bagi kawasan komersial publik 

yang menerapkannya. 
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2.7 Peran Ruang Rekreatif terhadap Kawasan Komersial 

Ruang Rekreatif adalah bagian permukaan bumi yang memiliki batas tertentu 

dan digunakan untuk kebutuhan rekreasi. Rekreasi didefinisikan sebagai aktivitas 

yang dilakukan di waktu senggang untuk membentuk, meningkatkan kembali 

kesegaran fisik, mental, pikiran, dan daya kreasi secara individu maupun kelompok 

yang hilang akibat rutinitas sehari-hari dengan jalan mencari kesenangan, hiburan, 

dan kesibukan yang berbeda yang dapat memberikan kepuasan dan kegembiraan 

yang akhirnya ditujukan bagi kepuasan lahir dan batin (Zuastika dalam Faisyah, 

2019). Dengan demikian, ruang rekreatif dapat disimpulkan sebagai ruang yang 

digunakan untuk menggembirakan hati dan menyegarkan melalui beberapa hobi, 

latihan, menyenangkan, atau sejenisnya (Faisyah, 2020). 

Karena luasnya variasi kegiatan rekreasi, tidak ada ciri khusus dari kegiatan 

yang disebut rekreasi. Hal ini berakibat pada tak terdefinisinya spesifikasi ruang 

yang dibutuhkan untuk berekreasi. Namun, klasifikasi konvensional pernah 

dilakukan Winiarski dalam Mokras-Grabowska (2018) yang membagi rekreasi ke 

dalam rekreasi olahraga, rekreasi turis, rekreasi hiburan dan budaya, rekreasi sosial, 

serta rekreasi maya. Merujuk pada pengertian tersebut, fungsi ruang budaya, seni, 

dan olahraga dapat dianggap sebagai faktor endogen dalam pembangunan ruang 

kota (Kowalczyk dan Derek dalam Mokras-Grabowska, 2018). 

Peran dan poin penting dari ruang rekreatif adalah fungsinya dalam 

memancing daya tarik (attractiveness) pengunjung. Daya tarik adalah gaya pemicu 

turis untuk menuju ke lokasi rekreasi (Lin et al., 2011). Daya tarik rekreasi, 

sebagaimana fungsi rekreasi, ditentukan oleh kepuasan pengunjung saat dan setelah 

mengunjungi ruang rekreatif. Liu, Tu, Chen, Chang, dan Chang dalam Lin et al. 

(2011) berpendapat bahwa setelah kunjungan turis, tingkat kepuasan pengunjung 

akan memengaruhi niat kunjungan kembali secara signifikan. 

Daya tarik ini juga yang berakibat positif dalam pengembangan kawasan 

komersial. Ruang rekreatif, seperti taman, memberikan keuntungan ekonomis bagi 

pemerintah dan masyarakat Perancangan taman yang terencana dan memiliki cukup 

lahan dapat menggerakkan laba yang seringkali lebih tinggi dibanding dana yang 

diinvestasikan, bahkan ketika biaya perawatan termasuk di dalamnya 

(Pennsylvania Land Trust Association, 2012). Peningkatan ekonomi akibat daya 
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tarik rekreatif juga tampak pada jenis rekreasi lainnya seperti rekreasi turis dan 

budaya. 

Objects of historical and cultural heritage, being an important asset of 

the cities, make profit and significantly influence their economic 

development … Reviving local cultural values, developing national 

creativity, and traditions … Historical and cultural heritage also 

increases appeal of regions, promoting development of city services, 

infrastructures, the cultural organizations (Ismagilova et al., 2015: 158). 

Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar pula jangkauan 

pasar yang diperoleh. Jika diinterkoneksikan dengan pendekatan livable pada ruang 

publik, ruang rekreatif memberikan peluang lebih dalam livelihood sebagai sumber 

pendapatan dan mata pencaharian sebagaimana dijelaskan Evans (2002) sebagai 

salah satu sisi koin livability. 

2.8 Wisata Belanja dalam Pemanfaatan Daya Tarik Domestik 

Turisme dan konsumsi dalam visi praktik belanja secara historis berhubungan 

dekat (Rabbiosi, 2011). Butler dalam Rabbiosi (2011) menggarisbawahi bahwa 

hubungan wisata (tourism) dan belanja (shopping) jatuh setidaknya ke dalam dua 

klasifikasi lebih lanjut: tourism shopping yang merujuk pada kegiatan wisata yang 

menjadikan belanja sebagai kegiatan sekunder, dan shopping tourism yang 

merupakan kegiatan wisata dengan tujuan membeli barang di destinasi terkait. 

Kent et al. dalam Choi et al. (2016) berargumen bahwa setiap kegiatan yang 

terjadi selama makan dan jalan-jalan, termasuk membeli produk di destinasi wisata 

atas dasar keinginan termasuk wisata belanja. Hal ini didasari karena aktivitas 

melihat, menikmati, dan mengapresiasi selama membeli atau dalam proses 

pembelian atas keinginan sendiri termasuk aktivitas turisme yang memengaruhi 

sosiokultural, ekonomi, dan aspek lain dari daerah tersebut meskipun pembelian 

tersebut dilakukan di kawasan wisata nonprofit. 

Lebih lanjut, Timothy dalam Choi et al. (2016) mendefinisikan kegiatan 

belanja yang tak direncanakan di destinasi wisata sebagai bentuk wisata belanja. 

Atas definisi tersebut, wisata belanja dapat digolongkan sebagai destinasi wisata 

yang memanfaatkan daya tariknya untuk meningkatkan perbelanjaan yang terjadi 

di daerah tersebut. Dalam hal motivasi belanja wisatawan, kegiatan utama dalam 
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kasus ini termasuk dalam motivasi hedonistik yang menurut Fathonah (2009) 

berpotensi memberikan hiburan dalam berbelanja. 

Hedonic shopping motives akan tercipta dengan berbelanja sembari 

berkeliling memilih barang sesuai selera. Ketika berbelanja seseorang 

akan memilki emosi positif untuk membeli produk tersebut tanpa 

perencanaan sebelumnya berupa catatan daftar belanja. Perilaku impulsif 

didorong oleh keinginan yang kuat dari konsumen untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri pada saat itu juga (Kosyu et al., 2014: 2). 

Motivasi hedonis umumnya timbul karena kesenangan akan eksklusivitas 

produk yang dijajakan baik secara spasial maupun temporal dalam kegiatan wisata. 

Sebagai contoh, kaus bergambarkan Jalan Malioboro bernilai lebih tinggi jika dijual 

di Jalan Malioboro yang menandakan eksklusivitas lokasi dari destinasi terkait. 

Konsep daya tarik ikonik inilah yang menjadi salah satu motif hedonistik dalam 

pembelanjaan suatu barang dan/atau jasa. 

2.9 Komponen Rancang Kota 

Kawasan kota memerlukan gambaran spasial yang mengintegrasikan setiap 

komponen yang terikat di dalamnya (Ismail et al., 2017). Komponen-komponen 

tersebut harus tercakup dalam gagasan yang komprehensif dan terintegrasi dalam 

konsep perancangan. Menurut Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

RTBL, komponen tersebut meliputi delapan poin sebagai berikut. 

i. Struktur Peruntukan Lahan, merupakan komponen rancang 

kawasan yang berperan penting dalam alokasi penggunaan dan 

penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu 

kawasan perencanaan tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana 

tata ruang wilayah; 

ii. Intensitas Pemanfaatan Lahan, adalah tingkat alokasi dan distribusi 

luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya; 

iii. Tata Bangunan, adalah produk dari penyelenggaraan bangunan 

gedung beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, 

meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik 

lingkungan, besaran, dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, 

kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai 
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bangunan, yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai 

kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang 

ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik; 

iv. Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung, terdiri dari jaringan jalan 

dan pergerakan, sirkulasi kendaraan umum, sirkulasi kendaraan 

pribadi, sirkulasi kendaraan informal setempat dan 30 sepeda, sirkulasi 

pejalan kaki (termasuk masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia), 

sistem dan sarana transit, sistem parkir, perencanaan jalur pelayanan 

lingkungan, dan sistem jaringan penghubung; 

v. Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau, diatur melalui pendekatan 

desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan serta memiliki 

peran penting baik secara ekologis, rekreatif dan estetis bagi 

lingkungan sekitarnya. 

vi. Tata Kualitas Lingkungan, merujuk pada upaya rekayasa elemen-

elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kawasan 

atau subarea dengan sistem lingkungan yang informatif, berkarakter 

khas, dan memiliki orientasi tertentu; dan 

vii. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan, mencakup jaringan air 

bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, 

jaringan gas dan listrik, serta jaringan telepon, sistem jaringan 

pengamanan kebakaran, dan sistem jaringan jalur penyelamatan atau 

evakuasi. 

Selain komponen-komponen tersebut, ditambahkan pula atribut-atribut 

livability yang menjadi komponen khas dalam perancangan ini. Atribut tersebut 

dirangkum dalam dimensi comfort, access, maintenance, function, dan sociability 

yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.1. 

Menurut Ismail et al. (2017), hubungan antara manusia dan tempat terbentuk 

melalui persepsi visual dan perasaan terhadap elemen rancang kota. Isi dari kesan 

kota yang telah dipelajari, menurut bentuk fisiknya, dapat diklasifikasikan ke dalam 

lima jenis elemen: paths (jalur), edges (batas), districts (kawasan), nodes (titik), dan 

landmarks (penanda) (Lynch, 1960). Dalam perumusan konsep ini, digunakan juga 

elemen perancangan kota yang disusun Kevin Lynch sebagai rujukan tambahan. 
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Lynch (1960) menyatakan bahwa kesan tersebut terbentuk dari keterbacaan 

(legibility) bentuk, warna, dan susunan yang secara nyata memberi gambaran pada 

lingkungan. Namun, anggapan Lynch bahwa legibility sebagai faktor utama 

merancang kota ideal juga dinilai terlalu dini ditentukan (Damayanti & Kossak, 

2017). 

Menurut Damayanti & Kossak (2017), kontra-argumen terhadap pernyataan 

Lynch muncul dari kota dan perkotaan dengan imageability rendah yang tidak dapat 

dikatakan memiliki makna rendah di mata penduduknya. Hal ini terjadi akibat tidak 

dilibatkannya second space yang melibatkan ruang mental dan third place sebagai 

keterkaitan dua keruangan lainnya (Lefebvre dalam Damayanti & Kossak, 2017). 

Pendapat ini juga muncul dari tulisan Kevin Lynch yang dipublikasikan setelahnya. 

Summary of Lynch’s works after the ‘Image of the City’ explains as 

follow, especially in defining meaning: meaning of place is related to 

time (history) and the observers’ background in terms of social class and 

spatial behavior (Lynch 1972); meaning is developed by people’s sense 

of legibility, experience and place; the development of meaning of 

place/urban elements is affected by factors that is embedded within them 

such as accessibility, diversity, adaptability and comfort (Lynch 1981); 

and the last one is that meaning is related to people’s psychological 

feelings to their environment such as attachment, warmth, relaxation and 

interest (Lynch 1990) (Damayanti & Kossak, 2017: 58). 

Dengan mempertimbangkan trialektik ruang yang dikemukakan Lefebvre 

dalam Damayanti & Kossak (2017), elemen perancangan yang diadopsi dalam 

penelitian ini disesuaikan sehingga mencakup pengalaman sosial masyarakat. 

Observasi makna melalui third space penting khususnya untuk strategi perencanaan 

di masa mendatang (Damayanti & Kossak, 2017). Atas dasar tersebut, komponen 

lain yang juga dilibatkan dalam penelitian ini ditambahkan sebagai berikut. 

i. Paths, dapat berupa jalan, trotoar, jalur transit, terowongan, dan rel. 

Orang-orang menyaksikan kota selagi bergerak melaluinya, dan di 

sepanjang jalur ini juga elemen lingkungan tersusun dan terhubung; 

ii. Edges, adalah batas antara dua fase ruang dan meskipun tidak 

sepenting paths, dianggap penting untuk mengatur fitur sarana di area 

tertentu; 
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iii. Districts, adalah seksi ruang berukuran sedang hingga besar yang 

dapat dikenal memiliki suatu kesamaan penanda karakter; 

iv. Nodes, menandakan titik konsentrasi yang dapat berupa persimpangan, 

titik perhentian kendaraan, jalur penyeberangan, dan transisi 

antarstruktur sebagai fokus intensif dari dan ke mana seseorang datang; 

v. Landmarks, sebagai penanda unik untuk mengidentifikasi struktur 

yang dapat berada di dalam maupun di luar kawasan yang ditandainya; 

dan 

vi. Social Construction, yang mencakup lapisan kultural dan historis 

pemberi makna dan keterikatan terhadap tempat terkait. 

2.10 Preseden Perancangan Kawasan 

Dalam merancang kawasan, diperlukan preseden atau best practice sebagai 

contoh gambaran perancangan yang diinginkan. Preseden digunakan sebagai acuan 

dalam menyusun konsep perancangan Kawasan Pasar Mangga Dua dan sekitarnya 

dengan fokus livability yang merupakan sasaran kedua penelitian ini. Preseden juga 

berperan sebagai bahan evaluasi yang hasilnya diterapkan ke kawasan rancangan. 

2.10.1 Jonker Street Night Market, Melaka, Malaysia 

Jonker Street adalah pasar malam yang menjajakan berbagai jajanan khas 

yang jarang ditemukan di tempat lainnya. Jalan yang juga dikenal dengan Jl. Hang 

Jebat ini lokasinya tak jauh dari sungai Melaka yang sering dijadikan destinasi 

wisata utama di Melaka (Amadea, 2019). Sebagai daya tarik tersendiri, pasar 

malam ini dapat dengan mudah ditemukan pada akhir pekan di sekitar Jembatan 

Sungai Melaka mulai pukul 18.00 waktu setempat. 

Menurut laporan Amadea (2019), komoditas yang diperjualbelikan di pasar 

malam ini mencakup pakaian, pernak-pernik, hingga buah tangan khas Melaka. 

Namun, barang yang paling diincar di Jonker Street adalah jajanannya yang sulit 

ditemukan di tempat lain. Jus semangka, sate telur puyuh, gula ketuk, crab crispy, 

hingga egg fried with lala (tiram) menjadi beberapa jajanan yang bisa dibeli 

langsung di sini. 
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Hal yang bisa dijadikan best practice dalam penyelenggaraan pasar malam di 

Jonker Street adalah penempatan ruang dan waktunya yang sesuai dengan potensi 

kawasan. Jonker Street Melaka dikenal karena situs historisnya yang kental dengan 

budaya lokal Melaka. Keberadaan situs Red Square, misalnya, ditata sangat antik 

dengan arsitektur Eropa yang menarik (Auliani, 2019). Titik menarik lain yang 

dapat ditemukan di kawasan ini adalah Museum Maritim Flora de la Mar yang 

berbentuk kapal pelayaran, keberadaan sejumlah tempat ibadah dari berbagai 

agama bercorak budaya Tiongkok, hingga lukisan mural yang digunakan sebagai 

pewarna dari dinding-dinding di kawasan yang tampak kosong. 

 

Sumber: Azalia Amadea di kumparan.com, 2019 

GAMBAR 2.2 

PEMANDANGAN SORE HARI DI JONGKER STREET 

Penempatan waktu yang dilakukan di malam hari setiap akhir pekannya 

dinilai sebagai pilihan tepat dalam menyesuaikan permintaan pasar tanpa 

mengorbankan penawaran pedagang dan eksternalitas negatif seperti kemacetan 

jika dibuka di weekday. Secara penempatan, kawasan ini juga mirip dengan 

Kawasan Kuliner Malam di Jalan Ikan Tongkol yang diresmikan Walikota 

Bandarlampung pada 2017 lalu dengan lokasinya yang dekat dengan cagar budaya 

di Kota Bandarlampung. 
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Dengan terorganisasinya penjadwalan dan penempatan kios dan tempat 

berkunjung, kawasan ini menjadi preseden karena bisa memanfaatkan potensi yang 

ada sebagai daya tarik yang nyaman dan menarik pengunjung datang kembali. Hal 

ini berbeda dengan Pasar Mangga Dua Telukbetung yang kurang bisa 

memanfaatkan situs di sekitarnya termasuk dalam hal fasilitasi. 

2.10.2 Jalan Malioboro, Yogyakarta 

Jalan Malioboro adalah salah satu landmark Kota Yogyakarta yang tidak 

asing lagi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari uniknya Kota Yogyakarta yang 

memiliki arsitektur dan adat budaya yang khas sebagai daerah istimewa. Dengan 

keunikannya tersebut, segala cenderamata dan oleh-oleh dari Yogyakarta 

terkumpul di Jalan Malioboro yang merupakan titik nol kilometer Yogyakarta. 

Daya tarik Jalan Malioboro ini tentunya mendorong terbukanya peluang 

ekonomi di kawasan tersebut. Dilaporkan Supriadi pada YOGYES.com (2019), 

tingginya kunjungan di jalan ini mendorong Pasar Beringharjo yang ada di kawasan 

untuk menjajakan dagangan yang semakin lengkap: batik, jajanan pasar, jejamuan, 

hingga patung Buddha seharga ratusan ribu. 

 

Sumber: Yustinus Wijaya Kusuma di Kompas.com, 2020 

GAMBAR 2.3 

PAPAN NAMA DAN PEMANDANGAN JALAN MALIOBORO 
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Seiring berjalannya pandemi di tahun 2020, Kawasan Malioboro yang semula 

ditutup perlahan dibuka dengan diterapkannya New Normal. Hal yang bisa 

dijadikan best practice di Malioboro pada masa pandemi adalah penanganannya 

dalam mengorganisasi akses pedagang dan pengunjung. Jalan Malioboro juga 

dikenal berkarakter khas yang tidak dapat ditemui di tempat lain. 

Dengan karakter tersebut, cinderamata dan komoditas yang bercorak 

Malioboro memperoleh kenaikan nilai yang dapat dimanfaatkan pedagang untuk 

meningkatkan penghasilan. Hal ini berbeda dengan Pasar Mangga Dua 

Telukbetung yang kurang memanfaatkan keunggulan historis meskipun terletak di 

tengah kawasan kota tua Bandarlampung. 

2.11 Sintesis Variabel 

Berdasarkan berbagai pustaka yang ditinjau, ditetapkan variabel yang akan 

digunakan pada penelitian ini. Hasil sintesis variabel dapat dilihat pada TABEL II.2 

TABEL II.2 

SINTESIS VARIABEL 

No Sasaran Variabel Subvariabel Sumber Literatur 

1. Mengidentifikasi 

potensi dan masalah 

yang ada di Pasar 

Mangga Dua 

Telukbetung dan 

sekitarnya. 

 

Arahan kebijakan 

pengembangan kawasan 

Kebijakan penetapan fungsi 

kawasan studi 

Pemerintah Kota Bandarlampung 

(2011) 

Kesesuaian peran kawasan 

terhadap fungsi utama kota 

Pemerintah Republik Indonesia 
(2007) 

Kondisi fisik kawasan Aksesibilitas kawasan Lynch (1960); Kementerian 

Pekerjaan Umum (2007) 

Kondisi Landmark Lynch (1960) 

Simpul 

Pembatas kawasan 

Keberadaan lahan hijau 

rekreatif 

Bek et al. (2018); Munirwan 

et al. (2019) 

Atribut kenyamanan 

kawasan 

Paasch (2015) 

Atribut pelayanan kawasan 

Atribut fungsi kawasan 

Daya dukung lahan Kementerian Pekerjaan 

Umum (2007); Whyte (1980) Tata bangunan aktual 

Jaringan prasarana 

Kondisi nonfisik 

kawasan 

Partisipasi penduduk 

Nilai historis dan sosial-

budaya 

Damayanti & Kossak (2017); 

Kementerian Pekerjaan 

Umum (2007); Paasch 

(2015); Ismagilova et al. 

(2015) 

Mata pencaharian Evans (2002) 

Aktivitas intrakawasan Paasch (2015) 
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No Sasaran Variabel Subvariabel Sumber Literatur 

2. Menyusun konsep 

revitalisasi Kawasan 

Pasar Mangga Dua 

dan sekitarnya 

dengan fokus 

livability di ruang 

publik. 

Visi Pembangunan  Kementerian Pekerjaan 

Umum (2007) Kondisi dan kebutuhan 

keruangan 

Kebutuhan Ruang 

Besaran Ruang 

Keterkaitan Ruang 

Blok-blok 

pengembangan kawasan 

 

3. Merumuskan 

panduan umum 

revitalisasi Kawasan 

Pasar Mangga Dua 

Telukbetung dan 

sekitarnya. 

Struktur peruntukan 

lahan 

 Lynch (1960); Kementerian 

Pekerjaan Umum (2007); 

Paasch (2015); Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (2020) 

Intensitas pemanfaatan 

lahan 

Tata bangunan 

Sistem sirkulasi dan 

jalur penghubung 

Sistem ruang terbuka 

dan tata hijau 

Tata kualitas lingkungan 

Sistem prasarana dan 

utilitas lingkungan 

Sumber: Hasil peninjauan pustaka, 2020 


