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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penataan 

Penataan berasal dari kata tata. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 

penataan berarti suatu proses, cara, atau perbuatan menata, melakukan pengaturan, dan 

penyusunan. Dari pengertian tersebut dalam konteks penelitian ini penataan koridor jalan 

dapat diartikan sebagai proses menata, menyusun, dan membuat aturan serta arahan dalam 

ruang koridor jalan.  

Konsep dan model penataan merupakan  luaran produk yang dihasilkan dalam 

penelitian ini . Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah ide atau pengertian 

yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dengan kata lain, konsep penataan berarti ide 

penataan yang diperoleh dari hasil observasi dan analisis Koridor Jalan Sultan Agung. 

Sedangkan model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang 

akan dibuat atau dihasilkan (KBBI). Model dalam konteks ini dapat diterjemahkan sebagai 

panduan dan contoh penataan elemen-elemen rancang kota di Koridor Jalan Sultan Agung.  

2.2 Koridor Jalan 

Menurut Zahnd (1999) koridor jalan dibentuk oleh dua deretan suatu massa yang  

dapat berupa bangunan ataupun pohon yang membentuk sebuah kawasan atau ruang  untuk 

menghubungkan dua wilayah kota secara alami dan netral. sedangkan Moughtin (1992: 41) 

menyebutkan bahwa kawasan koridor jalan biasanya pada sisi kanan dan kirinya telah 

banyak bangunan-bangunan yang tumbuh secara berderet serta memanjang di sepanjang 

ruas suatu jalan tersebut. Dengan kata lain koridor jalan dapat diartikan deretan bangunan, 

vegetasi, perlengkapan jalan, dan komponen fisik yang dalam membentuk lorong ruang 

jalan yang memanjang. Terdapat dua macam koridor perkotaan menurut Bishop (1989:93) 

: koridor komersial dan scenic koridor. 

1.  Koridor komersial 

Koridor komersial dibentuk dari suatu kawasan-kawasan komerisal menuju pusat 

perkotaan yang dapat berupa suatu perkomplekan bangunan pusat-pusat pelayanaan 

perdagangan dan jasa atau perkantoran yang berada di sepanjang koridor dan 

biasanya kondis aktivitassangat tinggi dan padat. Pada koridor komersial umumnya 
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mempunyai  jalur pedestrian/pejalan kaki  sebagai prasaran bagi kegiatan pergerakan 

manusia dan jalan untuk lalu lintas kendaraan umum  dan transportasi utama yang 

melalui kawasan urban. 

2. Scenic koridor 

Scenic koridor merupakan kawasan koridor yang umumnya berada di 

kawasan perdesaan. Koridor ini memiliki bentuk yang berbeda  dengan koridor 

komersial di dalam area perkotaan. Jenis koridor ini memberikan suatu 

pemandangan lanskap alam yang natural dan  unik dan  secara lebih lanjut lagi dapat 

memberikan pengalaman rekreasi bagi pengguna jalan saat mereka melintasi jalan 

tersebut. Meskipun koridor scenic umumnya berada di kawasan pedesaan, namun 

terdapat beberapa komunitas sosial yang dapat mengetahui ciri-ciri dan  keunikan 

bentukan koridor ini karena koridor ini secara langsung dapat menyuguhkan 

pemandangan alam yang indah saat perjalanan menggunakan kendaraan. 

Carr, et al. (dalam Carmona, dkk., 2003),  mengemukakan bentukan fisik 

koridor dapat berfungsi secara optimal jika terdapat unsur-unsur kenyamanaan 

(comfort), relaksasi (relaxtation), aktivitas pasif (passive engagement), dan aktivitas 

aktif (active engagement), serta pengelolaan yang baik (discovery): 

1. Kenyamanan (comfort), adalah syarat yang sangat penting dalam menjadikan 

koridor berhasil.  Kenyamanan dalam suatu koridor dapat dipengaruhi oleh: 

(a) kenyamanan lingkungan yaitu perlindungan terhadap pengaruh kondisi 

alam misalnya angin dan panas matahari; (b) kenyamanan fisik yaitu 

ketersediaan prasarana pendukung yang memadai misalnya tempat duduk; (c) 

kenyamanan sosial dan psikologi yang dapat berupa terdapat/tersedia ruang 

berinteraksi bagi masyarakat 

2. Relaksasi (Relaxation), merupakan kegiatan yang memiliki hubungan erat 

dengan kenyamanan psikologi. Elemen-elemen alam seperti vegetasi, pohon, 

air  yang jauh dari kebisingan dapat menciptakan kondisi yang baik untuk 

relaksasi. Apabila lingkungan sekitar tenang, tubuh dan pikiran tenang serta 

badan dalam kondisi sehat kondisi rileks dapat dengan mudah dicapai. 

3. Aktivitas pasif (Passive engagement),  merupakan aktivitas yang dipengaruhi 

oleh kondisi dan suasana lingkungan disekitarnya. Kegiatan ini dapat  berupa 

aktivitas yang hanya melihat-lihat lingkungan di sekitarnya atau hanya 

sekedar memandang pemandangan sdi sekelilingnya.. 
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4. Aktivitas aktif (Active engagement), adalah aktivitas yang terjadi dari 

interaksi sosial pengguna koridor itu sendiri. Elemen ini juga menjadi ukuran 

keberhasilan suatu koridor, apabila aktivitas dan interkasi yang terjadi aktif 

dan ruang koridor dapat mewadahi kegiatan itu.  

5. Pengelolaan yang baik (discovery), dilakukan dengan melakukan  

pemeliharaan ciri khas keunikan dalam ruang koridor baik arsitekturnya 

ataupun budayanya. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan mengelola agar 

ruang dalam koridor tidak menjenuhkan. 

2.2.1 Tingkat Pelayanan Jalan (LOS) 

LOS (Level of Service) atau tingkat pelayanan jalan merupakan kemampuan 

yang dimiliki oleh ruas jalan dan/atau suatu persimpangan untuk mewadahi aktivitas 

lalu lintas dalam kondisi tertentu yang digunakan untuk melihat tingkat kemacetan. 

Permen Perhubungan No. 14 Tahun 2006 menyatan bahwa karekteristik tingkat 

pelayanan jalan tersebut sebagai berikut. 

Tabel 0.1 Tingkat Minimum Pelayanan Jalan 

Fungsi Jalan Tingkat pelayanan (Level of Service) jalan 

Jalan Arteri primer B 

Jalan Kolektor primer B 

Jalan Lokal primer C 

Jalan Arteri sekunder C 

Jalan Kolektor sekunder C 

Jalan Lokal sekunder D 

Jalan Lingkungan D 

Sumber: Departemen Perhubungan “Penyusunan Pedoman Teknis Analisis Dampak 

Transportasi di Wilayah Perkotaan” 2007 

Adapun rincian karakteristik operasi tiap tingkat pelayanan jalan arteri sekunder 

termuat seperti pada tabel berikut: 

Tabel 0.2 Tingkat Karakteristik LOS Jalan Arteri Sekunder 

Tingkat 

Pelayanan 
Karakteristik Operasi Terkait 

A 

▪ Arus bebas 

▪ Kecepatan perjalanan rata-rata ≥ 80 km/jam 

▪ V/C ratio ≤ 0,6 

▪ Load factor pada simpang = 0 
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B 

▪ Arus stabil 

▪ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 40 Km/jam 

▪ V/C ratio < 0,7 

▪ Load factor < 0,1 

C 

▪ Arus stabil 

▪ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 30 Km/jam 

▪ V/C ratio < 0,8 

▪ Load factor < 0,3 

D 

▪ Mendekati arus tidak stabil 

▪ Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d > 25 Km/jam 

▪ V/C ratio < 0,9 

▪ Load factor < 0,7 

E 

▪ Arus tidak stabil, terhambat, dengan tundaan yang 

tidak dapat ditolerir 

▪ Kecepatan perjalanan rata-rata sekitar 25 Km/jam 

▪ Volume pada kapasitas 

▪ Load factor pada simpang < 1 

F 

▪ Arus tertahan, macet 

▪ Kecepatan perjalanan rata-rata < 15 Km/jam 

▪ V/C ratio permintaan melebihi 1 

▪ simpang jenuh 

SumberPERMENHUB  No.KM 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen Dan 

Rekayasa Lalu Lintas di Jalan 

Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030 Jalan Sultan Agung 

dikategorikan sebagai Jalan Arteri sekunder, sehingga standar minimum tingkat 

pelayananya adalah C. Berdasarkan pada standar tersebut maka karakteristik minimum 

pelayanan jalan yang harus dipenuhi Jalan Sultan Agung adalah: kondisi arus stabil; dan 

kecepatan perjalanan kendaraan rata-rata turun s/d > 30 km/jam; serta V/C ratio < 0,8; dan 

load factor < 0,3. 

 

2.3 Rancang Kota 

Definsi perancangan kota menurut para ahli  saat ini sangat beragam. Menurut 

Catanese (1986:45), perancangan kota adalah bidang ilmu yang menjembatani profesi 

keahlian  perencana dengan profesi arsitektur yang berfokus terutama pada bentuk dan 

kondisi fisik kota. Dari pengertian tersebut Catanese mendefiniskan rancang kota dari sudut 

pandang keprofesian. Sedangkan Shirvani (1985) mengemukakan rancang kota sebagai 

bidang disiplin keilmuan yang rumit karena melingkupi berbagai  disiplin ilmu seperti 

arsitektur, perencanaan perkotaan, lanskap, teknik sipil dan transportasi, real estate, 

psikologi,  hukum dan disiplin ilmu lainya. Selanjutnya Danisworo mendefinisikan rancang 

kota yaitu: (a) jembatan perantara yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan secara wajar, 

berbagai ketentuan dan kebijakan perencanaan perkotaaan dengan hasil produk desain 
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fisiknya, (b) suatu sistem proses yang dapat memberikan arahan, untuk tercapainya suatu 

kawasaan binaan  fisik yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, 

kapabilitas sumber daya sekitar, serta kemampuan daya dukung lahannya (Danisworo M. , 

1991). 

2.4 Elemen Perancangan Kota 

Menurut Shirvani (1985) elemen perancangan kota terdiri dari 8 (delapan) yaitu: (1) 

Penggunaan lahan; (2) Bentukan dan massa bangunan; (3) Sirkulasi dan parkir; (4) Ruang 

terbuka; (5) Jalur pedestrian; (6) Aktivitas pendukung; dan  (7) Penanda; serta (8) 

Preservasi. 

2.4.1 Penggunaan Lahan (Land Use) 

Land use adalah suatu rencana dua dimensi dimana ruang-ruang tiga dimensi 

akan dibangun diatasnya dan membentuk fungsi-fungsi tertentu (Shirvani, 1985). 

Penggunaan lahan didefinisikan oleh Marler (1885) sebagai kegunaan atau 

pemanfaatan dari suatu bidang lahan dan diatasnya berlangsung kegiatan yang 

banyak jenisnya. Shirvani (1985) mengemukakan bahwa guna lahan dapat 

membentuk keterkaitan antara kepadatan aktivitas/penggunaan dengan 

sirkulasi/parkir dan dalam suatu kawasan perkotaan. Dalam penataan suatu ruang 

kota, ada perbedaan daya tampung dan kemampuan baik itu dalam aspek parkir, 

akses, penggunaan sistem transportasi yang diterapkan , dan kebutuhan pemanfaatan 

lahan secara kelompok atau individual.  Dalam penerapan kebijakan guna lahan, 

terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan antara lain (Shirvani, 1985): 

• Jenis guna lahan yang dilegalkan/diijinkan 

• Hubungan yang terjadi secara fungsional antara kawasan yang tidak sama 

• Kawasan yang dapat ditopang dalam area yang berbeda: nilai batas maksimum 

lantai 

• Luasan dan batas skala untuk pemngembangan pembangunan baru 

• Jenis insentif pengembangan yang sesuai untuk diterapkan dikembangkan 

dalam suatu kawasan yang memiliki karakteristik khusus. 

Berdasakan keberadaanya, land use dapat dikategorikan menjadi beberapa 

aspek penting. Seperti yang diuraikan oleh Gallion et.al, beberapa aspek penting land 

use, yaitu: (Gallion & Eisner, 1990)  

a.  Berdasarkan aspek fisik: 
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1)  Area lahan yang terbangun, berupa lahan untuk fungsi permukiman, 

pendidikan, sarana peribadatan, bangunan kesehatan, bangunan 

perkantoran, dan lahan industri, serta  perdagangan dan jasa. 

2)  Area lahan yang tidak  terbangun, seperti lahan perkebunan, lahan 

untuk pertanian, lahan perkeburan campuran, dan lahan kosong lainnya 

yang tidak ditumbuhi banguan. 

b.  Berdasarkan Aspek Ekonomi: berupa unsur aksesibilitas dan trend. Tingkat 

kecenderungan lahan pada suatu trend yang berhubungan dengan kegiatan 

ekonomi seperti bisnis, industri, dan jasa dipengaruhi oleh tingginya 

aksesibilitas dari suatu guna lahan. 

c.  Berdasarkan Aspek Sosial, meliputi popularitas yang berkembang melalui 

interaksi sosial dimana aspek ini ialah suatu fenomena dari aktivitas sosial. 

d.  Berdasarkan Aspek Politik: ialah hal-hal yang berkaitan dengan isu dari 

kebijakan dan peraturan perundang-undangan, seperti  RTRW, RDTR, dan 

rencana pemanfaatan suatu area/kawasan. 

Menurut Gallion (1980), Empat aspek tersebut berpengaruh kuat dan berperan 

penting dalam perkembangan kualitas, karakter,  dan kecepatan pertumbuhan serta 

pola morfologi penggunaan lahan. Hal tersebut secara langsung dapat 

mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan pola morfologi yang terbentuk dalam 

suatu area perkotaan. 

Guna lahan (land use) diklasifkasikan kedalam beberapa fungsi menurut 

akativitas diatasnya. Jenis-jenis penggunaan lahan secara umum dalam suatu 

kawasan perkotaan menurut Sadyohutomo (2008)  dibagi kedalam 7 jenis. 

Tabel 0.3 Klasifikasi penggunaan lahan pada kawasan perkotaan 

No Penggunaan Lahan Keterangan 

1 Perumahan 
Kumpulan rumah untuk tempat tinggal yang 

dilengkapi dengan fasilitas lingkunganya 

2 Perdagangan 

Area/tempat untuk transaksi barang dan jasa 

yang dapat berupa bangunan toko, pasar, 

pergudangan, dan lain-lain 

3 Industri 

Area untuk aktivitas proses pengolahan dan atau 

pembuatan bahan-bahan baku menjadi barang 

yang setengah jadi atau barang sudah jadi 
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4 Jasa 

Aktivitas untuk pelayanan semi komersial, 

perkantoran pemerintah, sosial, kesehatan, 

pendidikan dan budaya 

5 Taman 
Area yang difungsikan untuk ruang terbuka 

hijau/nonhijau publik: taman kota dan hutan kota  

6 Perairan 

Kawasan air  yang mengalir atau berupa 

genangan musiman atau permanen baik alami 

atau buatan 

7 Lahan kosong Lahan kawasan yang tidak/belum dimanfaatkan 

Sumber: Sadyohutomo (2008) 

2.4.2 Bentuk dan Massa Bangunan (Building Form and Massing) 

Bentuk dan massa bangunan merupakan hubungan dan keterkaitan bentuk dan 

massa-massa antar bangunan eksisting dalam membentuk suatu fisik kota. Untuk 

dapat menciptakan bentuk ruang menjadi teratur, mempunyai garis langit - horizon 

(skyline)  dinamis dan ruang yang tidak terpakai kecil dalam merancang/menata 

suatu kota,  perlu memperhatikan bentukan dan hubungan yang ada antar-massa 

bangunan itu sendiri berupa jarak antar-bangunan, ketinggian bangunan,  fasad 

bangunan, bentuk bangunan, dan lain sebagainya (Shirvani, 1985). Bentuk dan 

massa bangunan dapat berupa kualitas tertentu yang berhubungan dengan 

penampilan suatu bangunan: 

1) Ketinggian bangunan    6)  Gaya Bangunan 

2) Kepejalan bangunan    7)  Skala 

3)   Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  8)  Material  

4) Koefisien Dasar Bangunan   9)  Tekstur 

5) Garis Sempadan Bangunan   10) Warna 

Prinsip dan teknik dasar perancangan kota menurut Spreiregen (1965:70-75) 

dalam Shirvani (1985:23) mensitesis berbagai hal penting yang berkaitan dengan 

bentuk dan massa bangunan meliputi: 

1. Skala, dalam hubunganya dengan sudut pandang manusia, sirkulasi, bangunan 

di sekitarnya, dan ukuran kawasan; 

2. Ruang kota, yang merupakan elemen dasar dalam perencanaan kota harus 

memperhatikan bentuk kota, skala, sense of enclosure, dan tipe ruang terbuka 

kota; dan  
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3. Massa kota, yang didalamnya meliputi bangunan, permukaan tanah, objek-

objek yang membentuk ruang kota, dan pola aktivitas baik skala kecil maupun 

besar. 

Dalam menentukan tinggi bangunan, terdapat beberapa kriteria dan 

pertimbangan yang digunakan. Beberapa kritera dan pertimbangan tersebut 

diantaranya pertimbangan  jalur pesawat terbang, bahaya kebakaran, optimal harga, 

angin, daya dukung tanah, dan  gempa serta pertimbangan transportasi. Selain 

pertimbangan di atas masih terdapat berbagai pertimbangan tidak terukur lainnya 

seperti kenyamanan dan keindahan dll (Indradjati, 2018). 

 

Gambar 0.1 Elemen pembentuk tata massa bangunan 

Sumber: (Indradjati, 2018) 
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Gambar 0.2 Ilustrasi koefisien lantai bangunan 

Sumber: (Indradjati, 2018) 
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Gambar 0.3 Ilustrasi pertimbangan dalam menentukan Garis Sempadan 

Bangunan 

Sumber: (Indradjati, 2018) 

Adapun rumus umum untuk menentukan GSB sbb: Jalan dengan Rumija > 8 

m, GSB= 0.5 Rumija +1. Jalan dengan Rumuja ≤ 8 m, GSB = 0.5 Rumija. 

 

2.4.3 Sirkulasi dan Parkir (Circulation and Parking) 

Menurut Shirvani (1985) elemen sirkulasi adalah salah satu bagian yang 

sangat penting dalam rancang kota. Sirkulasi mampu mengarahkan, membentuk dan 

mengontrol pola-pola pembangunan dan pola-pola aktivitas yang ada dalam suatu 

kota. Elemen ini membentuk pola aktivitas dan pembangunan karena keberadaan 

suatu sistem transportasi dan pergerakan baik dari jalan-jalan umum, sistem jalur 

pedestrian dan sistem transit menciptakan keterhubungan dan pergerakan. Selain itu 

sirkulasi juga bisa menjadi suatu elemen  yang dapat menstrukturkan, menegaskan 

dan membentuk karakter bentukan fisik kawasan perkotaan yang dapat membedakan 

suatu daerah, kegiatan pada suatu tempat dan lain sebagainya (Shirvani, 1985). 

Sistem perpakiran terutama ruang parkir secara langsung dapat 

mempengaruhi visual suatu lingkungan pada beberapa kawasan dalam kota, dan 

terutama pada kegiatan komersial di daerah perkotaan. Penyediaan dan keberadaan 

tempat parkir setidaknya dapat memberi efek tampilan yang baik dalam perancangan 

suatu kota agar lebih sukses. Elemen parkir menimbulkan dua efek secara langsung 

pada kualitas kawasan, yang berupa: (1) Keberlangsungan kegiatan komersial dan  
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(2) mempengaruhi visual yang merupakan unsur penting pada bentukan fisik dan 

struktur kota. 

Shirvani (1985) mengungkapkan dalam merencanakan tempat atau ruang 

parkir yang baik dan benar, sebaiknya memenuhi pertmbangan-pertimbangan 

seperti: 

1) keberadaan dan letak susunanya tidak mengganggu kegiatan di kawasan 

sekitarnya 

2) menggunakan pendekatan program dengan penggunaan berganda 

3) disediakan tempat parkir yang khusus 

4) ruang atau kantong parkir di kawasan tepi kota 

Kemudian dalam perancangan kota terkait jaringan sirkulasi dan parkir dalam 

perencanaanya sebaiknya agar  selalu memperhatikan: 

1) Jaringan jalan: jalan harus berupa ruang yang terbuka yang mampu 

mendukung citra kawasan dan aktivitas pada kawasan 

2) Jaringan jalan harus dapat memberikan orientasi dan arah bagi pengguna dan 

menciptakan  lingkungan yang aman dan nyaman 

3) Kerjasama dan koordinasi dari sector privat dan publik  dalam rangka 

mewujudkan cita-cita yang ditetapkan untuk kawasan terkait. 

Parkir dan perpakiran merupakan salah satu unsur yang perlu direncanakan sesuai 

dengan  standar agar tertata dengan baik dan aman. Mengutip standar perpakiran yang 

dikeluarkan  DIRJEN Perhubungan Darat (1998), disebutkan beberapa poin tentang 

definisi  yang berhubungan dengan parkir, yaitu : 

a. Parkir merupakan keadaan diam dari suatu entitas kendaraan dan hanya 

bersifat sementara. 

b. Keadaan diam dari suatu kendaraan dalam waktu sementara dan pengemudi 

masih dalam kendaraan disebut berhenti. 

c. Fasilitas/sarana parkir ialah tempat yang ditetapkan sebagai lokasi untuk 

kendaraan berhenti dan bersifat permanen untuk menjadi tempat aktivitasi 

dalam periode waktu tertentu. 
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d. Fasilitas dan sarana parkir kendaraan yang berada di pinggir jalan umum yang 

dipakai ntuk menunjang aktivitas seperti ruang  parkir dan /atau bangunan 

parkir disebut sebagai Off-Street Parking. 

e. SRP atau satuan dalam ruang parkir ialah parameter untuk mengukur luasan 

efektif suatu lokasi untuk mnejadi tempat kendaraan mulai dari truk, bus, 

hingga sepeda motor, dan termasuk didalamnya ruang bebas. 

f. Jalur sirkulasi merupakan empat yang digungsikan  untuk  menampung 

pergerakan suatu kendaraan yang akan masuk dan/atau  keluar dari fasilitas 

dalam parkir. 

g. Jalur gang adalah jejalur diantara dua kumpulan atau deretan tempat parkir 

yang letaknya berdekatan. 

h. Area parkir adalah kawasan yang menggunakan badan jalan untuk 

fasilitas/sarana parkir dan biasnya terdapat pengendalian perparkiran saat  

melewati pintu masuk.  

Menurut DIRJEN Perhubungan darat letak dan penempatan sarana parkir ada 

dua yaitu: 1. Parkir yang berada di badan jalan atau on street parking ; dan 2 .Parkir 

yang berada di luar dari badan jalan atau off street parking. Untuk lokasi ruang parkir 

yang ditempatkan parkir di luar  dari badan jalan dibagi menjadi dua yaitu: a) sarana 

parkir yang diperuntukan untuk umum berupa tempat yang dapat berbentuk 

gedung/bangunan parkir atau kantong parkir untuk umum; b) sarana parkir untuk 

fasilitas penunjang yaitu tempat yang dapat berupa gedung/bangunan parkir atau 

taman parkir yang disediakan dalam rangka  menunjang aktivitas pada bangunan 

inti/utama. 

Untuk perparkiran di badan jalan khusunya, menurut RSNI-T nomor 14 tahun 

2004 tentang geometri jalan perkotaan disebutkan bahwa sebenarnya jalur 

pergerakan lalu lintas tidak diperuntukan sebagai  tempat parkir. Tetapi jika dalam 

keadaan urgen sarana parkir yang sejajar dengan pergerakan lalu lintas yang ada di 

badan jalan dapat dipakai, dengan syarat: a) jika kebutuhan ruang parkir tinggi; b) 

tidak tersedianya sarana parkir di luar dari badan jalan. Untuk melengkapi hal-hal 

tersebut diatas, perencanaan parkir ysng sejajar dengan lalu lintas (on-street parking)  

harus memperhatikan beberapa poin sebagai berikut: 
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❖ jika hanya berada  pada jalan fungsi kolektor sekunder dan jalan lokal 

sekunder  

❖ lebar jalur parkir yang tersedia minimum 3,0 m; 

❖ kapasitas jalan terkait memadai untuk dibuat parkir 

❖ memperhatikan ketentuan dan keselamatan perlalulintasan (Badan Standar 

Nasional, 2004). 

Lebih lanjut lagi dalam Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir  

terdapat beberapa macam pola parkir diantaranya: 

1. Pola parkir dengan sudut 900 

Jika dibandingkan dengan parkir dengan pola paralel pola parkir 90 derajat  

lebih banyak dapat menampung kendaraan, akan tetapi pergerakan dan manuver 

kendaraan baik masuk atau keluar relatif lebih sulit apabila dibandingkan dengan  

parkir dngan pola nilai sudutnya lebih rendah dari 90°. 

 

Gambar 0.4 Pola parkir tegak lurus satu sisi (atas); pola parkir tegak lurus 

dua sisi (bawah) 

Sumber: (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat , 1998) 

 

2. Pola parkir dengan sudut 300, 450, 600 
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Jika dibandingkan dengan pola parkir pada sisi, parkir dengan pola ini 

memiliki daya tampung kendaraan relatif lebih banyak, dan untuk kemudahan serta 

kenyaman dalam melakukan manuver baik masuk dan keluar ke ruang parkir pun 

lebih besar jika dikomparasikan dengan pola parkir yang membentuk sudut siku-siku 

atau 90°. 

 

 

Gambar 0.5 Pola parkir membentuk sudut satu sisi (atas); pola parkir 

membentuk sudut dua sisi (bawah) 

Sumber: (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat , 1998) 

 

2.4.4 Ruang Terbuka (Open Space) 

Menurut Shirvani (1985), elemen open space tidak terlepas dan berkaitan 

dengan lansekap. Unsur lansekap sendiri meliputi unsur keras (hardscape) 

misalanya patung,  batu-batuan,  jalan, trotoar, dan sebagainya; serta unsur lunak 

(softscape) seperti vegetasi dan air.  Elemen ini  umumnya berupa area yang terbuka: 

lapangan, jalan, sempadan, sungai, taman, makam, dan sebagainya. Dalam 

merencanakan ruang terbuka juga selalu menyangkut dengan perabot jalan/taman 

(street futniture) seperti penataan lampu jalan, tempat sampah, papan nama 

bangunan, bangku taman, dan yang lainya (Shirvani, 1985).  

Djoko Sujarto dkk (2005), mengemukakan bahwa ruang terbuka (open space) 

adalah suatu ruang yang harus direncanakan dan ditata karena kebutuhan atau 

permintaan  tempat-tempat melakukan pertemuan dan kegiatan secara bersama di 
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ruang terbuka juga ada. Oleh karena adanya pertemuan ata suatu acara bersama dan 

interaksi masyarakat, maka dapat  timbul macam-macam aktivitas diruang terbuka 

publik tersebut. Menurut  Hakim dkk. (2003) ruang terbuka diklasifikasikan menjadi 

dua tipe yaitu: (1) ruang terbuka hijau (RTH) yang terdiri dari RTH publik dan RTH 

privat; dan (2) ruang terbuka non hijau meliputi  ruang terbuka non hijau (RTNH) 

publik dan ruang terbuka non hijau (RTNH) privat. (Hakim & dkk, 2003). 

1. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 

a)  Pengertian Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 

Dalam Permen PU No. 12 tahun 2009  Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 

merupakan tipe ruang terbuka yang berlokasi di suatu kawasan perkotaan, RTNH 

adalah ruang terbuka yang berada di sebagian wilayah perkotaan yang bukan 

tergolong dalam klasifikasi Ruang Terbuka Hijau, yang biasanya berupa 

lahan/tutupan yang diperkeras atau dapat berupa genangan/badan air, ataupun 

keadaan tanah tertentu yang tidak ada tanaman tumbuh karena kondisi. 

b)  Fungsi Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 

RTNH pada area perkotaan memiliki peran yang sangat penting, dalam permen PU 

No. 12 Tahun 2009 disebutkan terdapat dua fungsi ruang terbuka non hijau di 

kawasan perkotaan: yaitu sebagai fungsi utama dan sebagai fungsi pelengkap atau 

tambahan. 

❖ Fungsi utama RTNH di area perkotaan ialah sebagai fungsi sosial, yaitu fungsi 

sebagai tempat aktivitas sosial dan budaya masyarakat di dalam kawasan kota 

atau area perkotaan yang terdistribui dan terencana, sebagai elemen yang 

mengungkapakan ekspresi kultur lokal, media inerakasi penduduk kota, 

tempat untuk olahraga dan sarana rekreasi, lokus pendidikan, bagi penelitian, 

dan sebagai tempat pelatihan dalam mengobservasi atau mempelajari alam. 

❖ Sedangkan Fungsi pelengkap atau tambahan dari RTNH di area perkotaan 

meliputi fungsi ekonomis, fungsi ekologis, fungsi arsitektural dan  sebagai 

fungsi darurat. 

c)  Manfaat Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 

❖ Manfaat secara langsung 

Manfaat RTNH secara langsung adalah manfaat yang diperoleh dalam waktu 

yang relatif pendek yaitu selama berlangsungnya kegiatan  masyarakat, 
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misalnya seperti aktivitas olahraga, aktivitasrekreasi, aktivitas parkir, sebagai 

keindahan dan kenyamanan dapat berupa adanya plasa, landmark, monument, 

dan juga sebagai profit secara ekonomi contohnya retribusi yang diperoleh 

dari parkir, sewa sarana olahraga dan lain-lain. 

❖ Manfaat secara tidak langsung   

Manfaat yang didapat secara tidak langsung adalah manfaat yang akan 

dirasakan jika sudah berlangsung dalam tempo yang relatif panjang misalnya 

mencegah atau mengurangi ketegangan dan konflik sosial, pelestarian 

lingkungan, untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja masyarakat, serta 

dapat meningkatkan nila lahan di kawasan disekitarnya. (Permen PU No. 12, 

2009). 

d)  Tipologi Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 

Jenis-jenis ruang terbuka non hijau di area perkotaan secara umum dibagi menjadi 

beberapa tipologi. Jenis-jenis RTNH  dapat berupa lapangan olahraga,  plazza, 

tempat untuk bermain, area rekreasi, parkir,  serta koridor (Permen PU No. 12 Tahun 

2009). 

❖ Lapangan tempat olahraga adalah salah satu raung terbuka non hijau dan 

tempat terbuka dengan fungsi dominanya yaitu tempat aktivitas olahraga 

berlangsung. 

❖ Plasa tegolong kedalam bentuk RTNH yang merupakan suatu pelataran dan 

tempat untuk berkumpulnya orang dengan banyak jenis aktivitas seperti 

tempat bersosialisasi, sekedar duduk-duduk, atau aktivitas wajar orang-orang. 

❖ Tempat untuk bermain dan kegiatan rekreasi tergolong sebagai salah satu 

bentuk ruang terbuka non hijau dan biasanya berupa pelataran dengan 

berbagai fasilitas tertentu untuk mengakomodir aktivitas utama untuk bermain 

atau rekreasi bagi  masyarakat 

❖ Parkir merupakan salah satu bentuk ruang terbuka non hijau dan berbentuk 

pelataran uang difungsikan untuk tempat  meletakkan atau pemberhentian 

kendaraan seperti sepeda motor,  mobil, dan kendaraan lainya. 

❖ Pembatas (buffer) ialah  suatu bentuk ruang erbuka non hijau dalam bentuk 

jalur yang fungsi utamanya sebagai pembeda batasan agar menegaskan 

peralihan/perbedaan antara suatu fungsi tertentu. 
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❖ Koridor termasuk dalam salah satu bentuk RTNH yang fisiknya berupa jalur 

memanjang dengan fungsi dan peranan utamanya adalah sebagai sarana 

aksesibilitas bagi pejalan kaki yang tidak termasuk trotoar. 

2.  Ruang Terbuka Hijau 

a)  Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan memanjang/jalur/dan atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih terbuka, tempat untuk tumbuh tanaman, 

baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No.26 Tahun 

2007). 

b)  Fungsi RTH 

Menurut Permen PU No. 5 Tahun 2008 Ada dua fungsi ruang terbuka hijau  di 

kawasan perkotaan yaitu sebagai intrinsik atau fungsi utama dan fungsi ekstrinsik 

atau fungsi pendukung. 

1. Fungsi intrinsik (utama) yang merupakan fungsi ekologis: 

❖ Untuk memberi kontribusi sebagai sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota 

dan menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara. 

❖ Sebagai pengatur iklim mikro yang memungkinkan sistem 

sirkulasi/pergerakan udara dan air tersedia dan secara alami dapat berlangsung 

dengan baik. 

❖ Untuk memberikan  peneduhan dan penghasil oksigen 

❖ Sebagai penyerap air hujan secara alami 

❖ Sebagai tempat habitat satwa 

❖ Sebagai penyerap dan filter polutan dengan udara, air dan tanah sebagai 

medianya  serta sebagai penahan angin. 

2. Fungsi Ekstrinsik (tambahan) meliputi fungsi sosial dan budaya , fungsi ekonomi, 

dan fungsi keindahan. 

❖ Fungsi sosial dan budaya: menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan 

media komunikasi warga kota; untuk tempat rekreasi masyarkat; sebagai 

wadah dan objek penelitian, dan penelitian. 

❖ Fungsi Ekonomi:  sebagi salaj satu sumber daya untk produk yang bisa 

pasarkan, mislanya tanaman buah, bunga, daun-daunan, sayur-sayuran; dan 
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bisa menjadi salah satu bagian dari wiraswasta bagi  pertanian dan 

perkebunan, serta kehutanan. 

❖ Fungsi estetika: untuk meningkatkan rasa nyaman, memberikan kesan indah 

bagi  lingkungan kota; untuk memicu kreativitas serta produktivitas penduduk 

kota; sebagi unsur yang membentuk  estetika  arsitektural; sebagai salah satu 

unsur pencipta  harmonis antara kawasan terbangun dan  kawasan tidak 

terbangun. 

c)  Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

❖ Manfaat secara langsung 

Membentuk dan menciptakan keindahan serta kenyamanan; sebagai sumber 

daya untuk menghasilkan produk-produk yang dapat dijual. 

❖ Manfaat secara tidak langsung 

Unsur yang mampu membersihkan polutan udara yang secara efektif, 

memlihara ketersediaan air  dalam tanah, melestarikan fungsi alami 

lingkungan serta segala makhluk di dalamnya. 

d) Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau 

❖ Taman Kota 

Ruang terbuka hijau taman kota adalah taman yang berfungsi untuk 

memberikan pelayanan bagi warga kota atau bagian dari kawasan kota. Bentukk 

RTH - taman kota dapat berupa lapangan hijau, yang  didalamnya terdapat fasilitas 

pelengkap seperti  rekreasi dan olahraga, dan perkomplekan sarana olahraga yang 

biasanya jumlah RTH minimalnya 80%-90%. 

❖ RTH Hutan Kota 

Hutan kota merupakan RTH yang disediakan dengan tujuan untuk penyangga 

lingkungan kawasn kota. Taman kota ini memiliki fungsu untuk memperbaiki dan 

memlihara iklim mikro, sebagai peresap air, menciptakan keserasian dan 

keseimbangan alam fisik kota, sebagai penjaga keindahan, serta unsur yang 

mendukung dalam melestarikan dan melindungi keberagaman hayati. Bentuk RTH 

Hutan kota biasanya bergerombol, dapat pula menyebar dan membentuk jalur 

memanjang. 

❖ RTH Sabuk Hijau 
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Fungsi RTH sabuk hijau adalah sebagai area untuk menyangga dan membatasi 

perkemsuatu aktivitas-aktivitas tertentu agar dapat berlangsung sebagai mana 

mestinya tanpa mengganggu; dan juga sebagai pengaman dari faktor area lingkungan 

di sekelilingnya. 

❖ Jalur Hijau Jalan 

Ruang terbuka hijau ini meliputi  median jalan dan pulau jalan. Median jalan 

merupakan jejalur pada bagian tengah jalan sebagai pemisah dan membagi badan 

jalan menjadi dua atau beberapa jalur. Median jalan dapat berbentuk taman yang 

terdapat vegetasi atau perkerasan lain. Sedangkan pulau jalan adalah taman yang 

dibentuk oleh geomtri jalan seperti pada bundaran ataupun pada pertemuan 

persimpangan jalan. 

❖ RTH bagi Pejalan Kaki 

Ruang terbuka hjau pejalan kaki adalah ruang yang  secara khusus dibuat dan 

disediakan untuk  pejalan kaki yang biasanya terletak pada kanan atau kiri jalan 

ataupun didalam suatu taman. 

❖ RTH pada Sempadan jalur kereta api 

Ruang terbuka hijau pada  Sempadan jalur Kereta Api adalah RTH yang 

utamanya difungsikan untuk membatasi hubungan antara aktivitas masyarakat 

dengan jalur rel kereta api. 

❖ RTH Sempadan Sungai 

Ruang terbuka hijau pada sempadan Sungai adalah jalur hijau yang berada 

dibagian kiri-kanan pada sungai yang berfungsi utamanya untuk melindungi sungai 

tersebut dari berbagai macam gangguan yang mungkin dapat merusak keadaan 

sungai dan keberlangsunganya. 

❖ RTH pada Sempadan Pantai 

Sempadan pantai ialah RTH yang utamanya berfungsi untuk membatasi 

pertumbuhan permukiman ataupun kegiatan lainnya supaya tidak mengganggu 

kelestarian pada pantai. RTH pada sempadan pantai adalah kawasan pengaman 

pantai dari degradasi atau bencana yang disebabkan oleh gelombang air laut. 

❖ RTH Mata Air atau Sumber Air 
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Termuat dalam Permen PU No. 5 Tahun 2008, raung terbuka hijau sumber air 

terdiri dari sungai, waduk, dan danau, serta mata air. Adapun ketentuan mengenai 

danau dan waduk, RTH yang berlokasi pada tepi garis sempadan yang ditentukan 

minimal 50 m dari spot pasang tertinggi menuju arah darat. Sedangkan ketentuan 

untuk mata air minimal 200 meter di sekeliling mata air.  

d)  Standar umum Kriteria RTH  Taman Kota 

RTH publik pada dasarnya harus memberikan rasa nyaman bagi seluruh 

pemakai atau penggunanya, RTH publik yang baik harus memenuhi kriteria dan  

sesuai dengan standar ketentuan penyelenggaraan RTH itu sendiri. Berdasarkan 

muatan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 terdapat 

beberapa standar kriteria ruang terbuka hijau publik taman kota pada kawasan 

perkotaan, berikut urainya:  

❖ Letaknya Strategis 

Keberadaan taman kota harus berlokasi di tempat yang strategis karena hal ini 

memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan taman kota. 

❖ Desain yang Universal 

Taman kota akan baik jika mempunyai tampilan rancangan yang universal, hal ini 

karena RTH taman kota mencakup dan melayani warga kota atau sebagaian kawasan 

perkotaan. 

❖ Mempunyai fungsi ekologi, kesehatan dan sosial ekonomi 

RTH Taman kota  harus memiliki fungsi sosial dan ekonomi karenakan taman kota 

dipakai sebagai sarana rekreasi. selain itu juga digunakan sebagai tempat interaksi 

masyarakat serta bisa meningkatkan income masyarakat. RTH taman kota juga pada 

umumnya sebagai sarana dan fasilitas  pendidikan, pelatihan, dan penelitian terkait 

lingkungan alam. 

❖ Memiliki Nilai Estetis 

Ruang terbuka publik taman kota dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan fasilitas 

rekreasi yang memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Selain itu taman kota juga 

dapat difungsikan untuk menciptakan suasana harmonis antara kawasan terbangun 

dan kawasan tidak terbangun. 

❖ Memiliki fasilitas atau unsur kota yang cukup lengkap 



 

53 

 

Fasilitas dan sarana yang sebaiknya ada di RTH taman kota dapat meliputi  vegetasi, 

jalur pedestrian, tempat untuk duduk, kawasan bermain anak, arena untuk olahraga, 

fasilitas untuk penerangan, toilet umum, area kuliner, tempat untuk parkir dan 

fasilitas khusus untuk penyangga difabel. 

2.4.5 Jalur Pedestrian (Pedestrian Ways) 

Elemen jalur  pejalan kaki adalah unsur  yang harus dibantu  keterkaitanya 

dengan unsur-unsur dasar rancangan tata kota dan harus berhubungan dengan 

lingkungan dalam kota dan pola-pola kegiatan serta sesuai dengan ketentuan rencana 

perubahan atau pembangunan dalam segi fisik kota (Shirvani, 1985). Adapun aspek-

aspek yang sebaiknya diperhatikan agar dapat meningkatkan pergerakan arus pejalan 

kaki adalah sebagai berikut: 

1. Sarana pendukung kegiatan di sepanjang jalan, seperti tersedianya fasilitas 

untuk komersial. 

2. Street furniture atau perabot jalan seperti rambu-rambu,  pohon-pohon, tempat 

duduk, lampu, dan lainya. 

Menurut Shirvani (1985) syarat-syarat  yang harus mempunyai jalur 

pedestrian agar dapat  digunakan secara optimal dan agar dapat memberikan  

kenyaman bagi penggunanya meliputi:: 

1. Aman dan bebas dari adanya kendaraan bermotor yang melintas. 

2. Menyenangkan, artinya rute yang ada mudah untuk dilalui dan jelas serta 

disesuaikan dengan hambatan yang mungkin ada karena intensitas pejalan 

kaki. 

3. Mudah, artinya untuk menuju suatu titik dengan semua arah mudah tanpa 

hambatan yang berarti yang disebabkan oleh gangguan turunan dan tanjakan, 

ruang yang ketat, dan penyerobotan oleh fungsi lain. 

4. Memiliki nilai estetika dan daya tarik, hal ini dapat dilakukan dengan 

menyediakan  fasilitas pedestrian seperti: taman, pepohonan, bangku, tempat 

tunggu tempat sampah, dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Unterman (1984), terdapat empat kriteria jalur pedestrian yaitu:  

1. Keamanan (Safety) 

Artinya saat bergerak atau berpindah pejalan kaki mudah untuk melakukanya 

serta terlindung dari kendaraan lain. 
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2. Menyenangkan (Convenience)  

Artinya saat hendak menuju dari satu titik ke titik lain pengguna pedestrian 

harus mempunyai pilihan rute tersingkat dan bebas dari hambatan. 

3. Kenyamanan  (Comfort) 

Nyaman artinya harus tersedia jalur yang nyaman dan mudah dilalui bagi 

pejalan kaki, layakanya kendaraan bermotor bebas berjalan tanpa hambatan. 

4. Menarik (Attractiveness) 

Pada lokasi-lokasi tertentu dapat diberikan sentuhan unsur yang dapat 

menciptakan daya tarik misalnya unsur arsitektur tertnut yang bernilai 

esteteis, dapat juga berupa lampu, unsur lansekap, dan sebagainya. 

Sedangkan menurut departemen transportasi Washington yang termuat dalam 

panduan perencanaan fasilitas pedestrian menyebutkan beberapa poin kebutuhan 

yang cukup penting bagi pejalan kaki di suatu koridor jalan: 

❖ Jalan dan kawasan untuk berjalan aman. 

❖ Terdapat lokasi-lokasi yang dekat untuk dikunjungi disekitar melalui jalan 

kaki. 

❖ Jarak pandang. 

❖ Kenyamanan pejalan kaki dan ada tempat berlindung. 

❖ Lingkungan yang menarik serta bersih. 

❖ Akses untuk transportasi baik. 

❖ Adanya sesuatu yang atraktif untuk sekedar dilihat saat berjalan kaki. 

❖ Sosialisasi dan Interaksi sosial baik. (Washington State Department of 

Transportation, 1997) 

Dalam guideline tersebut juga disampaikan poin-poin tentang jarak untuk 

berjalan yang nyaman bagi pengguna pedestrian yang variatif. Kondisi tersebut 

dapat bergantung pada situasi geografi, cuaca, iklim, pola guna lahannya dan 

sebagainya. Pada umumnya orang akan saggup dan bersedia untuk sekedar berjalan 

melalui jarak yang lebih jauh hanya untuk rekreasi,  tetapi pada kondisi tertentu 

misalnya sedang terburu-buru maka akan memilih untuk mencari jalandengan jarak  

yang lebih pendek. Panduan tersebut juga memuat ukuran standar maksimum yang 

bisa diakses pejalan kaki untuk menuju suatu titik yaitu: 

❖ Penempatan sarana umum smisalnya taman lingkungan dari titik awal menuju 

tujuan bagi pejalan kaki jaraknya maksimum 400 meter. 
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❖ Jarak maksimal dari lokasi parkir kendaraan bermotor dengan pergerakan 

pejalan kaki bernilai tidak lebih dari 90 m. 

❖ Fasilitas penyeberangan jalan memilliki nilai paling efektif jika keberadaanya 

ditempatkan antara 120 sampai dengan 180 m antara satu penyeberangan 

dengan penyeberangan yang lain di dalam kawasam yang memiliki tingkat 

intetnsitas pejalan kaki yang tinggi. (WSDT, 1997) 

Kriteria jalur pedestrian yang nyaman dan ramah terhadap penggunaya atau 

pejalan kaki yaitu Walkability. Suatu keadaan yang menginterpretasikan tingkat 

suatu lingkungan mampu bersifat ramah dan meberikan kenyamanan terhadap para 

pengguna pedestrian disebut Walkability  (Land Transport New Zealand, 2007). 

Selain itu jalur pedestrian juga harus memberikan kenyamanan pejalan kaki dan 

mengakomodasi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Dalam ‘Time-

Saver Standards for Landscape Architecture’ (Harris & Dines, 1998) ditampilkan 

kebutuhan dan dimensi ruang pada jalur pedestrian seperti terlihat pada gambar-

gambar berikut: 

 

Gambar 0.6 Standar dimensi kebutuhan ruang  bagi manusia saat berjalan ataupun 

duduk 

Sumber: (Harris & Dines, 1998) 
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Gambar 0.7 Standar kebutuhan pejalan kaki 

Sumber: (Harris & Dines, 1998) 

 

Gambar 0.8 Kebutuhan ruang gerak manusia berdasarkan aktivitas: berjalan 

santai, berjalan normal, berbelanja, dan acara publik 

Sumber: (Harris & Dines, 1998) 
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Gambar 0.9 Standar minimu  kebutuhan ruang di koridor jalan pada kawasan 

perkotaan 

Sumber: (Harris & Dines, 1998) 
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Gambar 0.10 Standar minimum jarak nyaman antara ruang pejakan kaki dan 

bangunan di dalam koridor jalan 

(Harris & Dines, 1998) 

Heritanto (2017)  mengemukakan bahwa dalam menata atau merancang ruang 

suatu koridor jalan penting untuk memperhatikan adanya akses dan fasilitas bagi 

kaum disabilitas. Bagi penyandang disabilitas, termasuk juga yang memakai alat 

bantu tertentu untuk berjalan memerlukan fasilitas yang didesaian dengan standar 

tertentu sehingga  hambatan yang ada pedestrian dan pada ruang geraknya dapat 

dihilangkan.. Standar kebutuhan bagi disabilitas dalm ruang pedestrian sangat 

variatif berergantung pada tipe keterbatasan fisik dan tingkatan kebutuhan mereka 

terhadap bantuan dari sekelilingnya (Heritanto, 2017). Berikut merupakan ketentuan 

dan standar untuk pengguna pedestrian berkebutuhan khusus yang termuat dalam 

Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki, Menteri PUPR Nomor 

02/SE/M/2018. (Kementrian PUPR, 2018) 
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Gambar 0.11 Dimensi ruang gerak untuk pengguna kruk (atas) dan bagi tuna netra 

(bawah) 

Sumber: (Kementrian PUPR, 2018) 

 

Gambar 0.12 Ruang gerak bagi Pengguna Kursi Roda 

Sumber: (Kementrian PUPR, 2018) 

 

Dalam panduan itu juga dimuat standar dan ketentuan fasilitas pemandu bagi orang 

yang memiliki kebutuhan khusus (yang memliki gangguan penglihatan dan tuna 

netra). Fasilitas pemandu tersebut berupa lajur pemandu khusus yang terletak pada 

permukaan pedestrian yang terdiri dari::  

1. Ubin untuk peringatan 
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Gambar 0.13 Tipe blok peringatan 

Sumber: (Kementrian PUPR, 2018) 

 

2. Ubin Sebagai Pengarah  

 

Gambar 0.14 Tipe blok pengarah 

Sumber: (Kementrian PUPR, 2018) 

 

Berikut merupakan beberapa kriteria dalam perencanaan dan perancangan 

fasilitas pejalan kaki menurut RSNI-T Nomor 14 Tahun 2004: 

1. Prasarana pejalan kaki dibuat untuk pergerakan bagi pejalan kaki. Semua jalan 

di kawasan perkotaan harus dilengkapi dengan jalur pedestrian di satu ataupun 

pada kedua sisi. Jalur pedestrian tersebut harus mempertimbangkan orang 

berkebutuhan khusus dan penyandang cacat, misalnya : a) jalur pedestrian 

yang tidak terlalu tinggi, tetapi permukaanya diperkeras; b) adanya trotoar; c) 

adanya faslitas penyeberangan sebidang; d) dan juga penyeberangan yang 

tidak sebidang; dan e)  serta penyandang cacat. 
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2. Jalur pedestrian yang tidak terlalu tinggi atau  ditinggikan, harus dilokasikan 

di sebelah luar pada saluran samping dengan lebar minimal jalur pedestrian 

yang tidak ditinggikan adalah 1,5 meter. 

3. Khususnya pada jalan arteri dan jalan kolektor di kawasan perkotaan sangat 

dianjurkan berupa trotoar. 

4. Lebar dan dimensi trotoar harus disesuaikan dengan jumlah pejalan kaki yang 

menggunakanya. Lebar minimum trotar ditentukan sesuai tabel berikut. 

Tabel 0.4 Lebar trotoar minimum 

Fungsi Jalan Minimum (m) Minimum khusus * 

Arteri primer 

Kolektor primer 

Arteri sekunder 

1,50 1,50 

Kolektor sekunder 

Lokal sekunder 
1,50 1,50 

Catatan: * digunakan pada jembatan dengan bentang >50 m atau di dalam terowongan 

dengan volume lalu lintas pejalan kaki 300-500 orang per 12 jam 

Sumber: (RSNI-T-14-20014) 

Potongan melintang pada trotoar: 

a)  trotoar sebaiknya ditempatkan di sisi luar pada bahu jalan dan atau jika jalan 

dilengkapi dengan  jalur parkir, maka trotoar dapat  ditempatkan di sebelah 

jalur luar pada jalur parkir 

 

Gambar 0.15 Tipikal penempatan trotoar di sebelah luar bahu 

Sumber: (RSNI-T-14-20014) 

b) jika terdapat jalur hijau dan terletak di sisi luar pada bahu jalan atau jalur 

parkir, maka sebaiknya trotoar harus dibuat bersebelahan dengan jalur hijau;  
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Gambar 0.16 Tipikal penempatan trotoar di sebelah luar jalur parkir 

Sumber: (RSNI-T-14-20014) 

c)  jika letak trotoar berada disebelah dengan tanah milik perorangan secara 

langsung maka vegetasi harus berada di sebelah dalam trotoar. Akan tetapi 

jika masih ada ruang yang memadai antara trotoar dengan tanah milik 

perorangan, maka jalur hijau bisa saja ditempatkan pada sisi sebelah luar 

trotoar. 

 

Gambar 0.17 Tipikal penempatan trotoar di sebelah luar jalur hijau 

Sumber: (RSNI-T-14-20014) 

 

2.4.6 Aktivitas Pendukung (Activity Support) 

Aktivitas pendukung ialah segala fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatanya 

yang mampu mendukung fungsi dari ruang publik pada suatu kawasan perkotaan 

(Shirvani, 1985). Lebih lanjut Shrivani mengungkapkan bahwa fungsi bangunan, 

penggunaan lahan dan kegiatan pendukungnya dapat dipengaruhi utamanya oleh 

bentuk, lokasi dan karakter suatu area yang ciri spesifik tertentu. Selain itu aktivitas 

pendukung tidak hanya menyediakan unsur lain seperti jalur pedestrian ataupun 
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plaza tetapi juga untuk mempertimbangkan fungsi inti dan penggunaan unsur-unsur 

pada kota yang dapat menggerakkan suatu aktivitas. Hal tersebut meliputi sdmua 

fungsi dan aktivitas yang menegaskan atau memperkuat ruang terbuka umumk, 

karena kegiatan dan ruang fisik keduanya saling melengkapi satu sama lain. Bentuk 

aktivitas pendukung sendiri tidak hanya berupa fasilitas pendukung jalur pedestrian 

atau plaza tetapi juga meliputi fungsi unsur fisik kota yang dapat menimbulkan 

aktifitas misalnya pusat perbelanjaan, alun-alun, taman rekreasi,  dan lainya 

(Shirvani, 1985). 

 Dalam penerapan rancangan aktivitas pendukung terdapat hal-hal yang harus 

dipertimbangkan diantaranya sebagai berikut: 

1. Antara aktivitas dengan lingkungan binaan yang didesain harus ada koordinasi 

antara keduanya. 

2. Harus ada kesasmaan intensitas aktivitas yang dibuat dalam suatu ruang 

tertentu. 

3. Aspek kontekstual harus diperhatikan dalam membuat bentuk kegiatan 

tertentu. 

4. Fasilitas dan prasarana lingkungan harus disediakan. 

5. Aktivitas pendukung dapat dibuat dengan parameter sesuatu yang dapat 

diukur, hal tersebut dapat menyangkut ukuranya, bentuknya dan lokasiya serta 

fasilitas yang mengakomidasi aktivitas pendukung dengan berangakat pada 

ukuran skala manusia. (Shirvani, 1985) 

Menurut Krier (2001), dalam Lida 2016,  suatu aktivitas tertentu pada suatu 

kota akan timbul pada kawasan-kawasan umum misalnya jalan dan square. 

a. Fungsi Aktivitas Pendukung 

Aktivitas pendukung memiliki fungsi utama sebagi elemen yang 

menghubungkan dua atau bebrapa center  aktivitas publik dan menggerakkan fungsi 

aktivitas utama suatu kota menjadi lebih hidup, berkelanjutan dan ramai (Lida, 

2016). Dengan kata lain tujuan utamanya adalah untuk menciptakan  sebuah 

kehidupan kota yang ideal yang mampu mengakomodasi keperluan barang atau 

kebutuhan sehari-hari kepada penduduk kota. Sealain itu aktivitas pendukung juga 

dapat memberikan banyak pengalaman yang bisa memperkaya penggunaya dan juga 

dapat memberikan peluang pertumbuhan serta perkembangan budaya perkotaan 

melalui lingkungan binaan yang bersifat mendidik dan baik (Danisworo M. , 1991). 
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b. Bentuk aktivitas pendukung 

Menurut Danisworo (1991)  bentuk aktivitas pendukung yaitu: 

1) Ruang terbuka hijau ataupun non hijau, ruang terbuka ini secara fisik dapat 

berbentuk taman kota,  taman rekreasi, taman budaya, plaza-plaza, jalur 

pedestrian, kawasan pedagang kaki lima,  penjual barang–barang seni/antik, 

kumpulan pedagang minuman atau makanan kecil, ataupun dapat berupa  

kelompok entertainment lokal/tradisional. 

2) Bangunan yang difungsikan untuk kepentingan publik. Bangunan ini dapat 

berupa pertokoan secara eceran (grosir), pusat perjasaan, pusat pemerintahan, 

kawasan perkantoran, bangunan perpustakaan umum, department store, dan 

lainya. 

 

c. Kriteria Perancangan Aktivitas Pendukung 

Berikut merupakan beberapa poin kriteria yang menurut Danisworo (1991) harus 

dipertimbangkan dalam kegiatan pentaaan aktivitas pendukung: 

1. Penting agar ada kesamaan dan intensitas kegiatan yang dibuat dalam ruang 

terkait agar dapat tercipta dialog yang berkelanjutan dan memiliki karakter 

khas lokal. 

2. Harus ada koordinasi antara lingkungan binaan yang hendak dirancang 

dengan kegiatan terkakit. 

3. Perlu memperhatikan budaya dan pola kehidupan dan aktivitas sosial kota itu 

senduru karena hal tersebut merupakan suatu sistem yang dalam aspek 

kontekstual memeprhatikan bentuk kegiatanya. 

4. Perlu adanya keterukuran baik bentuk ataupun lokasi dari ruang dan fasilitas 

yang akan mengakomodi aktivitas dengan bertolak pada skala manusia, 

supaya tidak terjadi benturan kepentingan antara pemakai tanah di kawasan 

kota. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menampung aktivitas pada 

elemen aktivitas pendukung. 

5. Perlu disediakanya tempat untuk duduk yang baik dengan sesuai persyaratan 

desain dalam pemakaian ruang-ruang publik kota (misalnya taman kota dll), 

sehingga para pengguan dapat menikmati suasana dan pemandangan 

lingkungan di sekitarnya. 
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Eksistensi aktivitas pendukung sendiri tidak daat lepas dari berkembanganya 

fungsi-fungsi aktivitaa umum yang sebagian besar memakai ruang umum kota, 

konsekuensinya adalah semakin dekat jarak aktivitas dengan center kota maka akan 

semakin tinggi pula intensitas dan macam-macam kegiatannya. Eksistensi aktivitas 

pendukung sendiri diharapkan agar  dapat menjadi penghubung mengintegrasikan 

antar aktivitas yang ada. Kenyataanya menunjukkan bahwa ruang-ruang umu banyak 

dipadati, ditumbuhi dan dimanfaatkan oleh penduduk merupakan sebuah tanda yang 

menunjukan suatu kota yang hidup dan sehat (Lida, 2016). 

2.4.7 Penanda (Signage) 

Dalam hal ini menurut Shirvani (1985) penanda yang dimaksud meliputi 

penanda petunjuk arah jalan, penanda berupa rambu lalu lintas, media periklanan, 

sclupture, serta bentuk-bentuk penanda yang lain. Eksistensi penanda sendiri akan 

sangat mempengaruhi kenampakan visual sebuah kota, baik secara mikro ataupun 

makro, jika jumlah dan keberadaanya cukup banyak dan mempunyai bentuk karakter 

yang tidak sama. Misalnya, bila  terdapat banyak penanda dan tata letaknya tidak 

diataur, maka sebagai hasilnya dapat menutupi tampilan dan fasad bangunan itu 

sendiri dan bangunan di belakang penanda. Dengan demikian kenampakan visual 

bangunan tersebut secara tidak langsung akan terganggu. Namun sebaliknya jika 

dilakukan penataan dan perancangan dengan baik, maka kemungkinan keberadaan 

penanda dapat menambah dan meningkatkan  keindahan visual  suatu bangunan 

dibelakangnya. Oleh sebab itu, tata letak penanda sebaiknya harus dapat menjaga 

keindahan dan kharmonisan visual bangunan suatu kota (Shirvani, 1985). 

Menurut Shirvani (1985), penataan penanda misalnya papan iklan ataupun 

tanda-tanda suatu informasi umum yaitu meliputi ukuran dimensinya, kesesuaian 

penanda dengan konteks dan lingkup lingkungannya terurai dalam hal bentukan, 

pencahayaan, pewarnaan, dan pilihan material atau juga dengan menyesuaikan tema 

suatu kawasan atau lingkungan sekitarya. Keberadaan penanda hendaknya  tidak 

menggangu fungsi elemen lain seperti pemakai jalan atau fungsi infrastruktur dalam 

kota. Pengaruh yang diciptakan secara baik dari pengaturan penanda dan tata 

informasi ialah keberlanjutan visual, serasi dengan unsur perkotaan lainya ataupun 

juga dapat menciptkan kesan pengguna jalur pedestrian yang berskala manusia 

Shirvani (1985). 

Shirvani (1985) juga menyebutkan dalam pemasangan penandaan, pedoman 

teknis yang harus diperhatikan yakni: 
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1. Pemakaian penanda harus mencerminkan karakter kawasan; 

2. Jarak dan dimensi dari penanda harus diatur secara harmonis agar mampu 

menjamin jarak pandangan dan menghindari kesemrawutan; 

3. Pemakaian dan eksistentsinya harus serasi dengan gedung, dan bangunan 

yang ada dilingkungan sekitar area; 

4. Pemakaian lampu hias hendaknya dibatasi kecuali digunakan khusus untuk 

suatu acara misalnya tempat pertunjukkan atau teater; 

5. Penggunaan penanda yang berukuran besar sebaiknya dibatasi, terutama yang 

dominan dilokasi tersebut; (Richardson, 1976 dalam Shirvani, 1985) 

6. Penanda secara langsung memiliki pengaruh penting pada rancangan kota, 

oleh karena itu hendaknya bentuk dan perletakan papan-papan petunjuk 

sebaiknya diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan pengaruh tampilan 

yang negatif dan tidak mengganggu rambu-rambu dan penanda lalu lintas. 

a.  Rambu Lalu Lintas 

Rambu Lalu Lintas merupakan bagian perlengkapan dari jalan yang dapat 

berupa huruf, angka, lambang, kalimat, dan/atau perpaduan unsur tersebut yang 

memiliki fungsi sebagai penanda peringatan, penanda larangan, penanda untuk 

perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan (Permenhub Nomor PM 13 Th. 2014). 

Lingkup rambu lalu-lintas sendiri mencakup petunjuk arah jalan dan berbagai 

penanda jalan lainya. Dalam peraturan Menteri Perhubungan  Nomor PM 13 Tahun 

2014 tentang Rambu Lalu Lintas juga diuraikan rambu-rambu lalu lintas jika dilihat 

dari tipikalnya terdiri dari rambu sebagai peringatan, rambu perintah, rambu 

larangan, dan rambu petunjuk. 

1. Rambu peringatan 

Rambu ini adalaah penanda yang difungsikan untuk memberikan peringatan 

kemungkinan adanya bahaya di jalan atau suatu tempat yang berbahaya pada jalan 

dan memberikan informasi terkait sifat bahaya tertentu. Berikut merupakan jenis-

jenis rambu  sebagai penanda peringatan: 

❖ peringatan adanya perubahan kondisi alinyemen horizontal;  

❖ peringatan adanya perubahan kondisi alinyemen vertikal;  

❖ peringatan adanya  kondisi bagian jalan yang berbahaya;  

❖ peringatan adanya pengaturan terkait lalu lintas;  



 

67 

 

❖ peringatan adanya lalu lintas terhadap kendaraan bermotor;  

❖ peringatan terdapat selain lalu lintas untuk kendaraan bermotor;  

❖ peringatan adanya kawasan rawan bencana;  

❖ peringatan lainnya;  

❖ peringatan tertentu dengan kata-kata; dan 

❖ keterangan additional tentang jarak dari  lokasi kritis; serta 

❖ peringatan tentang pengarah pergerakan lalu lintas. 

 

2. Rambu larangan 

Rambu penanda larangan adalah rambu yang digunakan untuk 

menginformasikan tindakan tertentu yang dilarang untuk dilakukan oleh pemakai 

jalan. Rambu-rambu penanda larangan meliputi: 

❖ larangan untuk berjalan terus; 

❖ larangan untuk masuk; 

❖ larangan untuk parkir dan berhenti; 

❖ larangan bagi pergerakan lalu lintas tertentu; 

❖ larangan untuk membunyikan isyarat atau kode suara; 

❖ larangan dengan menggunakan kata-kata; dan 

❖ batas akhir larangan. 

3. Rambu perintah 

Rambu penanda perintah adalah rambu yang difungsikan untuk 

menyampaikan perintah yang harus dilakukan dan ditaati oleh pengguna jalan untuk 

ketertiban dan keselamatan. Adapun tipe-tipe rambu ini terdiri dari: 

❖ perintah untuk mematuhi arah yang ditunjuk; 

❖ perintah untuk memilih salah satu jalur atau arah yang ditunjuk; 

❖ perintah untuk memasuki bagian jalan tertentu; 

❖ perintah batas minimum kecepatan; 

❖ perintah dalam penggunaan rantai ban; 

❖ perintah untuk menggunakan jalur atau lajur lalu lintas tertentu/khusus; 

❖ batas akhir perintah tertentu; dan 

❖ perintah dengan menggunakan kata-kata. 
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4. rambu petunjuk 

Rambu penanda petunjuk adalah rambu yang difungsikan untuk membantu 

memandu pemakai jalan saat hendak melakukan suatu perjalanan ataupun untuk 

menginformasikan hal lain kepada pemakai jalan. Rambu penanda petunjuk ini 

terdiri dari: 

❖ petunjuk pendahulu jurusan; 

❖ petunjuk jurusan; 

❖ petunjuk batas wilayah; 

❖ petunjuk batas jalan tol; 

❖ petunjuk lokasi utilitas umum; 

❖ petunjuk lokasi fasilitas sosial; 

❖ petunjuk pengaturan lalu lintas; 

❖ petunjuk dengan kata-kata; dan 

❖ papan nama jalan. 

Terdapat dua jenis penampilan fisik Rambu lalu lintas yaitu  rambu lalu lintas 

konvensional dan rambu lalu lintas elektronik. Rambu lalu lintas konvensional 

adalah rambu dengan bahan yang mampu mementulkan cahaya atau retro reflektif, 

sedangkan rambu lalu lintas elektronik adalah rambu yang informasinya dapat diatur 

secara elektronik. Berbeda dengan rambu konvensional yang hanya memberi pesan 

secara manual dan spesifik, rambu eletronik digunakan untuk informasi 

pengendalian lalu lintas berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk serta 

fungsi lainya (Permenhub No. PM 13 Tahun 2014).  

b. Reklame (Media Iklan) 

Reklame merupakan media iklan yang secara umum digunakan dalam 

perdagangan dan jasa yang terletak di titik atau sisi tertentu dalam bentuk yang 

beraneka ragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia reklame diartikan sebagai 

pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan (dengan kata-kata yang 

menarik, gambar) supaya laku. (https://kbbi.web.id/reklame). Berhouwer (1984) 

mengemukakan bahwa reklame adalah setiap pernyataan yang dilakukan secara 

sadar oleh seorang tertentu dalam hal perdagangan yang biasanya ditujukan untuk 

masyarakat umum dengan bentuk yang bermacam-macam dengan sasaran untuk 

memperbesar penjualan barang-barang atau jasa terkait. Dengan kata lain reklame 

merupakan media untuk memberikan informasi ataupun himbauan, ajakan serta 

https://kbbi.web.id/reklame
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kepentingan lainya. Berikut merupakan jenis-jenis reklame yang biasa dikenal dan 

digunakan dalam perkotaan (Gumilar, 2017): 

1.) Billboard 

Billboard merupakan salah satu bentuk promosi iklan yang terletak di luar ruang 

yang memiliki dimensi cukup besar. Definisi billboard sendiri adalah salah satu 

bentuk media iklan dengan dimensi yang cukup besar dan diletakan di suatu tempat 

yang tinggi yang banyak dilewati orang. Billboard tergolong jenis papan iklan luar 

ruangan yang paling umum digunakan dan perkembangannya sendiri pun cukup 

pesat. Dewasa ini khususnya yang merupakan jaman digital, billboard juga memakai 

teknologi baru yang cukup canggih sehingga timbul sebutan baru yang biasa disebut 

digital billboard. Kontruksi papan reklame billboard terkategori bersifat permanen, 

dan biasanya letaknya berada pada bangunan ataupun berdiri sendri dengan 

kontruksi yang tetap. 

2.) Baliho 

Di Indonesia billboard juga dikenal dengan istilah baliho, letak perbedaanya berada 

pada konstruksinya apakah tempat reklame itu permanen atau tidak permanen itu 

sendiri. Jika tempat reklame itu merupakan konstruksi dalam jangka waktu yang 

sementara atau semi permanen maka billboard tersebut adalah tergolong baliho. 

Bahan atau material dair baliho dapat berupa logam, kain, kayu, fiberglas dan lainya. 

Konte yang terdapat pada baliho ialah informasi tertentu dalam jangka waktu yang 

pendek tentang suatu acara tertentu atau kegiatan yang sifatnya insidentil.. 

3.) Spanduk 

Spanduk merupakan tipe reklame visual yang materianya terbuat dari kain yang 

memanjang dan dikonstruksi melintang biasnya diatas jalan atau diantara sepasang 

tiang. 

4.) Poster 

Poster adalah papan iklan yang visualnya berupa gambar dan tulisan pada media  

kertas dan biasanya diletakan dengan cara ditempel di tempat yang umum. 

5.) Plakat 
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Plakat merupakan salah satu reklame mempunyai bentuk yang mirip dengan poster, 

perbedaanya hanya pada ukurannya yang relatif lebih kecil dan umumnya ditempel 

di di pohon-pohon di pinggir jalan atau di tembok. 

6.) Mobile 

Mobile adalah  reklame yang dapat bergerak dan berbentuk media tiga dimensi. 

Mobile dapat bergerk baik bergerak sendiri oleh tiupan angin atau dengan suatu  

mesin penggerak tertentu yang bertenagakan listrik. 

7.) Neonbox 

Reklame dengan jenis ini adalah media iklan yang terbentuk dari susunan sinar 

lampu yang beraneka warna. 

8.) Videotron 

Full colours LED Display yang mampu menampilkan beragam tampilan visual 

seperti teks, gambar atau video serta berbagai animasi dengan segala index warna 

disebut Videotron. 

9.) Megatron 

Megatron adalah billboard modern yang mampu menampilkan visual elektronik 

berupa gambar atau visual lain yang bergerak-gerak. 

2.4.8 Preservasi (Preservation) 

Dalam perancangan kota preservasi merupaan elemen perlindungan terhadap 

lingkungan permukiman (tempat tinggal) dan tempat ruang-ruang perkotaan seperti 

plazza, alun-alun, dan kawasan perbelanjaan yang ada dan kawasan atau area yang 

memiliki ciri khas tertentu, misalnya berupa perlindungan terhadap tempat atau 

bangunan yag mempunyai nilai bersejarah (Shirvani, 1985). Adanya elemen ini 

dapat bermanfaat sebagai: 

1. Elemen yang dapat meningkatkan nilai lahan. 

2. Elemen yang dapat meningkatkan nilai lingkungan. 

3. Elemen yang dapat menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi suatu 

entitas misalnya lahan karena pengaruh aspek komersial. 

4. Elemen yang dapat menjaga karakter area perkotaan. 

5. Elemen yang dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari pajak dan 

retribusi. 
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2.5 Elemen Pembentuk Citra Kota  

Lynch (1960) mendefiniskan citra kota adalah suatu kenampakan visual yang khas 

yang ada pada kota dan mampu menghasilkan representasi gambaran kota bagi masyarakat 

kota ataupun pengunjung. Menurut Lynch citra kota merupakan salah satu aspek yang 

cukup kuat yang yang bisa menjadi keunikan dan nilai branding kota. Secara umum aspek 

fisik merupakan aspek yang utama yang menjadi faktor dalam memengaruhi kota tersebut.  

Kevin Lynch, 1960 mengungkapkan 5 elemen pembentuk citra suatu  kota ditinjau secara 

fisik yang termuat dalam bukunya Image of The City, yaitu meliputi: path, edge, district, 

nodes, dan landmark.. 

 

Gambar 0.18 Elemen pembentuk citra kota 

Sumber: Lynch, 1960 

Semua elemen citra kota ini bisa difungsikan untuk membentuk peta mental yang 

dipakai dalam proses mengingat atau merekam unsur-unsur fisik dalam sebuah kota 

menjadi lebih mudah (Lynch, 1960). 

2.5.1 Path (Elemen Jalan/Jejalur) 

Path merupakan elemen jalur-jalur yang bisa dilalui dan pengamat dapat  

bergerak di dalamnya. Bentuk-bentuk elemen path misalnya jalur untuk transit, 

canal, jalan raya, pedestrian, dan jalur rel kereta api serta lainya. Bagi sebagian besar 

orang elemen ini dikatakan unsur yang dominan, karena orang dapat mengamati 

visual dan citra kota disaat yang sama dapat bergerak melaluinya. Sepanjang jalur 

usnsur-unsur dalam lingkungan lain juga diatur dan memeliki keterkaitan. (Lynch, 

1960). 

Elemen ini dapat dengan mudah dikenali karena merupakan koridor 

memanjang yang dapat dirasakan ketika berjalan melintasinya saat mengamati suatu 

kota. Struktur dan bentukan path sendiri dapat berupa jalan-jalan utama, gang-gang, 

dapat juga berupa jalan transit, jalan untuk kendaraan, trotoar atau pedestrian, jalur 

kereta api atau sungai. (Lynch, 1960). Lebih lanjut, Lynch mengatakan sebagian 

besar orang, unsur kota yang paling mudah untuk dikenali adalah jalan, karena 
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semua orang baik penduduk maupun pengunjung dapat menikmati visual kota pada 

saat orang-orang berjalan begeraka melaluinya. Dengan demikian, elemen path 

secara wajar dapat diartikan sebagiai jalur transportasi memanjang atau linier yang 

bisa dirasakan oleh pengamat/manusia (Lynch, 1960). 

Menurut Lynch, elemen path adalah salah satu unsur fisik yang keberadaanya 

paling penting dalam konteks citra kota. Dalam risetnya ia menemukan bahwa 

sebagaian besar orang akan meragukan citra sebuah kota secara keseluruhan jika 

identitas dan ketegasan elemen ini tidak tegas/ jelas. Orang-rang secara umum 

biasanya melakukan pergerakan pada elemen path, karena path merupakan rute-rute 

sirkulasi pergerakan baik manusia ataupun kendaraan. Elemen ini akan memiliki 

identitas yang lebih baik jika mempunyai tujuan yang lebih besar (sebagai contoh 

untuk ke stasiun, menuju tugu, menuju alun-alun, dan sbagainya), dan ada 

kenampakan yang kuat (seperti adanya fasad, ada vegetasi, dan sebagainya), atau 

ada tikingan yang tegas dan jelas.. 

 

Gambar 0.19 Penampakan elemen path 

Sumber: Lynch, 1960 

2.5.2 Edges (Elemen Tepian) 

Edges (tepian) merupakan elemen memanjang yang tidak dipertimbangkan 

atau dipakai sebagai jalur oleh pengamat. Elemen ini adalah unsur yang membentuk 

batasan antara dua kawasan, sela-sela yang memanjagn dalam unsur yang berlanjut: 

misalnya garis pantai, persinggungan rel kereta api, pinggitan pada bangunan, 

dinding  dan lainya (Lynch, 1960). Edges juga termasuk elemen yang memanjang 

yang dapat dikenali oleh pengamat ketika pengamatberjalan, tetapi bukan 

merupakan elemen paths atau jalur. Batas-batas dari elemen ini dapat berupa garis 

pantai, sbuah dinding, linier dari deretan bangunan, atau jalur vegetasi maupun 

lanskap. E sendir berfungsi sebagai  unsur untuk menciptakan suatu batasan terhadap 

suatu kawasan kota guna menjaga privasi dan identitas suatu distrik, meskipun 
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demikian untuk memahami unsur ini bagi pengamat tidak semudah dalam memahai 

elemen paths. (Lynch, 1960). 

 

Gambar 0.20 Contoh edge dilihat dalam skala besar 

Sumber: Lynch, 1960 

Lynch (1960) mencontohkan Danau Michigan sebagai salah satu bentuk 

elemen tepian yang bisa dilihat dari ukuran skala yang lebih besar dan mampu 

memperlihatkan kenampakan Metropolis di sekitarnya. Semua orang dapat 

mengakses dan melihat banyak bangunan besar, keindahan taman, dan pantai privat 

kecil yang  semua mengarah pada elemen ini dalam bentuk berupa batas tepian air.. 

Elemen edeges atau tepian merupakan unsur yang terletak pada perbatasan 

antara dua area tertentu dan memiliki kegunaan untu memutus linear itu sendiri. 

Edges dapat dikatakan sebagai barrier, meskipun demikan tetapi terkadang ada suatu 

lokasi untuk memasukinya. Jika kontinuitas elemen ini tampak jelas batasnya dapat 

mewujudkan batasan terakhir dari sebuah kawasan yang lebih baik. Begitu pula 

peranan batasnya jugaa harus jelas dan tegas yaitu menyatukan dan membagi. 

(Lynch, 1960). 

2.5.3 District (Elemen Distrik) 

Kawasan/area kota yang dalam konteks sifat dua dimensinya yang memiliki 

skala antara menengah hingga luas dalam kota, dimana pengamat dapat merasakan 

baik keluar ataupun masik dari area yang secara umum memiliki karkateristik 

berbeda disebut juga dengan distrik. Kalau dibandingkan dengan area dimana 

keberadaan pengamat ciri-ciri  ini bisa diamati dari dalam area tersebut dan bisa juga 

dirasakan  dari luar pada kawasan terkait   (Lynch, 1960). 

Distrik merupakan salah satu unsur yang paling mudah untuk dikenali setelah 

path. Distrik adalah suatu kawasan yang mempunyai homogenitas cukup tinggi. 
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Dalam hal ini kemiripan  tersebut dapat berupa ciri khas baik gedung atau bangunan 

secara fisik, fungsi dari distrik tersebut, ataupun background sejarah keberadanya 

dan lainya. Sebuah area distrik mempunyai karakteristik yang relatif sama dan khas 

juga batasannya, dimana pengamat solah merasa harus memulai atau mengakhirinya 

(Lynch, 1960). Dalam konteks suatu kota distrik bisa jugadijadikan referensi 

kenampakan interior ataupun eksterior sebuah kawasan. Jika batasan suatu distrik 

dibentuk secara jelas dan tegas kenampakanya serta dapat memiliki homogenitas, 

dan juga  peranan dan posisi keberadaanya jelas maka elemen ini akan memiliki 

identitas dan karakter yang relatif lebih baik (Lynch, 1960). 

 

Gambar 0.21 Elemen distrik pada kota 

Sumber: Lynch, 1960 

2.5.4 Nodes (Elemen Simpul) 

Elemen simpul  dapat dikatakan sebagai pertemuan sebauh path. nodes adalah 

titik yang dalam sebuah kota memiliki nilai strategis dan pengamat dapat masuk di 

dalamnya. Nodes sendiri merupakan titik fokus dimana pengamat dapat berangkat 

dan menuju kemana pengamat beranjak. Bentuk fisik elemen simpul dapat berupa 

pertemuan jalan, tempat pemberhentian sementara dari jalur, interseksi dari jalur, 

ruang yang terbuka ataupun spot pembeda antara bangunan satu dengan yang lain. 

(Lynch, 1960). Elemen ini memiiki keterkaitan dengan distrik, karena pada dasarnya 

titik-titik simpul kota yang kuat mampu menciptakan karakter suatu kawasan.  Nodes 

sendiri bersifat sebagai area  pertemuan dari beberapa kegiatan yang membentuk 

pola dalam suatu ruang sebuah kawasan atau kota karena itu elemen ini dapat 

menjadi lokasi yang dapat dikatakan cukup strategis. (Lynch, 1960). 

Bentuk dari elemen ini dapat bermacam-macam, hal tersebut bergantung pada 

pola kegiatanyang berlangsung didalamnya. Nodes adalah simpul atau lingkaran 

kawasan ynag strategis yang memiliki aktivitas didalamnya dan  saling bertemu dan 

memiliki arah serta dapat diruubah mnjadi kegiatan atau arah yang lain, contohnya 

persimpangan jalan, terminal, lapangan terbang, stasiun kereta, jembatan, 
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keseluruhan kota secara umum dalam skala yang lebih besar, dapat juga berupa 

pasar, hutan kota atau taman, dan yang lainya. Akan tetapi meskipun demikian tidak 

semuapersimpangan jalan dapat diakatakan nodes, faktor yang paling menentukan 

ialah citra visual suatu tempat terhadapnya. Nodes merupakan elemen satu tempat 

dimana pengamat memiliki kesan  "keluar" ataupun "masuk"  di lokasi yang sama. 

Elemen simpul akan memiliki identitas dan karkateristik yang lebih baik  apabila 

bentuk lokasinya jelas dan mudah diingat serta memuliki tempilan yang tidak sama 

dan cukup berbeda dengan sekillilingnya dalam konteks bentuk dan fungsinya 

(Lynch, 1960). 

Ketika pengamat kota sedang berjalan menikmati kota persimpangan dalam 

jalan atau tempat berhenti sesaat memiliki peran yang penting. Masyarakat 

umumnya meningkatkan perhatian dan kewasapadaan mereka di lokasi 

persimpangan dan melihat elemen-elemen terdekat dengan lebih jelas, oleh karena 

itu keputusan harus dibuat dipersimpangan jalan-persimpangan jalan. Penekanan 

perilaku ini dikonfirmasi dengan dengan cara demikan berulang-ulang sehingga 

elemen-elemen yang terdapat pada nodes secara otomatis dapat persepsikan 

mendapat kelebihan tertetnu pada tempat tersebut. Pentingnya pandangan terhadap 

termpat tersebut dapat diidentifikasikan dengan cara lain misalnya, apabila orang-

orang ditanya dimana lokasi biasanuya mereka kali pertama datang di sebuah kota, 

sebagian besar memilih suatu lokasi dimana titik transportasi melakukan 

pemberhentian/transit sebagai lokasi  kunci. (Lynch, 1960). 

Bandar udara, stasiun, dan terminal utama  biasanya selalu menjadi simpul-

simpul utma kota yang sangat penting. Jika ditinjau secara teoritikal, pertemuan jalan 

biasa merupakan simpul itu sendiri, namun pada umumnya tempat tersebut tidak 

memiliki cukup kelebihan untuk diekspektasikan jika hanya sekedar persimpangan, 

karena tidak mampu mengakomodasi pusat-pusat simpul itu sendiri (Lynch, 1960). 
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Gambar 0.22 Contoh simpul pada Boston, corner Louisburg Square dan 

Jordan-Filene  

Sumber: Lynch, 1960 

2.5.5 Landmark (Elemen Penanda) 

Landmark Merupakan titik yang menjadi acuan bagi pengamat namun 

biasanya orang  tidak memasukinya (Lynch, 1960). Elemen ini pada umumnya 

adalah kenampakan yang snyata secara fisik yang ssederhananya dapat diartikan 

sebagai: bangunan atau gedung, tanda tertentu, dan pegunungan. Beberapa penanda 

dapat terletak jauh, namun bisa dilihat dari berbagai arah dan jarak. Menurut Lynch 

(1960), landmark difungsikan sebagai titik acuan orientasi dalam suatu kawasan. 

Lebih lanjut Lynch (1960)  mengemukakan bahwa penanda lain dapat 

memiliki sifat lokal, yang artinya hanya terlihat di lokasi-lokasi dan tertenti. Menurut 

pandanganya hal tersebut merupakan tanda-tanda yang jumlahnya sangat banyak, 

misalnya tanda yang berada di depan pertokoan, pohon-pohon, gerbang, dan unsur 

dtail fisik dalam perkotaan  lain, yang memenuhi sebagain besar pandangan visual 

pengamat. Landmark sering dipakai sebagai elemen petunjuk terhadap karakter dan 

identitas  atau bahkan struktur suatu kawasan, dan biasanya dapat diandalkan sebagai 

penanda yang memungkinkan perjalanan menjadi lebih wajar dan familiar. (Lynch, 

1960). 

Jika didefinisikan seca umum  landmark ialah suatu tanda untuk mengenali 

kawasan tertentu. Elemen ini merupakan salah satu unsur fisik kota sebagai benda 

yang menjadi referensi suatu kota. Terhadap penanda, pengamat biasanya tidak 

dapat memasukinya, dan terhadap pengamat penanda sendiri bersifat eksternal. 

Landmark sering diketahui sebagai bentukan fisik yang lebih mencolok  dalam suatu 

area perkotaaan misanlnya gedung/bangunan, toko, monumen, ataupun gunung. 
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Landmark juga dapat dikenali pada rentang jarak ertentu dilihat secara radial dalam 

suatu kawasan perkotaaan dan landmark juga bisa diamati dari segala arah atau sudat 

kota. Merkipun demikan akan tetapi terdapat beberapa penanda yang hanya bisa 

dikenali di daerah tertentu saja dengan pandangan yang relatif dekat. Letak landmark 

sendiri bisa berada di dalam ataupun diluar daerah kota (misalnya diluar: gunung; 

sedangkan di dalam: monumen).  Matahari dan bulan sebagai unsur fisik yang 

bergerak pun dapat juga dijadikan sebagai landmark. Pada lingkup yang lebih mikro, 

penanda dapat berupa benda  yang tampak lebih rinci, misalnya lampu jalanan, 

facade sebuah toko dan juga reklame (Lynch, 1960). 

Jika bentuk landmark tegas dan unik di dalam konteks di sekelilingnya, serta 

terdapat keterhubungan dari beberapa penanda lainya dan juga terdapat perbedaan 

ukuran masing-masilng penanda maka landmark akan memiliki ciri karakter yang 

lebih baik. Beberapa penanda letaknya berdekatant, ada juga letaknya jauh hingga 

ke tepi kota. Beberapa penanda hanya makna pada daerah lokal dan hanya dapat 

dipandang dari kawasan itu, sedangkan terdapat  penanda lainya memiliki makna 

bagi semua bagian perkotaan dan dapat dilihat hingga dari berbagai sudut (Lynch, 

1960). 

 

Gambar 0.23 Contoh Landmark, Piazza San Marcodi Venesia 

Sumber: Lynch, 1960 

2.6 Kriteria Umum 

Dari kriteria normatif elemen-elemen perancangan kota dan muatan rencana umum 

penataan tata bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan elemen rancang kota diperoleh 

kriteria umum penataan dalam penelitian ini. Kriteria umum akan digunakan sebagai 

kompas untuk merumuskan penataan Koridor Jalan Sultan Agung. 

Tabel 0.5 Kriteria umum penataan berdasarkan elemen rancang kota 
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No Aspek Komponen Kriteria dan Prinsip Umum 

1 

Fisik 

Penggunaan lahan 

Dalam penataan dan pembangunan harus 

mempertimbangkan tipe penggunaan lahan yang 

diizinkan 

2 
Bentuk dan massa 

bangunan 

Harus memperhatikan keteraturan bentukan dan 

keterkaitan antar massa bangunan, misalnya 

jarak antar bangunan, ketinggian 

bangunan,koefisien lantai bangunan, bentuk 

bangunan dan fasad bangunan. 

3 Sirkulasi dan parkir 

Keberadaan dan letaknya dalam sturktur 

kawasan tidak mengganggu kegiatan di 

lingkungan sekitarya; terdapat tempat parkir 

khusus 

4 Ruang terbuka 
Memperhatikan elemen lanskap: hardscape dan 

softscape serta perlengkapan perabot jalan 

5 Jalur pedestrian 

Berkaitan dengan lingkungan kota dan pola-pola 

aktivitas serta sesuai dengan rencana perubahan 

atau pembangunan fisik kota; aman, nyaman, 

mudah dan mempunyai nilai estetika. 

6 Aktivitas pendukung 

Adanya koordinasi antara kegiatan dengan 

lingkungan binaan yang dirancang; adanya 

keragaman intensitas kegiatan yang dihadirkan 

dalam suatu ruag tertentu; bentuk kegiatan 

memperhatikan aspek kontekstual.Sesuatu yang 

terukur, menyangkut ukuran, bentuk dan lokasi 

dan fasilitas yang menampung activity support 

yang bertitik tolak dari skala manusia. 

7 Penanda 

Mampu menjaga kenidahan visual bangunan 

perkotaan; sesuai dengan konteks lingkungan di 

sekitarnya; keberadaanya tidak menggangu 

fungsi lain seperti pengguna jalan dan 

infrstruktur perkotaaan. 

Sumber: hasil olahan, 2020 

2.7 Tinjauan Aspek Nonfisik 

Kawasan pada ruang kota dalam konteks koridor ialah tempat bagi berlangsungya 

berbagai kegiatan penduduk kota itu sendiri. Oleh karena itu keberhasilan dan kualitas dari 

ruang kota bisa dikur melalui  kepuasan masyarakat pengguna ruang tersebut.  Terdapat 
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lima kebutuhan dasar yang dicari ketika berada di ruang kota menurut Carr (1992)  dalam 

(Heritanto, 2017)  yaitu: 

❖ Kenyamanan (comfort), Kenyamanan dalam suatu koridor dapat dipengaruhi oleh: 

(a) kenyamanan lingkungan yaitu perlindungan terhadap pengaruh kondisi alam 

misalnya angin dan panas matahari; (b) kenyamanan fisik yaitu ketersediaan 

prasarana pendukung yang memadai misalnya tempat duduk; (c) kenyamanan 

sosial dan psikologi yang dapat berupa terdapat/tersedia ruang berinteraksi bagi 

masyarakat. Semakin lama waktu yang diluangkan di tempat itu maka sapat 

dikatakan tempat tersebut semakin nyaman. 

❖ Relaksasi (Relaxation), merupakan kegiatan yang memiliki hubungan erat dengan 

kenyamanan psikologi. Elemen-elemen alam seperti vegetasi, pohon, air  yang jauh 

dari kebisingan dapat menciptakan kondisi yang baik untuk relaksasi. Apabila 

lingkungan sekitar tenang, tubuh dan pikiran tenang serta badan dalam kondisi 

sehat kondisi rileks dapat dengan mudah dicapai. 

❖ Aktivitas (engagement), adalah aktivitas yang terjadi dari interaksi sosial pengguna 

koridor itu sendiri. Elemen ini juga menjadi ukuran keberhasilan suatu koridor, 

apabila aktivitas dan interkasi yang terjadi aktif dan ruang koridor dapat mewadahi 

kegiatan itu.  

❖ Pengelolaan yang baik (discovery), dilakukan dengan melakukan  pemeliharaan 

ciri khas keunikan dalam ruang koridor baik arsitekturnya ataupun budayanya. Hal 

ini bertujuan untuk menjaga dan mengelola agar ruang dalam koridor tidak 

menjenuhkan. 

Aspek aspek tersebut diatas perlu dipertimbangkan dalam penataan. Untuk 

memenuhi aspek tersebut penataan fisik diperlukan karena pada dasarnya wadah ruang 

fisik akan mempengaruhi perilaku. Jika suatu ruang direncanakan dan ditata dengan baik 

serta dibuat berskala manusia, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi aspek 

nonfisik, seperti masyarakat merasa nyaman, rileks, dan sebagainya. 

 

2.8 Kajian Penataan Koridor Jalan Sultan Agung Bandar Lampung 

Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 

Setelah dilakukan peninjaun terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) 

Bandar Lampung Tahun 2011-2030, ditemukan beberapa poin sebagai berikut: 
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1) Arahan Pemantapan Kawasan Perdagangan dan Jasa (pusat perbelanjaan) dengan 

arahan pengembanganya yaitu: penyediaan RTH; ruang parkir; ruang bagi PKL; dan 

pedestrian. 

2) Jalan sultan agung ditetapkan sebagai  jalan dengan fungsi arteri sekunder yaitu 

sebagai jaringan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan 

sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau 

kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua; dengan kriteria teknis 

sebagai berikut: 

• rencana minimal kecepatan kendaraan adalah 30 km/jam 

• badan jalan minimum memiliki lebar 1m 

• kapasitas lalu lintas sama atau dapat lebih besar , sertavolume lalu lintas 

adalah rata-rata 

• Pergerakan dan sirkulasi lalu lintas cepat tidak boleh terdistraksi oleh lalu 

lintas kecepatan lambat 

• persimpangan pada jalan yang memiliki pengaturan tertentu, hendaknya tidak 

mengurangi kecepatan dan kapasitas jalan 

3) Jalan Sultan agung termasuk jaringan jalan strategis kota. Jaringan jalan strategis 

kota merupakan  jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kota 

berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, 

kesejahteraan dan keamanan kota. Mengacu pada Undang-undang No. 38 Tahun 

2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, 

Jaringan jalan strategis merupakan jalan yang memiliki status sebagai jalan kota 

terdiri dari beberapa jalan ateri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor 

sekunder, serta jalan lokal yang terdapat di kota dan diperkirakan mampu memicu 

pertumbuhan ekonomi wilayah. 

4) Pelebaran beberapa ruas jalan utama kota yang terdiri dari ruas jalan arteri sekunder 

(termasuk Jalan Sultan Agung)  

5) Direncanakan pembangunan terowongan (underpass) sebagai pengganti palang 

perlintasan kereta api ditujukan untuk mengurangi kemacetan pada beberapa ruas 

jalan yang aktivitasnya cukup padat dan kemungkingan terdapat keterbatasan dalam 

pengembangan jaringan jalan salah satunya pada Jalan Sultan Agung. 

 

2.9 Studi Preseden 

Agar dapat menerapkan prinsip-prinsip elemen perancangan kota pada wilayah 

studi, maka perlu dilakukan studi atau kajian perbandingan penataan koridor jalan yang 
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dianggap sudah berhasil sebagai percontohan dan referensi pada penelitian ini. Tujuan 

dilakukanya studi perbandingan ini adalah untuk mengetahui gambaran secara umum 

komponen perancangan fisik dan non fisik kota yang diterapkan dalam kawasan 

perencanaan terkait. Akan tetapi tentu tidak semua pelajaran perencanaan elemen-elemen 

di lokasi preseden dapat diterapkan di Koridor Jalan Sultan Agung. Oleh karena itu akan 

dibuat kesimpulan mengenai studi preseden dan mengambil beberapa pelajaran yang 

relevan dengan objek penelitian ini.  

Dalam memilih preseden penulis mengambil contoh dari dalam negeri dan luar 

negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan penataan elemen-

elemen rancang kota yang digunakan di negara yang berbeda. Adapun koridor jalan yang 

menjadi studi perbandingan pada penelitian ini adalah Koridor Jalan Jenderal Sudirman -

Thamrin, Jakarta - Indonesia dan La Rambla Street, Barcelona – Spanyol. 

2.9.1 Jalan Jenderal Sudirman -Thamrin 

Jalan Sudirman atau Jalan Jenderal Sudirman merupakan salah satu jalan 

utama di Jakarta. Pada koridor jalan ini dikategorikan sebagai centeral bisnis atau 

Centeral busines district (CBD) yang letaknya pada ko poros jalan Sudirman-

Thamrin – dan jalan Kuningan. Penamaan jalan ini sendiri diambil  dari nama sosok 

Pahlawan Nasional Indonesia yang sangat terkeneal yaitu Jenderal Besar TNI 

Anumerta Soedirman. Jalan yang membentang dari kawasan Dukuh Atas,  kawasan 

Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga Senayan, Kebayoran Baru, Bagian Jakarta 

Selatan ini memiliki panjang 4 KM. Jalan ini merupakan perpaduan dari 3 kawasan 

menjadi satu kawasan yang selanjutnya diubah menjadi sistem ganjil genap dan 

dilalui oleh Trans Jakarta Koridor 1 dan juga biasa di gunakan untuk Car Free Day. 

Di jalan ini terdapat gedung tertinggi di Indonesia, Jembatan Semanggi, Gelora Bung 

Karno dan kawasan Sudirman Central Business District (SCBD). (wikipedia, 2020) 
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Gambar 0.24 Koridor Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 

Sumber: Wikipedia, 2020 

 

Gambar 0.25 Deretan gedung di sepanjang koridor Jl. Sudirman 

Sumber: Google Earth, 2020 

   

Gambar 0.26 Jalur pedestrian di sepanjang koridor Jl. Sudirman 

Sumber: TribunNews.com, 2020 
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Gambar 0.27 Foto Areal koridor Jl. Sudirman 

Sumber: TribunNews.com, 2020 

2.9.2 La Rambla Street, Barcelona, Spanyol 

La Rambla merupakan salah satu jalan yang paling hidup di Spanyol. Jalan ini  

menjadi bukti keberhasilan  salah satu kebijaksanaan pemerintah dan para perencana 

kota  atas penjaminan hak semua orang untuk melakukan aktivitas di luar ruangan 

yang aman dan nyaman. Jalan yang terletak di antara dua distrik (El Raval di Barat 

dan Barri Gtic di Timur) mengabadikan sejarah Catalan dengan mempertahankan 

jalan-jalan kuno dan arsitekturnya dari periode abad pertengahan, dengan demikian 

mewakili bentuk asli Catalunya.  

 

0.28  Areal La Rambla Street 

Sumber: (Azmi, 2020) 
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Jalan La Rambla menyebar dari Plaza Catalunya ke pelabuhan dan terdiri dari 

lima segmen. Lima segmen tersebut adalah - Rambla de Canaletes, de Estudis, de 

Sant Josep, dels Caputxins, dan de Santa Monica. Di sepanjang jalan terdapat  bar 

trendi, restoran lokal, dan ruang seperti plaza yang memikat orang yang lewat dari 

La Rambla sehingga membuat perjalanan di dalam lebih penuh petualangan dan 

misterius. La Rambla memiliki karakter yang cukup berbeda dari jalan raya khas di 

Barcelona yaitu adanya gang-gang yang agak sempit. Namun, keunggulan dari 

jaringan jalan jenis ini adalah gang-gang yang sempit dan tua menjadi tempat yang 

tepat untuk berjalan-jalan dan menikmati aktivitas luar ruangan yang dikelilingi oleh 

bangunan bersejarah dan sekitarnya. 

 

 

Gambar 0.29 Struktur dan Jaringan La Rambla Street 

Sumber: (Azmi, 2020) 

Penggunaaan lahan di koridor Jalan La Rambla adalah campuran yaitu 

mencakup komersial maupun residensial. Bangunan yang berjejer di koridor jalan 

ini bagian bawah bangunan digunakan untuk pertokoan sedangakan bagian atas 

sebagai tempat tinggal. Adapun toko yang menarik di sepanjang jalan ini menjajakan 

barang dan jasa seperti souvenir, kafe, restoran, dan sebagainya. Keunggulan pada 

kawasan permukiman di sekitar koridor jalan  La Rambla, perencanaan 

mempertimbangkan fungsi huniannya agar akomodatif, untuk mencapai kepadatan 

di kota yang mengarah pada interaksi manusia yang melimpah dan hidup 

berdampingan di ruang publik seperti jalan dan plaza.  
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Gambar 0.30 Jenis penggunaan lahan pada koridor La Rambla Street dan 

sekitarnya 

Sumber: (obravewise.wixsite.com) 

Lebar La Rambla bervariasi dari 22 hingga 96 meter karena jalan tersebut 

terdiri dari bagian-bagian yang berbeda panjang. Segmen jalan meliputi trotoar dan 

jalur lalu lintas di kedua sisi jalan dan pulau pejalan kaki di tengah-tengah tempat 

aktivitas perkotaan dan perdagangan berada. Lebar trotoar berkisar antara 1,2 sampai 

12,5 meter, sedangkan lebar jalur lalu lintas berkisar antara 4,5 sampai 10 meter dan 

lebar pulau pejalan kaki 3 sampai 30 meter. Carriageway direncanakan untuk 

mengatur lalu lintas motor dan parkir untuk kepentingan La Rambla sebagai poros 

perkotaan Barcelona. Namun, La Rambla memprioritaskan aktivitas pejalan kaki 

dengan pembagian ruang untuk pejalan kaki. 
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Gambar 0.31 Section dan geometri La Rambla Street 

Sumber: (obravewise.wixsite.com) 

  

 

Gambar 0.32 Denah geometris – ruas dan lebar La Rambla Street 

Sumber: (https://www.mparchitects.com) 

1) Bentuk Bangunan 

La Rambla adalah bulevar dengan jalur pejalan kaki selebar 11 hingga 24 

meter di tengahnya. Trotoar biasanya lebarnya kurang dari 3.5 meter, mendorong 

berjalannya pejalan kaki di tengah. Di setiap sisi jalur, ada satu atau dua jalur lalu 
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lintas dengan jalur untuk parkir dan pengiriman. Hal tersebut untuk  menyediakan 

pusat jalan untuk pejalan kaki dan jalur lalu lintas samping untuk mobil, agar 

menciptakan keamanan antara pejalan kaki dan kendaraan. 

 

Gambar 0.33 Bentukan bangunan pada koridor La Rambla Street 

Sumber: (Azmi, 2020) 

Penataan bangunan dalam bentuk grid. Bangunan pada koridor dan sekitarnya 

ditata rapat dan gang kecil disediakan di antara bangunan yang berfungsi sebagai 

jalan dinas. Hanya jalan satu arah yang disediakan untuk menghindari lalu lintas 

jalan dan jalan penghubung dari satu tempat ke tempat lain. 

 

Gambar 0.34 Bentuk, fasad dan ornamen bangunan pada koridor La Rambla 

Street 

Sumber:  (Azmi, 2020) 

Ketinggian gedung, tinggi bangunan, dan lanskap bekerja sama untuk 

menciptakan lingkungan yang ramah pejalan kaki. Jalan ini dibatasi oleh bangunan 

berlantai lima hingga tujuh dengan fasad, tekstur, dan detail ornamen yang rumit. 

Ada banyak pintu masuk– hampir setiap 4 meter – dan jendela sehingga menciptakan 

kesan transparansi melihat apa yang ada di dalamnya. Sebagian besar bangunan pada 

koridor ini dipengaruhi oleh arsitektur Gotik. 

2) Tata Letak Dan Koneksi 
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La Rambla merupakan jalan yang memiliki enam bagian (titik utama) yang 

masing-masing memiliki nama berbeda yaitu dari utara ke selatan. Untuk 

menghubungkan La Rambla dengan jalan lain ada tiga halte Metro yang terhubung. 

Jalan yang bertemu dengan La Rambla menghubungkan ke distrik dan tujuan penting 

seperti institusi seni dan budaya, kantor Dewan Distrik Kota merupakan jalan 

perbelanjaan yang penting. 

     

 

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 0.35 Enam bagian (titik utama) La Rambla Street 

Sumber: (Azmi, 2020) 

   
Resting area & seating space Meeting & eating space 
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Gambar 0.36 Desain ruang pada koridor La Rambla Street 

Sumber: (Azmi, 2020) 

  

Gambar 0.37 Areal Real Plazza dan aktivitas yang ada di dalamnya pada 

koridor La Rambla Street 

Sumber: (obravewise.wixsite.com) 

Keberhasilan La Rambla sebagai salah satu jalan dan koridornya yang paling 

hidup berasal dari kombinasi beberapa faktor. Ketersediaan restoran, toko, pasar, dan 

institusi budaya di sepanjang jalan seni menciptakan pengalaman yang menarik dan 

beragam bagi pejalan kaki. Jalan ini penuh dengan sejarah dan karakter, sejak ratusan 

tahun yang lalu, juga secara fisik terhubung dengan baik ke area utama Barcelona. 

Bangunan, jalur, vegetasi, dan detail proporsional sehingga pejalan kaki memiliki 

ruang yang menyenangkan untuk berinteraksi. (Azmi, 2020) 

2.9.3 Kesimpulan Studi Preseden 

 Setelah mengulas tentang koridor jalan lain (Jl. Jenderal Sudirman -

Thamrin dan La Rambla Street) yang menjadi studi perbandingan, maka diperoleh 

ringkasan poin seperti pada tabel berikut: 

Tabel 0.6 Komparasi studi preseden – elemen perancangan kota pada koridor jalan 

Elemen 

Perancangan 

Jl. Jenderal Sudirman, 

Jakarta 
La Rambla Street, Barcelona 

Entertainment space Mix use & retail area 
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Guna Lahan 

Bangunan di sekitar kawasan 

didominasi oleh kawasan 

komersial seperti perbankan, 

pusat perbelanjaan, perkantoran 

dan pelayanan umum.  

Guna lahan di kawasan koridor jalan 

didominasi oleh fungsi campuran, 

(komersial dan permukiman). Selain itu 

fungsi bangunan sebagai preservasi 

budaya juga cukup banyak  dimana 

bangunan tua dan bersejarah menjadi 

salah satu ciri khas koridor. 

Bentuk dan 

Massa 

Bangunan 

bangunan disekitar koridor 

merupakan gedung-gedung 

pencakar langit dengan tinggi 

hingga 50 lantai  

tinggi bangunan rata-rata 5 lantai  

kawasan koridor dan sekitarnya 

merupakan bangunan-bangunan 

dengan tipe compact building 

kawasan koridor dan sekitarnya 

merupakan bangunan-bangunan dengan 

tipe compact building 

Gaya bangunan gedung-gedung 

modern 
Gaya bangunan khas arsitektur eropa 

Sirkulasi dan 

Parkir 

Koridor jalan memiliki delapan 

lajur kendaraan 

Koridor jalan memilki lima lajur 

kendaraan 

Kendaraan bermotor menjadi 

prioritas lalu lintas 
Pejalan kaki menjadi prioritas  

Kantong parkir berada pada 

kavling-kavling pada lahan yang 

disediakan komersial sendiri 

letak parkir berada pada tepi jalan dan 

sebagian pada lahan kavling bangunan 

Ruang Terbuka  

Terdapat taman, patung, lampu 

penerangan, bangku, dan tempat 

sampah.  

kawasan didukung dengan ruang publik 

seperti plazza terdapat banyak pohon 

peneduh di sepanjang koridor 

Jalur Pedestrian 

Jalur pedestrian cukup lebar  (6 

meter) dan sudah dilengkapi 

dengan perlengkapan untuk 

disabilitas 

Jalur pedestrian cukup lebar berada 

pada tepi dan median jalan 

Jalur mudah dilalui dan minim 

akan hambatan serta terlindung 

dari kendaraan bermotor 

Jalur mudah dilalui dan minim akan 

hambatan serta terlindung dari 

kendaraan bermotor 

Jalur pedestrian mengakomodasi 

akses pergerakan menuju kantor 

dan tempat-tempat kegiatan 

Jalur pedestrian mengakomodasi akses 

pergerakan menuju tempat-tempat 

kegiatan 
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terdapat lampu penerangan jalan 

dan dihiasi dengan motif-motif 

batik pada pavingnya 

Landscaping di sepanjang pedestrian 

mall memiliki kanopi alami dengan 

memanfaatkan pepohonan besar yang 

dapat memberikan keteduhan bagi 

penggunanya. 

terdapat bebrapa fasilitas seperti: 

walk of fame (atlet), spot spot 

seni dan budaya, sarana edukasi, 

infrastruktur, spot serbaguna, 

streetvendor atau kios, toilet, 

bangku, tempat sampah dan 

penunjuk arah. Terdapat juga 

pohon pohon peneduh 

terdapat fasilitas tempat duduk yang 

disiapkan agar pengguna dapat 

memiliki tempat istirahat di sepanjang 

pedestrian mall. Ini juga memberi rasa 

untuk merasakan area tersebut. 

Kawasan pejalan kaki dan area tempat 

duduk untuk juga sebagai tempat 

menonton orang, diskusi, dan hiburan 

  

Pencahayaan ruang lebih hidup dengan 

pencahayaan yang baik untuk 

kenyamanan juga untuk keamanan bagi 

pengguna. 

Aktivitas 

Pendukung 

terdapat spot spot seni dan 

budaya, sarana edukasi, 

infrastruktur, dan spot 

serbaguna, streetvendor atau 

kios, serta toilet. 

terdapat pasar ( La Boqueria Market) 

plazza, pertunjukan theater, pusat 

kesenian, penampilan seni jalanan, dan 

pedestrian mall 

Penanda 

Petunjuk arah jalan berada pada 

papan dan sebagian pada lantai 

jalan 

Petunjuk arah jalan berada pada papan 

dan sebagian pada lantai jalan 

Papan reklame sebagian besar 

berada pada sisi bangunan 

papan reklame berada pada area kanopi 

bangunan 

Terdapat patung sebagai 

landmark jalan (Patung Jenderal 

Sudirman) 

terdapat beberapa landmark 

Preservasi 

vegetasi dan pepohonan menjadi 

preservasi alami bagi kawasan 

disekitarnya 

di sepanjang koridor terdapat bangunan 

dan gedung bersejarah yang 

dipertahankan ciri khasnya sehingga 

menjadi salah satu daya tarik dari 

koridor ini 

  

vegetasi dan pepohonan menjadi 

preservasi alami bagi kawasan 

disekitarnya 

Sumber: Hasil olahan, 2020 
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2.10 Variabel Penelitian 

Setelah  meninjau literatur-literatur yang berkaitan dan menjadi landasan teori dalam 

penelitian,  kemudian dilakukan sintesa untuk memperoleh variabel penelitian. Variabel  

ini kemudian digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun  perangkat observasi 

dan  hal terkait pengambilan data.
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Tabel 0.7 Sintesa Variabel Penelitian  

Aspek Variabel Sub variabel Definsi Justifikasi Sumber Kajian 

Fisik 

Penggunaan 

Lahan 

Fungsi 

Bangunan 
Jenis penggunaan lahan yang diizinkan 

Dapat memberikan gambaran 

penggunaan lahan dan fungsi 

bangunan  yang terdapat pada 

suatu kawasan 

Hamid 

Shirvani, 

(1985) The 

Urban Design 

Process 

Bentuk dan 

Massa 

Bangunan 

Bentuk Fisik 

Bentuk fisik bangunan yang dapat 

diidentifikasi dengan ketinggian bangunan 

(TB), KDB, KLB dan GSB. 

Untuk melihat hubungan antar 

massa bangunan bentuk serta 

konteks bangunan terhadap 

kawasan 
Penampilan 

Kenampakan bangunan yang dapat 

diidentifkasi dengan kepejalan, warna, 

material, tekstur, fasad, skala, dan gaya 

bangunan. 

Konfigurasi 

Bangunan 

Konteks dan kontras: kesesuain bentukan 

massa bangunan dengan kavling 

Sirkulasi dan 

Parkir 

Akses 

Kendaraan 

Bermotor dan 

Non motor 

Alur sirkulasi kendaraan  dan fasilitasnya 

yang digunakan  untuk mengakses atau 

berpindah dari suatu titik 

untuk melihat aksesiliblitas dan  

pola pergerakan kendaraan 

dalam sistem tranportasi baik 

motor maupun non motor serta 

9
3
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Akses Pejalan 

Kaki 

Alur sirkulasi  pejalan kaki  dan 

fasilitasnya yang digunakan untuk 

mengakses suatu titik 

melihat pola dan karakteristik 

perpakiran 

Tempat Transit 

Bangunan  tempat menungggu atau 

pemberhentian penumpang atau barang 

yang terkoneksi dengan simpul jaringan 

transportasi 

Ruang Parkir 
Kantong-kantong tempat parkir baik on-

street atau off-street 

Ruang Terbuka 

Hijau 

Hardscape 
Elemen keras lanskap dapat berupa jalan, 

trotoar, patung, bebatuan dsb. Dapat memberikan gambaran 

mengenai keterlibatan 

komponen lanskap yang dapat 

mendukung keindahan serta 

memberikan kenyamanan 

berkativitas 

Softscape 
Elemen lunak lanskap berupa tanaman dan 

air. 

Street 

Furniture 

Perabot taman/jalan dapat berupa lampu, 

tempat sampah, bangku taman dsb. 

Jalur 

Pedestrian 

Dimensi 

Pedestrian 
Bentuk dan ukuran pedestrian 

Komponen untuk memfasilitasi 

pejalan kaki Kondisi 

Pedestrian 

Kondisi fisik berupa bahan, warna, dan 

pola paving  

9
4
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Aktivitas 

Pendukung 

Bangunan 

Pendukung 

Bangunan-bangunan yang dapat 

mendukung kegiatan ruang publik suatu 

kawasan: pusat perbelanjaan, alun-alun, 

taman rekreasi 
Kegiatan yang dapat mendukung 

aktivitas utama dan memberikan 

citra kawasan lebih hidup 

Kegiatan 

Informal 

Aktivitas perdagangan dan jasa yang dapat 

mendukung ruang publik 

Penanda 

Rambu Lalu 

Lintas 

Komponen yang dapat diidentifikasi 

dengan rambu petunjuk, rambu peringatan, 

rambu larangan, dan rambu perintah. 

Komponen yang penting dalam 

memberikan informasi dan 

referensi kepada pengguna jalan 

dan masyarakat umum 

Media 

Periklanan 

komponen yang digunakan  sebagai media 

pengiklanan atau media informasi 

Landmark 

Benda fisik seperti bangunan, tanda, 

patung dan lainya yang menjadi titik acuan 

suatu kawasan 

Kevin Lynch, 

(1960) The 

Image of The 

City 

Non-fisik 

Aktivitas 

Manusia Pada 

Koridor 

Aktivitas 

Ekonomi 
Kegiatan perdagangan dan jasa Aspek manusia merupakan objek 

sekaligus subyek yang penting 

dalam  penataan kawasan atau 

kota 

Hamid 

Shirvani, 

(1985) The 

Urban Design 

Process 
Aktivitas 

Budaya 
Kegiatan sosial dan kebudayaan yang khas 

Sumber: Hasil olahan, 2020 
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