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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pedagang kaki lima (PKL) telah dianggap sebagai bentuk diversifikasi terhadap 

perluasan lapangan kerja terutama bagi penduduk daerah perkotaan dan sekaligus 

menjadi mekanisme pasar dalam melakukan pemerataan pendapatan (Bukhari, 

2017). PKL terbentuk tanpa melalui proses yang diatur sedemikian rupa, 

merupakan pekerjaan mandiri yang kurang teorganisir, tumbuh dan berkembang 

pesat dengan sendirinya diluar kontrol pemerintah. PKL kurang mendapat 

perhatian yang positif, seringkali tumbuh dan menempati lokasi-lokasi strategis 

seperti kawasan perdagangan, permukiman, pendidikan serta fasilitas-fasilitas 

umum lainnya yang memang menciptakan daya tarik. Kondisi tersebut pada 

akhirnya berdampak pada aspek keindahan dan kerapian kota karena kesan kumuh 

dan tidak teratur yang tercipta dari adanya pedagang kaki lima.  

Kota Bandung dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan 

destinasi wisata kota unggulan di Provinsi Jawa Barat dengan sektor unggulannya 

yaitu industri kreatif dibidang fashion, kerajinan dan kuliner. Kondisi tersebut 

tidak menjadikan Kota Bandung sebagai destinasi unggulan yang berhasil 

mengatasi permasalahan kemacetan, kebersihan, pedagang kaki lima, dsb. Sektor 

unggulan Kota Bandung tersebut seharusnya dapat menjadi peluang bagi PKL 

untuk mendongkrak perekonomian kearah yang lebih baik. 

Husein Wangsaamadya dalam (Kurniawan, 2013) sebagai Walikotamadya 

Bandung menyebutkan bahwa PKL bukan untuk dilarang, bukan untuk diusir. 

Namun, lebih dari itu, PKL merupakan aset potensial apabila dibina, ditata, dan 

dikembangkan status usahanya. PKL juga sebagai pendukung kegiatan yang bisa 

memberikan kesan visual tersendiri sebagai identitas kawasan. Penataan area PKL 

diharapkan bisa mengubah stigma jika keberadaannya tidak selalu negatif, aset 

potensial tersebut juga sedikitnya bisa mengurangi angka pengangguran. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Cibadak Culinary Night (CCN) merupakan festival yang diselenggarakan oleh 

Walikota Ridwan Kamil pada tahun 2014 yang bertujuan untuk menghidupkan 

kembali pola festival sebagai salah satu rekreasi serta memberikan alternatif 

lokasi hiburan terutama bagi pecinta kuliner. Berdasarkan data persepsi wisatawan 

terhadap identitas Kota Bandung melalui elemen penglihatan, kawasan kuliner 

Cibadak menjadi kawasan yang menjadi identitas paling banyak dikenali oleh 

wisatawan (Paramita, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa CCN 

merupakan kawasan wisata yang mampu diidentifikasi dan dibedakan melalui ciri 

khas yang dimilikinya. 

Dahulunya CCN merupakan kawasan kuliner yang menarik, namun semakin hari 

eksistensi CCN semakin meredup menyebabkan penutupan CCN sebelah barat, 

kini hanya CCN sebelah timur yang beroperasi namun suasananya tidak begitu 

menarik. CCN sebelah barat menyuguhkan daya tarik festival seperti adanya 

panggung berukuran kecil yang dapat diisi dengan berbagai pertunjukan seperti 

barongsai, pencak silat, tari tradisional, hingga hiburan musik dari berbagai 

seniman. Meskipun eksistensi CCN sebelah timur tidak meredup, diperlukannya 

konsep perancangan yang tepat untuk tetap mempertahankan keberadaan CCN, 

mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang ada. 

Kesemrawutan sirkulasi kendaraan bermotor dengan pejalan kaki menjadi 

permasalahan yang paling jelas terlihat di CCN. Kenyamanan pejalan kaki 

terutama bagi kaum difabel telah terganggung karena setengah lebar trotoar 

digunakan PKL untuk berjualan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pejalan 

kaki menggunakan badan jalan yang juga dilalui oleh kendaraan bermotor. 

Suasana festival di CCN juga kini telah hilang, pengunjung hanya dapat 

menikmati kulinernya saja karena tidak adanya aktivitas lain yang dapat 

dilakukan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Retno Wijayaningsih 

(2018) mengenai penataan pedagang kaki lima di koridor Kartini Semarang. 

Penataan pedagang kaki lima tersebut memberikan pengaruh pada fisik koridor 

Kartini Semarang, terutama mampu mempengaruhi keamanan, kenyamanan, 
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keselamatan dan daya tarik juga mampu memperkuat ingatan visual terhadap 

struktur dan bentuk fisik kawasan.  

Penataan PKL saat berlangsungnya Cibadak Culinary Night berfokus pada 

permasalahan kesemrawutan pejalan kaki dengan kendaraan yang sangat jelas 

terlihat. Upaya penerapan konsep perancangan Livable Street dilakukan dengan 

harapan memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki dan kaum difabel sebagai 

pengguna CCN. Menurut Appleyard, Gerson and Lintell (1981) Livable Street 

merupakan konsep yang menyatakan bahwa jalan yang ideal harus aman, 

memberikan kesehatan, green, dan memiliki suasana yang menyenangkan, juga 

harus menjadi wilayah lingkungan yang melibatkan masyarakat, menjadi tempat 

untuk anak-anak bermain dan belajar, dan juga memiliki kualitas yang unik 

menjadi identitas tempat. Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan diatas 

maka muncul pertanyaan penelitian bagaimana penerapan konsep perancangan 

Livable Street di kawasan Cibadak Culinary Night ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep 

Livable Street pada perancangan kawasan Cibadak Culinary Night  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

merumuskan strategi dan kebijakan oleh pemerintah untuk menyusun Rencana 

Tata Bangunan Lingkungan Kota Bandung, dan menjadi masukan bagi dinas yang 

terkait di Kota Bandung dalam mengembangkan Cibadak Culinary Night. 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup wilayah dan substansi. 

Ruang lingkup wilayah membatasi wilayah atau lokasi studi dari penelitian dan 

ruang lingkup substansi membatasi pokok bahasan yang akan diteliti. 

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi 

Agar penelitian ini lebih terstruktur maka diperlukan batasan penelitian yang akan 

diuraikan dibawah ini: 

1. Elemen Perancangan Kota 
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a. Penggunaan Lahan : Tata guna lahan yang dimaksud yaitu pola penggunaan 

lahan berdasarkan fungsi bangunan yang sedang digunakan. 

b. Bentuk dan Massa Bangunan: Bentuk dan massa bangunan menyangkut 

penampilan dan konfigurasi bangunan diantaranya fasad dan warna 

bangunan. 

c. Sirkulasi dan parkir: Sirkulasi dan parkir yang dimaksud yaitu membahas 

mengenai sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan pengangkut 

barang, sirkulasi kendaraan umum formal dan informal, sirkulasi orang, dan 

parkir  

d. Ruang Terbuka: Ruang terbuka yang dimaksud yaitu ruang terbuka umum 

yang dapat diakses secara bebas.  

e. Jalur Pejalan Kaki: Jalur pejalan kaki sebagai elemen yang harus 

memberikan kenyamanan bagi pengguna trotoar. Jalur pejalan kaki terbagi 

kedalam sarana dan prasarana pejalan kaki. Sarana berupa lampu 

penerangan jalan, tempat sampah, halte/shelter dan rambu lalu lintas. 

Prasarana berupa dimensi trotoar dan fasilitas difabel. 

f. Aktivitas Pendukung: Aktivitas pendukung pada penelitian ini meliputi 

aktivitas yang  menggerakkan fungsi kegiatan utama agar menjadi lebih 

hidup. Aktivitas pendukung pada penelitian ini berupa pedagang kaki lima 

g. Penanda: Penanda pada penelitian ini merupakan segala sesuatu yang secara 

fisik dapat menginformasikan suatu pesan kepada masyarakat yang datang. 

Penanda pada penelitian ini berupa penanda iklan, petunjuk sirkulasi dan 

penanda identitas. 

h. Preservasi: Perlindungan bangunan dan tempat bersejarah yang dianggap 

perlu dilestarikan, pada penelitian ini meliputi nilai arsitektur. 

 

2. Livable Street  

Menurut Ghazi (2019) dalam menemtukan suatu jalan yang livable dapat diukur 

melalui tiga aspek 

a. Aspek Desain dan Lokasi 

Aspek desain dan lokasi mencakup karakteritik jalan dan elemen fisik yang 

dibagi ke dalam dua komponen yaitu: 
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1) Komponen lokasi, dapat diukut melali elemen harmonisasi bangunan. 

Suatu jalan yang livable apabila kondisi warna dan bangunan 

kondisinya mudah dikenali dan tidak menimbulkan kebingungan. 

2) Komponen desain, dapat diukut melalui infrastruktur dan street 

furniture. Suatu jalan yang livable apabila kondisi infrastruktur pejalan 

kakinya mampu memberikan kenyamanan dan street furniturenya tidak 

dalam keadaan buruk. 

b. Aspek Sosial dan Budaya 

Aspek sosial dan budaya menghasilkan nilai-nilai, tata krama dan budaya 

masyarakat yang sangat berperan dalam interaksi dan komunikasi sosial di 

jalan, dibagi ke dalam dua komponen yaitu: 

1) Komponen sosial, dapat diukur melalui penjual, aktivitas dan keinginan 

dan kebutuhan. Suatu jalan yang livable apabila kondisi terciptanya 

komunikasi yang tidak menimbulkan konflik pedagang dengan pemilik 

toko, terdapat variasi aktivitas yang dapat dilakukan dan terdapat variasi 

barang yang ditawarkan 

2) Komponen budaya, dapat diukur melalui sense of place. Suatu jalan 

yang livable apabila sebuah tempat mampu memberikan suatu rasa dan 

mencerminkan identitas lokal suatu tempat 

c. Aspek Perencanaan Kota 

Aspek perencanaan kota dibagi ke dalam tiga aspek yaitu aksesibilitas dan 

keragaman.  

1) komponen aksesibilitas, dapat diukur melalui konektivitas dan 

transportasi. Suatu jalan yang livable apabila adanya kemampuan untuk 

menjangkau suatu tenpat dari berbagai arah dan adanya berbagai pilihan 

transportasi aktif yang dapat digunakan 

2) komponen keragaman, suatu jalan yang livable apabila memiliki pola 

penggunaan lahan yang campuran untuk menciptakan variasi aktivitas 

3) komponen parkir, suatu jalan yang livable haruslah mampu 

menyediaakn area parkir yang dapat menampung kendaraan dan mudah 

untuk ditemukan. 
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1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Lingkup wilayah dalam penelitian ini yaitu area Cibadak Culinary Night  

sepanjang ±350 meter, lokasinya berada di ruas koridor Jalan Cibadak sebelah 

timur. Berikut ini merupakan batas-batas administratif wilayah studi 

Batas Utara : Jalan Jenderal Sudirman 

Batas Selatan : Jalan Pagarsih dan Jalan Kalipahapo 

Pemilihan Cibadak Culinary Night sebagai lokasi studi dikarenakan lokasi 

tersebut sebagai salah satu kawasan kuliner yang memiliki identitas mudah 

dikenali di Kota Bandung. Berikut ini peta lokasi wilayah studi yang dapat dilihat 

pada gambar 1.1. 
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Gambar 1. 1 Peta Lokasi Wilayah Studi 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab, 

diantaranya:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan tema atau 

judul, rumusan masalah dari latar belakang, tujuan dan sasaran dari penelitian, 

ruang lingkup wilayah dan substansi dan sistematika penulisan. 

BAB II  STUDI LITERATUR 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori perancangan kota, konsep livable 

street, sejarah dan perkembangan Cibadak Culinary Night, dan arahan 

pengembangan kawasan 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan berisi mengenai jenis penelitian yang digunakan, metode 

pengumpulan data yang dilakukan dan metode analisis yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV IDENTIFIKASI ELEMEN PERANCANGAN CIBADAK 

CULINARY NIGHT 

Pada bab ini akan dilakukan identifikasi elemen tata guna lahan, bentuk dan massa 

bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki, aktivitas 

pendukung, penanda dan preservasi  

BAB V ANALISIS PENERAPAN LIVABLE STREET DALAM 

PERANCANGAN CIBADAK CULINARY NIGHT 

Pada bab ini akan dilakukan analisis mengenai kesesuaian karakteristik livable 

street diantaranya aspek desain dan lokasi, aspek sosial dan budaya dan aspek 

perencanaan dengan kondisi elemen perancangan  

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, rekomendasi, keterbatasan penelitian 

dan saran studi lanjutan 

 


