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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Menurut Darmawan dalam (Prihastoto, 2003) indikator yang harus dimiliki oleh 

suatu ruang publik, agar dapat memenuhi ketentuan dalam menilai suatu kualitas 

dapat ditinjau dari dua pokok aspek yaitu aspek fisik dan non fisik. Ukuran yang 

menentukan kualitas ruang publik adalah tatanan aktivitas atau pengguna ruang 

yang ada dan bagaimana berhubungan dengan elemen-elemen pembentuk tatanan 

fisik kawasan menurut Gavin dalam (Hariyanti, 2008). Adapun faktor lain seperti 

pisikis yang berkaitan dengan keamanan yaitu bagaimana suatu ruang memberikan 

rasa aman bagi penggunanya, dan kenyamanan adalah bagaimana suatu ruang telah 

memberikan kenyamanan bagi penggunanya, serta faktor pendukung kenyamanan 

telah terpenuhi seperti suasana, kesan, elemen pendukung yang lengka, dan 

sirkulasi telah memenuhi standar kenyamanan (Iswanto, 2006).  

Ruang publik adalah tempat dimana setiap orang mempunyai hak untuk bebas 

mengakses tanpa adanya batasan. Ruang publik meliputi: jalan, square, tanah 

perkerasan, ruang terbuka hijau dan taman, dan ruang publik/privat yang aksesnya 

tidak dibatasi (Carmona, 2004). Ruang publik yang dapat dijadikan contok yaitu 

salah satunya Camden Markets di danau Regent's London yang sudah berdiri sejak 

tahun 1976. Pasar ini pada awalnya merupakan pasar sementara yang berdiri setelah 

pembangunan jalan raya tidak dilanjutkan, sehingga muncul jenis kegiatan baru 

berupa perdangan kecil kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan. Tahun 

2016 pasar ini mengalami revitalisasi setelah mendapatkan bantuan pembiayaan 

dari pihak swasta Urban Markets Company yang dibiayai oleh beberapa 

pengembang seperti Camden Lock dan Millitarne Retail Resorts International, para 

pengembang ritel, Brockton Capital, serta bantuan pemerintah. Dengan adanya 

peningkatan ini, jenis kegiatan pasar pun ikut berkembang, selain menjadi tempat 

perdagangan dan jasa, Camden Markets telah berkembang menjadi pusat perdagang 

dengan jenis kegiatan yang lebih beragam seperti pusat kerajinan, dan pasar dan 

kini menjadi ciri khas Kota Camden. Camden Markets adalah salah satu contoh 



2 

 Institut Teknologi Nasional 

ruang publik yang memanfaatkan ruang terbuka pedestrian sebagai aktivitas 

perdagangan masayarakat. Pasar ini memiliki banyak daya tarik salah satunya 

adalah kesan visual yang baik seperti bangunan yang beragam dan keindahan 

danau, jenis kegiatan yang berbeda-beda, dan tentunya mampu memberikan 

kenyamanan bagi pejalan kaki. 

Selain Pasar Camden, adapun ruang publik yang kini mengalami perkembangan di 

Indonesia, salah satunya Cicadas Market yang ada di Kota Bandung Jawa Barat. 

Cicadas Market merupakan salah satu tempat aktivitas perdagangan kaki lima yang 

yang kini mendapat perhatian Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019 untuk 

dilakukanya revitalisasi. Pemerintah Kota Bandung telah merevitalisasi 602 PKL 

di Jalan Ahmad Yani tanpa melakukan penggusuran. Tujuan dari revitalisasi 

tersebut adalah selain memberikan suasana lingkungan yang jauh lebih bersih dan 

tertata, tentunya juga agar kenyamanan dan keamanan pengunjungnya yang 

berjalan kaki untuk dapat perhatian lebih baik lagi dari kondisi sebelumnya. 

Pemerintah Kota Bandung melakukan CSR melalui mitra kerjasama dengan pihak 

Telkomsel guna melakukan penataan dengan menyediakan tempat berjualan yang 

lebih layak, aman dan terawasi oleh pemerintah.  

Cicadas market adalah salah satu ruang publik yang baru di revitalisasi dan 

memiliki potensi untuk berkembang seperti Camdel Market. Dengan tujuan 

meningkatkan kualitas ruang publik dan kenyamanan pejalan kaki, tentunya ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dari kondisi sebelum dan juga sesudah 

revitalisasi pada kawasan PKL. Maka dari itu perubahan kondisi ruang publik di 

Jalan Ahmad Yani perlu diidentifikasi guna melihat perubahan apa saja yang 

mempengaruhi terhadap aktivitas masyarakat terkait kualitas ruang publik dan 

kenyamanan jalur pedestrian agar suatu kualitas ruang dapat dilihat secara lebih 

baik lagi untuk ditingkatkan. 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Untuk melihat suatu ruang dapat dimanfaatkan secara baik dan ideal, perlu 

dilakukan pengamatan terhadap suatu kualitas ruang dan juga bagaimana manfaat 

yg dirasakan bagi para penguna ruang. Perkembangan ruang terbuka publik kota 
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secara global sangat dipengaruhi oleh konsep placemaking dalam pengembangan 

fitur fisik perkotaan (Montgoery, 1998). Placemaking dapat dikatakan sebagai 

alternatif untuk meningkatkan kualitas tempat (place) dengan memberikan atribut 

sense of place yang berfungsi sebagai magnet bagi orang-orang dan pengembangan 

baru menurut Wyckoff dalam (Saputra, 2019). Placemaking bertujuan untuk 

menciptakan suatu ruang/tempat yang dapat menarik orang-orang disekitarnya 

maupun mancanegara (Lew, 2017). Kenyamanan adalah segala sesuatu yang 

memperlihatkan penggunaan ruang secara sesuai dan harmonis, baik dengan ruang 

itu sendiri maupun dengan berbagai bentuk, tekstur, warna, simbol mapun tanda, 

suara dan bunyi kesan, intensitas dan warna cahaya ataupun bau, atau lainnya 

(Hakim, 2003). 

(Saputra, 2019) membahas fungsi Masjid Gedhe Kauman sebagai ruang terbuka 

yang telah menjadi tempat untuk mewadahi aktivitas masyarakat. Masjid Gedhe 

Kauman seiringan dengan waktu tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah 

namun telah berkembang menjadi tempat wisata religi dan juga aktivitas 

masyarakat lainya seperti tempat bermain anak-anak, jalur akses masuk kampung, 

tempat berolah raga, dan wadah aktifitas profan. Pada penelitian ini, kualitas ruang 

terbuka publik yang didasarkan pada prinsip placemaking dengan mengunakan 

elemen yang tersusun dari kombinasi elemen-elemen good place yang dapat 

dipakai untuk menilai kualitas ruang terbuka publik yang terdiri dari empat atribut 

utama, yaitu access & linkage, comfort & image, uses & activity, dan sociability 

(Montgomery, 1998). 

Dengan adanya perubahan kualitas ruang publik, tentunya aspek kenyamanan 

pejalan kaki harus diperhatikan sebagai adalah salah satu aspek yang berkaitan. 

(Sitanggang, 2017) Kota Pontianak telah beralih fungsi menjadi tempat aktivitas-

aktivitas lain, salah satunya pada trotoar di jalan Jendral Urip Pontianak. Bangunan-

bangunan kecil yang bersifat permanen dan nonpermanen, seperti kios atau gerai 

pedagang kaki lima telah menepati trotoar dipinggiran jalan. Trotoar pada Jalan 

Jendral Urip telah dimanfaat tidak hanya oleh para pejalan kaki lagi, banyak pihak 

yang memanfaatkan trotoar mulai dari tukang parkir hingga pedagang kaki lima 

(PKL). Aktivitas seperti ini bisa merugikan pejalan kaki dan juga menimbulkan 
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masalah baru, seperti kemacetan akibat terganggunya mobilitas kendaraan dengan 

aktivitas yang tidak tepat pada tempatnya mengganggu kenyamanan pengguna 

jalan. Maka dari itu pengaruh pedagang kaki lima terhadap kenyamanan pejalan 

kaki dalam pemanfaatan trotoar di jalan Jendral Urip Pontianak, perlu dilakukan 

suatu penelitian dengan melihat aspek-aspek kenyamanan pejalan kaki seperti 

sirkulasi, aksesibilitas, keamanan, iklim atau kekuatan alam, kebersihan dan 

keindahan. 

PKL sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat 

yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan 

trotoar menurut McGee dan   Yeung (1977, 25). PKL yang mengunakan media 

trotoar sebagai tempat berjualan, tentunya akan mengganggu aktivitas pejalan kaki 

apabila dalam kegiatannya tidak memperhatikan faktor kenyamanan dan keamanan. 

Kondisi pemanfaatan trotoar sebagai media berjualan bagi PKL telah terjadi di 

Jalan Ahmad Yani. Dengan adanya pemanfaatan oleh PKL tersebut, pemerintah 

Kota Bandung telah melakukan upaya revitalisasi berupa penataan yang tentunya 

dapat meningkatkan kualitas ruang publik namun tidak menghilangkan ruang bagi 

PKL untuk beraktivitas. 

Penataan PKL di koridor Jalan Ahmad Yani tentunya berpengaruh terhadap 

perubahan kualitas ruang publik. Perubahan kualitas ruang publik ini sangat terkait 

dengan kondisi fisik dan aktivitas serta kenyamanan bagi pejalan kaki di jalur 

pedestrian sebagai salah satu ruang publik. Pemanfaatan trotoar sebagai media 

berjualan bagi PKL sebelumnya telah terjadi di koridor Jalan Ahmad Yani. Namun 

dengan adanya revitalisasi dan penataan PKL, tentunya dapat berpengaruh terhadap 

kualitas ruang publik tanpa menghilangkan pemanfaatannya sebagai tempat usaha 

PKL untuk beraktivitas. Dengan adanya beberapa perubahan ini, tentunya akan 

berpengaruh terhadap kualitas ruang. Maka dari itu, Jalan Ahmad Yani dipilih 

sebagai lokasi studi dikarenakan kesesuaian dengan kepentingan penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana persepsi pengguna ruang mengenai kualitas ruang publik dan 

kenyamanan pejalan kaki di Jalan Ahmad Yani, Bandung setelah dilakukan 

penataan PKL?”. 
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1.3  Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan persepsi PKL dan 

pengunjung mengenai kualitas ruang publik dan kenyamanan pejalan kaki di 

koridor Jalan Ahmad Yani pasca revitalisasi ruang berjualan PKL. 

 
1.4  Sasaran 

Adapun beberapa sasaran yang akai dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Teridentifikasinya kualitas ruang publik di Jalan Ahmad Yani sebelum dan 

sesudah revitalisasi berdasarkan persepsi pedagang kak lima. 

2. Teridentifikasinya kenyamanan pejalan kaki sebelum dan sesudah revitalisasi 

berdasarkan persepsi pengunjung di Jalan Ahmad Yani. 

3. Teridentifikasinya variabel yang dipersepsi berbeda secara signifikan, baik 

positif maupun negatif, pasca revitalisasi. 

 
1.5  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan berbagai 

faktor yang menjadi ruang lingkup substansi seperti faktor- faktor yang 

mempengaruhi kualitas ruang publik dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi 

kenyamanan pejalan kaki.  

 
 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini mencakup pembahasan mengenai 

fisik kawasan, kualitas ruang publik, dan kenyamanan pejalan kaki berdasarkan 

persepsi masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya revitalisasi terhadap PKL 

di Jalan Ahmad Yani. Penelitian ini tidak dapat menjelaskan secara detail kondisi 

sebelum revitalisasi dikarenakan keterbatasan data. Selama memungkinkan, data 

kondisi sebelum revitalisasi diperoleh dari google street view tahun 2018/2019 

berupa foto. Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan persepsi dari PKL dan 

pengunjung yang berjalan kaki, yang kemudian dilengkapi dengan pengamatan 

terhadap kondisi sesudah revitalisasi. 
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Berikut merupakan beberapa pembahasan pokok dalam ruang lingkup substansi. 

Untuk melihat gambaran lebih jelas mengenail variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel. 

 

Tabel 1.1  

Variabel Penelitian 

Variabel Indikator 

Kualitas Ruang Publik Berdasarkan Persepsi PKL 

Confort and Image  

Daya Tarik Visual  

Penyediaan Sarana Prasarana 

Keseragaman Visual 

Access and Linkage  
Kemudahan Akses 

Konektifitas Kegiatan 

Uses and Activity  

Fungsi Fasilitas Pendukung 

Pendapatan 

Pengaruh Antar Kegiatan 

Sociability 
Interaksi Pedagang Dan Pembeli 

Interaksi Antar Pedagang 

Kenyamanan Pejalan Kaki Berdasarkan Persepsi Pengunjung 

Sirkulasi 
Ruang Gerak 

Hambatan Ketika Berjalan 

Aksesibilitas 

Kemudahan Berpindah Dari Satu Tempat Ke Tempat 

Lain 

Akses Menuju Lokasi 

Keamanan 
Keamanan Dari Tindakan Kejahatan 

Keamanan Menuju Lokasi 

Iklim atau Kekuatan Alam 
Pengaruh Cuaca 

Suhu 

Kebersihan Kebersihan Jalur 

Keindahan 

Pemandangan Jalur Pedestrian 

Daya Tarik Visual 

Kelengkapan Fasilitas Pendukung 

 

A. Kualitas Ruang Publik 

Dalam mencapai suatu lingkungan publik yang responsif terhadap penggunanya, 

terdapat lima kebutuhan utama yang dicari seseorang dalam mencapai kepuasannya 
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di ruang publik menurut Carr dkk. (1992, 230-240). Terdapat beberapa atribut yang 

harus diperhatikan dalam membentuk ruang publik yang baik antara lain : 

1. Comfort and Image Pengaturan atribut fisik dalam ruang publik secara 

terperinci/mendetail dapat memberikan kenyamanan kepada seseorang. Dalam 

penelitian ini Image yang dimaksud adalah bagaimana gambaran/pencitraan 

seseorang terhadap bentuk fisik kawasan baik secara estetika ataupun kesan 

yang dirasakan dan juga bagaimana kenyamanan yang diberikan dari suatu 

kawasan dari fasilitas pendukung yang diberikan. 

2. Access and Linkage Tempat yang baik adalah tempat yang mudah dilihat dan 

mudah dijangkau. Daya tarik visual terhadap sebuah tempat sangat 

mempengaruhi kemauan seseorang untuk pergi ke tempat tersebut. Dalam 

penelitian ini Accsess yang dimaksud merupakan bagaimana pengalaman 

seseorang ketika memasuki dan keluar kawasan, apakah ada hambatan ataupun 

gangguan yang dirasakan oleh para PKL. Sedangkan linkage merupakan 

keterhubungan antara segmentasi pada kawasan, yaitu hubungan antar segmen 

dapat memberikan suatu dampak yang dapat dirasakan oleh para PKl 

salahsatunya aglomerasi pada kawasan dapat meningkatkan daya tarik dan 

memperjelas sirkulasi arah pengunjung.   

3. Uses and Activity Atribut ini membahas mengenai kegunaan dan aktivitas apa 

yang ditawarkan sebuah ruang publik kepada penggunanya. Dalam penelitian 

ini Uses and Activity yang dimaksud adalah bagaimana pemanfaatan ruang 

untuk para PKL sebagai sarana berjualan dan juga aktivitas apa yang bisa 

dilakukan sebelum dan sesudah revitalisasi. 

4. Sociability Ruang publik harus baik harus dapat menampung kegiatan sosial. 

Hal ini berkaitan dengan bagaimana interaksi antar PKL untuk melihat 

bagaimana hubungan sosial baik itu antar pedagang ataupun pedangan dan 

pengunjung. 

 
B. Kenyamanan pejalan kaki  

Menurut (Untermann, 1984), kriteria jalur pejalan kaki (pedestrian ways) antara 

lain sebagai berikut:  
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1. Sirkulasi, yaitu perputaran atau peredaran. Hal terkait antara lain dimensi jalan 

dan alur pedestrian, maksud perjalanan, waktu, volume pejalan kaki. Dalam 

penelitian ini Sirkulasi berkaitan bagaimana tanggapan penggunjung yang 

berjalan kaki terhadap ruang gerak dan habatan ketika berjalan dengan kondisi 

sebelum dan sesudah revitalisasi. 

2. Aksesibilitas, pejalan kaki harus memiliki rute sesingkat mungkin (jarak 

terpendek) yang bebas hambatan dari suatu lokasi ke lokasi tujuan lain. Dalam 

penelitian ini aksesibilitas yang dimaksud merupakan kemudahan pengunjung 

untuk berpindah antar segmen di kawasan, dan kemudahan pengunjung saat 

masuk dan keluar lokasi. 

3. Keamanan, ditujukan bagi pejalan kaki baik dari unsur kejahatan maupun faktor 

lain misalnya kecelakaan. Penerangan sistem jalan, termasuk berdampingan 

dengan jalur pejalan kaki meningkatkan keamanan dan keselamatan serta 

kenyamanan pejalan kaki. Keamanan berkaitan dengan bagaimana pengunjung 

dapat terhindar dari bahaya seperti aman dari tindak kejahatan, ataupun bahaya 

dari kendaraan yang ada dipinggir jalan. 

4. Iklim atau Kekuatan Alam dalam penelitian ini berkaitan dengan pngaruh 

cuaca, suhu, yang dapat mempengaruhi persepsi pengunjung ketika berjalan. 

5. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, 

sampah, dan bau. Sesuatu yang bersih yang akan menambah daya tarik juga 

kenyamanan bagi pejalan kaki. Kebersihan biasanya terkait dengan pengelolaan 

sampah. Sehingga tempat sampah perlu diletakan pada jalur amenitas. Terletak 

setiap 20 meter dengan besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan 

adalah bahan dengan durabilitas tinggi seperti container dengan bahan plastic 

kuat, metal dan beton cetak, (Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana 

dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan). Kebersihan berkaitan dengan 

tanggapan pengunjung terhadap aroma ataupun kebersihan dari kawasan 

penelitian. 

6. Keindahan, merupakan hal yang perlu diperhatikan sekali dalam hal penciptaan 

kenyamanan karena hal tersebut dapat mencakup masalah kepuasan batin dan 

panca indera. Pemandangan sebagian besar didasarkan pada estetika (buatan 
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manusia) tetapi pada beberapa hal juga berhubungan dengan konservasi dan 

preservasi. Dalam mencari nilai-nilai keindahan sehingga memunculkan teori 

estetika. 

C. PKL 

PKL yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para Pedagang Kaki Lima yang 

telah berjualan antara 5-20 tahun di Jalan Ahmad Yani dan mengalami revitalisasi. 

 
D. Pejalan Kaki 

Pejalan kaki dalam penelitian ini adalah pengunjung yang sudah sering melakukan 

kunjungan dan mengetahui kondisi sebelum dan sesudah revitalisasi 

 
 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah studi dalam penelitian ini akan mencakup seluruh ruas jalan yang telah 

dilakukan penataan PKL pada pinggiran Jalan Ahmad Yani mulai dari Jalan Tekstil 

di sebelah timur hingga Jalan Cikutra di sebelah bara.. Kondisi sebelum revitalisasi, 

PKL berada di pinggiran Jalan Cikutra hingga Jalan Wiranta dengan panjang 670 

meter, dan setelah penataan hanya sampai 623 meter. Dalam penelitian ini, ruang 

lingkup wilayah akan dibagi menjadi tiga segmen berdasarkan batas jalan agar 

memudahkan peneliti untuk melakukan pengambilan data. Segmen satu akan 

dilakukan dari Jalan Tekstil sampai Jalan Awi Bitung dengan panjang jalan 111 

meter, Segmen dua akan dilakukan dari Jalan Awi Bitung sampai Jalan Asep 

Berlian dengan panjang jalan 245 meter, dan Segmen tiga akan dilakukan dari Jalan 

Asep Berlian sampai Jalan Cikutra dengan panjang jalan 267 meter. Untuk melihat 

gambaran lebih jelas ruang lingkup wilayah, dapat dilihat pada gambar 1.1 

Kawasan Studi Berdasarkan Segmentasi. 

 
1.6  Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB 2 KUALITAS RUANG PUBLIK DAN KENYAMANAN PEJALAN 

KAKI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari 

kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa 

literature review yang berhubungan dengan penelitian. Bab ini berisi tentang segala 

sesuatu yang terkait dengan kualitas ruang publik, kenyamanan pejalan kaki, 

pengertian PKL, dan landasan teori lainya. 

 
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tata cara meneliti dalam melakukan penelitian. Bab ini berisi 

skema penelitian, bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam meneliti 

perubahan kualitas ruang publik dan kenyamanan pejalan kaki. 

 

BAB 4 GAMBARAN UMUM KONDISI PKL DI JALAN AHMAD YANI 

Bab ini menjelaskan bagaimana gambaran umum, lokasi penelitian secara 

terperinci. Gambaran umum ini merupakan segala informasi yang dapat dijadikan 

informasi bagi peneliti. Bab ini berisi gambaran mengenai kondisi PKL di Jalan 

Ahmad Yani sebelum dan sesudah revitalisais. 

 
BAB 5 PERUBAHAN KUALITAS RUANG PUBLIK DAN KENYAMANAN 

PEJALAN KAKI 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan 

optimumisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. 

 
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi mengenai berbagai kesimpulan berkaitan dengan bagaimana kondisi 

setelah dilakukanya revitalisasi PKL dari berbagai aspek mengenai baik buruknya 

hasil revitalisasi berdasarkan persepsi pengunjung dan pejalan kaki terhadap 

kualitas ruang serta kenyamanan. 
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Gambar 1.1 Kawasan Studi Berdasarkan Pembagian Segmentasi 

 




