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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangannya, suatu kota dapat tebentuk secara natural, perlahan- 

lahan berkembang mengikuti kebutuhan – kebutuhan manusia, atau secara sengaja, 

dirancang terlebih dahulu oleh perancang kota atau desainer (Alexander, 1965). Proses 

ini berpengaruh dalam pembentukan urban space. Ruang urban merupakan seluruh 

ruang yang berada di dalam dan luar atau sekitar bangunan. Sebuah ruang urban 

terbentuk dari struktur urban. Struktur urban adalah pola atau pengaturan dari elemen – 

elemen pembentuk area urban. Struktur perkotaan memberikan dasar untuk desain rinci 

elemen-elemen penyusunnya. Elemen –elemen tersebut berupa blok, ruang jalan, 

bangunan, ruang terbuka, dan landscape.  

 

Salah satu elemen penting dari sebuah ruang kota adalah ruang jalan atau street. 

Street adalah jalur atau ruang bergeraknya manusia di dalam ruang kota. Jalanan juga 

merupakan elemen sirkulasi yang selain menjadi sistem transportasi, secara langsung 

membentuk pola sebuah kota dan aktifitasnya (Shirvani, 1985). tidak hanya sebagai 

ruang gerak kendaraan, jalanan juga merupakan ruang gerak dan aktifitas pejalan kaki 

atau pedestrian ways. oleh karena itu ruang jalan juga merupakan komponen ruang 

publik dalam ruang kota. Integrasi dari ruang jalan dalam pengertian diatas nampak 

menjadi hal menarik untuk dikaji pada kawasan koridor Fatmawatil 

 

Ruang publik dapat didefinisikan sebagai ruang terbuka yang dapat diakses secara 

bebas, dimana tiap individu atau kelompok dapat melakukan berbagai macam aktifitas 

(Carr, 1992). Dalam kata lain ruang publik berarti  semua area komunal dan non-privat 

dalam kehidupan sosial bahkan dalam era digital ini media internet juga dapat dianggap 

sebagai ruang publik (Cho, 2015).  
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 Ruang jalan merupakan ruang publik utama dan yang paling vital di dalam 

sebuah kota (Jacobs, 1961). Sebuah ruang jalan berpengaruh dalam menciptakan  

pengalaman ruang bagi manusia didalam ruang kota karena merupakan jalur atau 

sirkulasi utama yang dilewati. Ruang urban yang baik adalah  ruang urban yang dapat 

memaparkan manusia terhadap pengalaman yang berbeda – beda sebanyak mungkin 

(Gehl, 2010). Untuk itu dibutuhkan integrasi antara elemen – elemen pembentuk ruang 

urban lainnya. Hal ini nampaknya menjadi tantngan tersendiri dalam kasus kawasan 

koridor Fatmawati yang menjadi fokus kawasan penelitian. 

 

Ruang urban yang baik adalah  ruang urban yang dapat memaparkan manusia 

terhadap pengalaman yang berbeda – beda sebanyak mungkin. Dengan adanya 

pengalaman yang berbeda – beda, aktifitas didalam sebuah ruang urban dapat terjadi 

secara menerus atau cair. Dalam arti lain pola aktifitas publik dan intensitasnya dapat 

tersebar secara merata di dalam sebuah ruang urban. Sebaliknya jika sebuah kota yang 

aktifitas publik didalam ruang kota-nya tidak merata atau cair, akan menciptakan ruang-

ruang yang mati karena terputus dari aktifitas manusia. Sebagai contoh seperti di Kota 

Dubai, dimana bangunan – bangunan atau arsitekturnya saling terisolasi dan terletak 

berjauhan, sehingga ruang kota yang terbentuk di sekitarnya tidak hidup karena tidak 

mendukung adanya aktifitas publik di ruang jalan dan ruang terbukanya. 

 

Struktur spasial kota lahir dari aktifitas manusia  namun juga dapat membatasinya. 

Pengaturan fisik kota yang tidak baik dapat merusak hubungan kritis antara bagian 

bagian kota. Untuk itu dibutuhkan koneksi antara elemen – elemen pembentuk ruang 

urban lainnya. Dalam teori Linkage Fumihiko Maki, sebuah kota membutuhkan linkage 

yang berarti “perekat” yaitu dengan menyatukan semua lapisan aktifitas yang hasilnya 

adalah bentuk fisik dalam kota (Trancik, 1986). Dalam ruang kota yang terintegrasi, 

manusia dapat bergerak secara sekuensial antara ruang- ruang sehingga pengalaman 

ruang dapat terjadi secara lancar atau cair. 

 



 

3 
 

Selain dengan cara integrasi, dalam menciptakan ruang urban dengan pengalaman 

yang menerus dapat dilakukan dengan cara membuat ruang kota yang lebih padat dan 

beragam seperti dalam teori SoftCity oleh David Sims. Dalam SoftCity, pendekatan 

dilakukan dengan cara mempertemukan dan mendekatkan manusia dengan segala 

elemen kehidupan sehari–hari. Demikian dalam sebuah ruang kota, manusia dapat 

mengalami ruang yang beragam dan menyeluruh.  

 

Jalan RS Fatmawati Raya merupakan salah satu koridor komersil di wilayah 

Jakarta selatan. Daerah ini dikenal akan kesibukannya dengan barisan pertokoan dan 

kegiatan niaga lainnya. Secara fisik pada awalnya koridor Fatmawati direncanakan 

untuk dapat menunjang para pendatang yang menggunakan kendararaan bermotor 

pribadi, seperti mobil dan sepeda motor. Hal ini dibuktikan oleh jalanan dua arah 

dengan masing – masing dua jalur, dan semua bangunan dilengkapi lahan parkir yang 

letaknya diantara bangunan dan jalanan. sementara itu ruang untuk pedestrian terbilang 

minimal dengan trotoar dengan lebar dua meter, namun karena pada saat itu pengunjung 

masih banyak yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga fasilitas tersebut jarang 

dipakai.  

 

Pada tahun 2015 daerah Fatmawati mengalami perubahan dengan pembangunan 

jalur kereta MRT pertama di jakarta yang membentang dari Bundaran HI sampai Lebak 

Bulus. Fenomena ini menyebabkan banyak toko-toko yang tutup untuk sementara, 

sampai pada tahun 2019 pada saat MRT beroperasi daerah fatmawati kembali hidup, 

bahkan mengalami peningkatan aktifitas. Tidak hanya dengan adanya moda MRT,  

Jakarta juga mengalami perkembangan pada transportasi umum seperti bus yang 

menghubungi titik – titik yang lebih berdekatan. Perkembangan moda transportasi ini 

secara langsung merubah gaya hidup dan cara bergerak warga Jakarta di ruang urban. 

Dengan beralihnya ke moda transport massal,  demikian kebiasaan berjalan kaki 

menjadi meningkat. dengan berjalan kaki, warga Jakarta dapat mengalami ruang urban 

secara langsung. Namun pengalaman ruang urban yang baik belum dapat didapatkan 

karena perencanaan dan infrastruktur ruang kota belum sesuai bagi pengalaman ruang 
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skala manusia. Bukan berarti fasilitas pejalan kaki belum ada dengan adanya pembaruan 

trotar-trotoar yang dilengkapi kelengkapan dan furnitur jalan, namun diakibatkan oleh 

ketidaksinambungan antara tiap elemen –elemen ruang kota.  

 

Perubahan yang terjadi di Jakarta demikian juga dialami Koridor Fatmawati. 

Peningkatan jumlah pengunjung terjadi terutama pada titik – titik sekitar stasiun. 

permasalahan yang terjadi adalah terputusnya aktifitas antara titik – titik ramai dan 

hubungan antara aktivitas di dalam dan di luar bangunan. Sebagai contoh adalah banyak 

bangunan yang dipagari atau memilik lahan parkir yang menjauhkannya dari pedestrian. 

Selain itu kurangnya ruang publik atau tidak adanya hubungan antar ruang publik yang 

dapat menjadi titik aktifitas sosial atau beristirahat di sepanjang koridor Fatmawati 

menyebabkan putusnya kelancaran pengalaman ruang dari satu titik ke titik lainnya.  

 

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menemukan elemen elemen 

beserta kriteria yang dapat menciptakan sebuah ruang jalan dengan ruang- ruang publik 

yang terkoneksi, sehingga dapat menciptakan pengalaman ruang kota yang menerus 

atau cair. Melalui penelitian tersebut, diharapkan akan menemukan solusi yang dapat 

diterapkan ke dalam koridor fatmawati sehigga dapat menjadi semakin hidup dan 

livable sampai masa mendatang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kondisi ruang urban yang tidak terintegrasi menghasilkan diskoneksi 

antar aktifitas dan pedestrian, penelitian ditujukan untuk mencapai penyelesaian 

masalah integrasi dan kecairan antar elemen – elemen ruang urban.  

  

1. Apa elemen yang membentuk sebuah ruang jalan dengan pengalaman ruang 

yang cair bagi pedestrian? 

2. Apa kriteria konektifitas ruang jalan yang memiliki pengalaman ruang yang cair 

bagi pedestrian? 
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3. Bagaimana menerapkan konektivitas ruang pubik yang cair ke dalam ruang jalan 

di koridor fatmawati?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ditujukan untuk menemukan elemen - elemen  dari ruang kota yang 

cair.  Beserta dataruang kota yang cair. Tujuan lainnya adalah mempelajari bagaimana  

penerapan yang sesuai dalam menciptakan ruang kota yang cair dalam ruang jalan 

koridor Fatmawati. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Pada akhir penelitian ini, yang diharapkan untuk dicapai adalah pemahaman 

tentang ruang urban yang cair dan menemukan solusi yang dapat menyelesaikan 

permasalahan ruang urban pada ruang jalan fatmawati. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan 

 Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Kajian Teori 

 Berisi kajian dari berbagai teori mengenai ruang urban, ruang publik dan ruang 

jalan serta bagaimana pembentukannya dengan elemen dan kriterianya. Selain itu dalam 

bab dua juga membahas tentang studi preseden dari proyek terbangun untuk 

menemukan kriteria – kriterianya.  

Bab 3 Proses Analisis Permasalahan dan Pengembangan Konsep di Jalan Fatmawati  
 Berisi pembahasan mengenai objek penelitian dan analisis terhadap kawasan  

ruang urban koridor fatmawati 

Bab 4   Proses Perancangan Konektifitas Ruang Publik yang Cair di Koridor Jalan 

Fatmawati.  
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 Berisi proses penerapan dari penelitian bab – bab sebelumnya pada tapak terpilih 

di Jalan Fatmawati 

Bab 5  Kesimpulan dan Saran 

 Berisi Kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 


