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 BAB I 

PENDAHULUAN 
1  

1.1 Latar Belakang  

Ruang publik memiliki peranan penting di dalam perkotaan. Menurut Dermawan 

(2005) dengan adanya ruang publik, masyarakat bebas beraktivitas di dalamnya. 

Sebuah ruang publik dapat mencerminkan karakteristik dari sebuah ruang kota, 

dimana masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Ruang publik 

dapat dibagi menjadi jalan, alun –alun dan taman. Pada penelitian ini, ruang publik 

yang akan diteliti adalah jalan.  

 

Jalan merupakan bagian paling dasar bagi perkotaan, memberikan ruang untuk 

pergerakan dan memfasilitasi berbagai variasi bagi pengguna dan aktivitas 

(National Association of City Transportation Officials [NACTO], 2016). Pada jalan 

terdapat berbagai macam aktivitas manusia. Menurut Gehl (2011), aktivitas 

manusia dibagi menjadi tiga kategori yaitu, necessary activity, optional activity dan 

social activity. Necessary activity merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari 

yang merupakan rutinitas setiap orang, kualitas jalan tidak menjadi krusial. Berbeda 

dengan optional activity dan social activity yaitu aktivitas yang bersifat rekreasi. 

Hal ini dilakukan ketika sebuah jalan memiliki kualitas yang baik dan daya tarik 

yang tinggi. Pada jalan kenyamanan, ukuran, keamanan, aksesibilitas, street 

furntiture, pencahayaan dan lain-lain merupakan hal yang penting. Progam dan 

fungsi dari bangunan pada ruang koridor jalan dapat memberi pengaruh besar bagi 

kualitas dan aktivitas pada jalan tersebut (Gehl, 2010; Speck, 2018). Melalui 

kondisi tersebut orang memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas yang lain 

dan mendapatkan pengalaman baru. 

 

Pengguna jalan dapat dibagi menjadi pengendara mobil atau motor, pejalan kaki, 

transit dan sepeda. Penelitan ini akan meneliti lebih dalam pada pejalan kaki. 

Pejalan kaki atau yang biasa disebut pedestrian dipilih menjadi objek penelitan 

dikarenakan dari semua sistem pergerakan, berjalan kaki merupakan pergerakan 
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aktivitas yang paling penting. Hal ini diperjelas oleh Carmona et al., (2003) di 

dalam bukunya ‘Public Space Urban Space’ yang menjelaskan mengenai 

pentingnya movement dalam jalan bagi pedestrian. Di dalam jalan pedestrian 

memiliki pengalaman yang lebih tajam dan kaya dibandingkan dengan mobil. 

Orang yang melakukan pergerakan melewati jalan, maka akan terjadinya interaksi-

interaksi dan aktivitas-aktivitas. Melalui hal tersebut, pentingnya jalur pedestrian 

pada sebuah koridor jalan. Hal ini tidak terealisasikan pada kota Jakarta.  

 

Jakarta tidak memiliki pengelolaan jalan yang baik khususnya bagi pedestrian. Hal 

ini juga dinyatakan oleh Ginting & Navastara (2017) di dalam jurnalnya yang 

mengutip dari hasil penelitian yang berjudul “Walkability Surveys in Asian Cities” 

bahwa Jakarta tergolong memiliki pedestrian y ang tidak baik dan tidak ramah bagi 

pejalan kaki. Pengelolaan jalan di Jakarta masih berorientasi kepada pengendara 

kendaraan bermotor. Di Jakarta hanya terdapat 6% trotoar dari sepanjang ruas jalan 

Jakarta dan 80% dari 6% tersebut merupakan tempat bagi PKL dan tempat parkir 

bagi bangunan-bangunan sekitar (Hermansah, 2016). Kondisi tersebut membuat 

trotoar pada kota Jakarta sangatlah sedikit dan memiliki fungsi yang tidak efektif 

dan disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini tercerminkan pada salah satu kawasan 

bersejarah di Jakarta yaitu pada Kota Tua.   

 

Kota tua merupakan tempat yang memiliki sejarah penting bagi Jakarta. Dulunya 

kawasan ini merupakan pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pelabuhan 

internasional pada saat masa Belanda. Namun, pada masa sekarang Kota Tua sudah 

berpindah fungsi, pemerintah menjadikan kawasan ini menjadi situs bersejarah dan 

tempat rekreasi yang terdapat museum-museum di dalamnya. Dinyatakan oleh 

Setyo Adi Nugroho (2018), Kota Tua melakukan revitalisasi untuk membangun dan 

membangkitkan kembali identitas kawasan tersebut. Pada Kota Tua terdapat 

Lapangan Fatahillah yang merupakan ruang publik yang ikonik di Jakarta. Pada 

Lapangan Fatahillah terdapat aktivitas-aktivitas manusia di dalamnya seperti 

berjalan-jalan, melihat-lihat museum, bersepeda, bersosialisasi dan lain-lain.  
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Saat ini Lapangan Fatahillah dan area sekitar nya sudah direvitalisasi untuk menjadi 

lebih baik bagi pengunjung. Perjalanan dari revitalisasi titik A ke titik B tidak 

difasilitasi dengan koridor jalan yang baik. Hal ini dapat terlihat pada sisi Lapangan 

Fatahilah terdapat sebuah ruang koridor Jalan Cengkeh. Saat ini Jalan Cengkeh 

merupakan koridor jalan yang berada di antara Lapangan Fatahillah dan tempat 

parkir baru. Jalan ini memiliki lokasi yang strategis namun pada saat ini jalan ini 

tidak hidup dikarenakan kondisi bangunan sekarang yang sudah mati. Saat ini 

bangunan merupakan pertokoan yang sudah tidak berfungsi maksimal, gudang dan 

industrial. Bangunan-bangunan yang berada pada jalan tersebut tidak mengundang 

orang untuk datang dari segi fungsi dan fisik. Selain itu, jalan tidak dilengkapi 

dengan elemen-elemen fisik yang mendukung. Pada luar negeri jalan sendiri diolah 

menjadi commercial street. Jalan sendiri dapat diolah menjadi commercial street, 

residential street, industrial active dan mixed use street (Street Types, 2015). Pada 

penelitan ini akan meneliti lebih dalam pada kualitas dan elemen jalan pada 

commercial street.  

 

Commercial street sudah diterapkan pada negara-negara luar untuk menghidupkan 

area tersebut yang membuat suatu koridor jalan menjadi livable. Hal ini dapat 

dilihat pada Jepang, Korea, Cina, New York, kota-kota di Eropa seperti London, 

Barcelona, Paris dan masih banyak lagi. Commercial street memiliki peran yang 

penting di dalam koridor jalan. Hal ini diperkuat oleh Crankshaw (2009) yang 

mengatakan bahwa area kommersial seperti café yang berada di storefront dapat 

meningkatkan aktivitas dan interaksi manusia. Hal ini juga diteliti oleh Samuel 

(2013) yang mengatakan bahwa commercial street dapat memperkuat kenyamanan 

dari pedestrian dan mencipatkan ruang yang vibrant dan kehidupan sosial yang 

kuat di dalamnya. Commercial street dapat menghidupkan kembali area yang sudah 

mati, sehingga strategi ini banyak dipakai di kota-kota tua pada negara lain. 

Commercial street banyak terjadi pada kota-kota tua untuk menghidupkan kembali 

aktivitas disana. Hal ini dapat dilihat di Shanghai, tepatnya di Xin Tian Di. Dulunya, 

Xin Tian Di merupakan kota tua yang berdiri pada masa penjajahan Prancis. Pada 

jurnal Qian (2016) yang mempelajari Xin Tian Di. Qian mengatakan bahwa dengan 
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adanya revitalisasi, area ini menjadi hidup dan menjadikan area tersebut ikonik di 

mata dunia. Hal ini berhasil membawa aktivitas manusia ke dalam area ini dan 

mereka dapat memperkenalkan sejarah dari kota tua ini ke mata pengunjung. Hal 

ini dapat diaplikasikan pada Jalan Cengkeh.  

 

Commercial street dapat diaplikasikan pada Jalan Cengkeh. Pengelolaan jalan ini 

dapat meningkatkan aktivitas dalam koridor jalan dan mengundang pedestrian 

untuk melewati jalan ini. Ruang koridor jalan dapat memiliki daya tarik, serta 

keamanan dan kenyamanan bagi pedestrian untuk melakukan mobilitas 

didalamnya. Melalui commercial street diharapkan diharapkan aktivitas yang 

terjadi didalamnya tidak hanya berupa necessary activity namun juga aktivtias yang 

bersifat opsional dan sosial.  

 

Terputusnya jalan pada kawasan kota tua, mencerminkan kualitas jalan yang ada di 

Kota Tua bagi pejalan kaki khususnya pada Jalan Cengkeh. Kawasan Fatahillah 

dipilih menjadi objek penelitian oleh penulis dikarenakan kawasan tersebut 

memiliki sejarah dan dampak yang kuat bagi kota Jakarta. Melalui penelitian ini 

diharapkan jalan dapat menjadi lebih hidup dan dapat menjadi tempat yang ikonik 

bagi kota Jakarta. Penilitian ini berfokus pada pemahaman elemen dan kriteria dari 

commercial street. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi koridor jalan 

di sekitar Fatahillah sebagai commercial street untuk meningkatkan aktivitas di 

dalamnya.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Melalui topik yang sudah ditentukan, terdapat beberapa pertanyaan penelitian;   

1. Apa saja elemen-elemen yang mempengaruhi kualitas commercial street 

bagi pedestrian di dalam koridor jalan?  

2. Aktivitas apa saja yang dihasilkan pada commercial street? 

3. Bagamaina merancang commercial street bagi pedestrian di koridor jalan 

Kota Tua Jakarta?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut;  

1) Mengetahui elemen-elemen pada commercial street bagi pedestrian di 

dalam koridor jalan.  

2) Mengetahui aktivitas yang dilakukan manusia di commercial street pada 

koridor jalan. 

3) Mengetahui cara merancang commercial street bagi pedestrian pada koridor 

jalan di Kota Tua untuk meningkatkan aktivitas di dalamnya.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian pengaruh commercial street terhadap kualitas arteri jalan, maka 

terdapat beberapa manfaat penelitian;  

1) Terhadap Kota Tua: Meningkatnya kualitas koridor jalan sebagai 

commercial street untuk menarik manusia datang dan melakukan aktivitas.  

2) Terhadap masyarakat luas: Masyarakat dapat dan pembaca memiliki 

pemahaman baru mengenai pentingnya berjalan kaki. Meningkatnya 

kualitas koridor jalan dapat mendorong pengguna untuk berjalan kaki.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I membahas mengenai latar belakang diangkatnya topik strategi commercial 

street pada koridor jalan. Memaparkan fenomena yang terjadi di kawasan Kota Tua. 

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat meneliti. 

 

Bab II membahas mengenai studi literatur yang menjelaskan mengenai elemen-

elemen dan kriteria koridor jalan. Dasar-dasar teori dilengkapi dengan studi 

preseden yang berhasil. Kesimpulan kedua studi ini dijadikan parameter.  

 

Bab III membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan studi literatur dan pengamatan. Studi literatur 

digunakan untuk menjadi parameter dari penelitian tersebut. Pengamatan dilakukan 

dalam survei fisik dari objek yang dipilih.  
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Bab IV membahas mengenai konsep desain yang di dasarkan pada penelitian. 

Melakukan perancangan sebuah koridor jalan sebagai commercial street.  

 

Bab V membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini. 

 

Diagram pemikiran penelitan ini dapat dilihat pada gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Diagram penelitian 

Sumber: Analisis Pribadi


