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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan data-data kawasan ruang publik 

Bundaran HI guna mendukung penelitian yang dilakukan serta memberi 

pengetahuan pada pembaca. Data-data yang relevan dengan topik 

penelitian akan dijelaskan pada sub bab IV meliputi data fisik dan non fisik 

lokasi penelitian. 

 

4. 1 Data Fisik Kawasan Bundaran Hotel Indonesia 

Data fisik kawasan Bundaran HI dapat mendukung penelitian ini, 

namun tidak seluruh elemen fisik relevan dalam penelitian ini. Beberapa 

data fisik yang relevan mendukung penelitian antara lain lokasi kawasan 

Bundaran HI, serta kondisi fisik kawasan penelitian yang terdiri dari 

beberapa ruas jalan. 

4.1. 1 Lokasi Kawasan Bundaran HI 

Kawasan Bundaran HI terletak di wilayah administratif Kecamatan 

Menteng Kota Jakarta Pusat. Kecamatan Menteng berbatasan dengan 

Kecamatan Gambir di sebelah utara, Kecamatan Tanah Abang di sebelah 

barat, Kecamatan Matraman di sebelah timur dan kecamatan Setiabudi di 

sebelah selatan. Kawasan ini terbentuk sejak berdirinya Hotel Indonesia, 

hotel termegah di kawasan Asia Tenggara yang diresmikan pada tahun 
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1962 oleh Presiden Soekarno, bersamaan dengan pembangunan Tugu 

Selamat Datang yang berada di Jl. Bundaran HI. Luas kecamatan 

Menteng adalah . Berikut lokasi kawasan Bundaran HI apabila dilihat dari 

peta Kota Jakarta. 

Gambar 4. 1 Peta lokasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.google.com 
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4.1. 2 Kondisi Fisik 

Jl. Bundaran HI dan beberapa jalan di sekitarnya yang telah 

disebutkan sebelumnya sebagai objek penelitian, merupakan hal yang 

sangat berkaitkan dengan tujuan dan hasil penelitian yang akan didapat. 

Koridor jalan sebagai ruang publik yang akan dipaparkan kondisi 

eksistingnya pada sub bab ini. Secara umum jalan di kawasan Bundaran 

HI merupakan jalan utama yang menghubungkan berbagai wilayah 

penting di sekitarnya. Sehingga pada area ini juga dilewati jalur kendaraan 

umum bus Trans Jakarta yang mobilitasnya pun cukup tinggi. Oleh 

karenanya, tak jarang kawasan ini pun sering terjadi kemacetan pada jam-

jam sibuk di ibukota. 

Secara keseluruhan koridor jalan di kawasan Bundaran HI 

berbentuk melingkar dengan jalan-jalan disekitarnya yang memusat pada 

jalan yang berbentuk melingkar tersebut, dan bangunan-bangunan di 

sekitarnya yang berorientasi ke Bundaran HI. Keberadaan sculpture/ tugu 

monumen di tengah kawasan yang dikelilingi dengan plaza air mancur 

menambah kesan kuat orientasi ke area Jl. Bundaran HI pada kawasan 

tersebut. 

Berikut ini adalah mapping kondisi fisik jalan di kawasan Bundaran 

HI yang dijabarkan dalam gambar pemetaan area yang termasuk kedalam 

objek penelitian dan beberapa gambar detail potongan jalan serta gambar 

pemetaan tata guna lahan di kawasan Bundaran HI yang disertai dengan 

penjelasan/ rincian. 
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Gambar 4. 2 Mapping kondisi fisik jalan eksisting 

 

 

Sesuai yang tampak pada mapping tersebut, dalam penelitian ini, 

objek penelitian adalah kawasan ruang publik Bundaran Hotel Indonesia, 

dimana telah dibatasi pada beberapa ruas jalan serta area jalur pedestrian 

dan juga termasuk area plaza di dekat air mancur/ monumen tugu selamat 

datang. Untuk lebih detailnya beberapa ruas jalan pada area penelitian 

tersebut dapat dilihat pada gambar potongan masing-masing ruas jalan di 

bawah ini. 

  

Sumber: Penyusun, 2013 
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Gambar 4.3 Potongan Jl. Bundaran HI 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar tersebut, menunjukkan potongan Jl. Bundaran HI 

sebagai jalan utama pada kawasan ini dengan bagian-bagian detailnya 

antara lain materi perkerasan jalan serta detail pedestrian dan plaza air 

mancur. Lebar jalan mencapai 19,6 meter dengan 16 meter jalan utama 

dan 3,6 meter jalan khusus Bus Trans Jakarta (Bus Way). Jalur pedestrian 

pada lajur ini memiliki lebar 3,5 meter yang dilengkapi dengan taman serta 

area pohon pada tepi kanan dan kiri. Pada area plaza yang melingkar 

memiliki lebar 10 meter mengelilingi kolam air mancur dan monument 

dengan material batu alam. 

Gambar 4. 4 Situasi Jl. Bundaran HI 

 

.  

Sumber : Survei, 2014 

 

Sumber: Penyusun, 2013 
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Gambar 4.5 Potongan Jl. Kebon Kacang 

 

 

Jl. Kebon Kacang memiliki dimensi lebar yang lebih kecil dibanding 

Jl. Bundaran HI yaitu sebesar 12 meter. Di tepi kanan/ kiri jalan terdapat 

jalur pedestrian dengan material paving block masing-masing berdimensi 

lebar 2 meter dan 3 meter. Pada area ini juga dilengkapi dengan area 

untuk pohon yang dilindungi oleh penahan akar pada sekelilingnya. 

Gambar 4. 6 Situasi Jl. Kebon Kacang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Survei, 2014 

Sumber: Penyusun, 2013 
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Gambar 4.7 Potongan Jl. MH Thamrin 

 

 

Jalan MH Thamrin memiliki dimensi lebar yang paling besar 

diantara ruas jalan lainnya pada area penelitian. Jalur jalan ini memiliki 2 

lajur jalan untuk arah kendaraan berlawanan, masing-masing berdimensi 

19.6 meter termasuk jalan khusus untuk Bus Trans Jakarta selebar 3,6 

meter. Kedua lajur jalan ini dipisahkan oleh pulau jalan selebar 4 meter 

yang ditanami pohon dan tanaman hias. Di tepi jalan utama terdapat jalur 

pedestrian selebar 3 meter dilengkapi dengan vegetasi peneduh. Pada 

jalur jalan ini terdapat area tempat duduk yang berada di tepian jalur 

pedestrian. 

Gambar 4. 8 Situasi Jl. MH Thamrin 

    
 

Sumber : Survei, 2014 

Sumber: Penyusun, 2013 



78 
 

Gambar 4.9 Potongan Jl. Imam Bonjol 

 

Jl. Imam Bonjol memiliki total dimensi lebar 16 meter, dengan 10 

meter lajur jalan utama dan 6 meter lajur lambat, keduanya dipisahkan 

oleh meterial perkerasan selebar 90 cm. Di tepi kanan dan kiri jalan 

terdapat jalur pedestrian masing-masing berdimensi lebar 3  meter dan 

1,5 meter. Pada jalur jalan ini biasa dimanfaatkan sebagai area parkir baik 

motor maupun mobil saat kepadatan aktifitas dikawasan ini sangat tinggi. 

Gambar 4. 10 Situasi Jl. Imam Bonjol 

     

Sumber : Survei, 2014 

Ditinjau dari segi tata guna lahan, kawasan Bundaran Hi banyak 

digunakan untuk kegiatan ekonomi/ perdagangan barang dan jasa. Tata 

guna lahan di kawasan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.11 dan 

gambar 4.12 di bawah ini. 

Sumber: Penyusun, 2013 
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Gambar 4.11 Peta Rencana Pola Ruang Jakarta Pusat 2030 

 
 

Sumber :www.jakarta.go.id 

 

Pola ruang diatas merupakan peta rencana yang berlaku mulai 

tahun 2014 s.d 2030. Pada peta tersebut menunjukkan bahwa kawasan 

Bundaran HI (dilingkari warna biru) terletak pada wilayah kawasan yang 

sebagian besar merupakan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa 

(blok area warna ungu). Secara lebih rinci akan dijelaskan pada gambar 

berikut ini. 

  

Kawasan Bundaran HI 
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Gambar 4.12 Tata guna lahan kawasan Bundaran HI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.streetdirectory.com dengan analisis penyusun, 2014 
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Terdapat beberapa jenis street furniture di kawasan Bundaran HI 

baik yang bersifat temporer maupun permanen seperti yang terlihat pada 

gambar berikut ini. 

Gambar4. 13 Permanent Street Furniture 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 14 Temporary Street Furniture 

 

 

 

Sumber :Survei, 2013 

Gambar 4. 15 Temporary Street Furniture 
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4. 2 Data Non Fisik Kawasan Bundaran Hotel Indonesia 

Kota Jakarta Pusat memiliki luas wilayah 48,13 km2 (SK Gubernur 

No.171/2007) terbagi menjadi 8 kecamatan dan 44 kelurahan. Tercatat 

sebanyak 391 Rukun Warga dan 4.655 Rukun Tetangga. Sesuai dengan 

data yang tercatat di Badan Pusat Statistik tahun 2013, jumlah penduduk 

Kota Jakarta Pusat yang merupakan lokasi terletaknya kawasan Bundaran 

HI, tercatat sebanyak 910.897 orang, dengan pertumbuhan penduduk 

sebesar 0,23 %. 

Kota Jakarta Pusat memiliki karakteristik yang sangat beragam, 

mulai dari perkoantoran, peumahan, komersial/ perdagangan dan juga 

kawasan konservasi. Khususnya di bidang ekonomi dan sosial, sesuai 

data indikator ekonomi dari Badan Pusat Statistik Jakarta,strukrur 

ekonomi di wilayah Jakarta Pusat didominasi oleh sektor tersier 

(Perdagangan/ Angkutan/ Keuangan/ Jasa-jasa). Sektor tersebut 

menempati urutan tertinggi di banding sektor primer (Pertanian/ 

Pertambangan) dan sektor sekunder (Industri/ Listrik/ Air/ Bangunan), 

yaitu sebesar 88,38%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan 

dan jasa di wilayah ini memiliki intensitas tinggi dibanding sektor kegiatan 

ekonomi lainnya. 

 


