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BAB V 

ANALISIS PENELITIAN 

 

5. 1 Pengambilan Data Penelitian 

Pada bab 5 akan dipaparkan tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yaitu berupa data-data yang terkumpul berikut analisisnya 

menggunakan uji statistik analisis faktor dengan SPSS yang akan 

berujung pada temuan faktor penyebab munculnya activity support di 

kawasan ruang publik Bundaran HI. Berikut adalah pemaparan hasil 

penelitian dimaksud yang dituangkan kedalam beberapa sub bab 

penjelasan.  

Gambar 5. 1 Kondisi lokasi penelitian 

 

 

  

Sumber: Survei, 2014 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 

yang ditujukan kepada responden di lokasi penelitian seperti telah 

dipaparkan pada bab 3 sebelumnya. Berikut adalah data yang didapatkan 

dalam penelitian faktor penyebab munculnya activity support di kawasan 

ruang publik : 

Lokasi  : Kawasan Bundaran HI 

Waktu  : Rabu-Sabtu, 6-9 Agustus 2014 pukul 16.30-18.30 

    Minggu, 10 Agustus 2014 pukul 06.00-11.00 

    Senin-Selasa,11-12 Agustus 2014 pukul 16.30-18.30 

 

SKORING HASIL KUESIONER 

Setelah mendapatkan hasil kuesioner, selanjutnya variabel akan 

diolah kedalam variabel faktor untuk diukur bobot variabelnya. 

Pembobotan dalam analisa faktor dari variabel yang terbaik dengan skor 

yang terkecil (MAPWK 2011) seperti yang tercantum di bawah ini. 

 

Contoh scoring variable ruang publik. 

PENGUKURAN SKALA LIKERT 

 Faktor penarik munculnya fungsi, 

penggunaan dan aktivitas  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 
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 Fungsi dan bentuk activity support  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

  

 Kriteria activity support  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

  

 Persyaratan jalur pedestrian  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

  

 Kriteria jalur pedestrian  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

  

 Sirkulasi sebagai pembentuk struktur 

lingkungan 

 

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 
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 Parkir terhadap kualitas lingkungan  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

  

 Kategori ruang publik  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

  

 Karakter ruang publik  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

  

 Fungsi ruang publik  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

  

 Kriteria ruang publik  

 skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 
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 Syarat ruang publik yang berperan dalam 

perkotaan 

 

 Skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

  

 Makna sebuah tempat  

 Skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Netral 3 

Kurang Setuju 4 

Tidak Setuju 5 

Pembobotan diatas memberikan variasi nilai untuk variabel faktor 

yang akan diuji sehingga nantinya akan diolah didalam program SPSS 

dengan input berupa angka danmengikuti tahap-tahap analisa faktor dan 

memperoleh faktor penyebab munculnya activity support di kawasan 

ruang publik Bundaran HI. 

 

5. 2 Hasil Kuesioner 

5.2. 1 Gambaran Umum Responden 

Pada sub bab ini akan dipaparkan tentang gambaran umum 

responden di lokasi penelitian. Dengan jumlah 100 responden, akan 

dibahas mengenai gambaran umum responden tersebut dilihat dari 

beberapa kategori yaitu : kelompok usia, kelompok jenis kelamin, 

kelompok pekerjaan/ mata pencaharian, tingkat pendidikan dan daerah 

tempat tinggal. 
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KELOMPOK USIA 

Pada diagram di bawah ini dapat disimpulkan bahwa responden 

terbanyak berasal dari golongan usia 20-30 tahun sebesar 39 %. 

Kemudian diikuti jumlah dominasi kedua adalah golongan usia 30-40 

tahun sebesar 33 %. Kedua golongan tersebut merupakan golongan usia 

produktif yang masih cenderung memiliki kebutuhan interaksi sosial yang 

cukup tinggi dibanding golongan usia lainnya dan rata-rata merupakan 

kelompok-kelompok keluarga muda atau kumpulan rekan seusia yang 

datang bersama untuk meakukan aktifitas baik aktifitas komersial maupun 

aktifitas rekreasi di bundaran HI. 

Gambar 5. 2 Diagram responden berdasarkan kelompok usia 

 
Sumber: Data survei, 2014 

KELOMPOK JENIS KELAMIN 

Pada diagram di bawah ini dapat disimpulkan bahwa kelompok 

responden pria maupun kelompok pengunjung wanita yang datang di 

kawasan Bundaran HI memiliki perbandingan yang tidak terlalu berbeda 

jauh, dimana jumlah pria sebesar 53 % dan wanita sebesar 47 %. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada dominasi pengguna kawasan dari 



89 
 

kelompok pria maupun wanita saja, melainkan semua golongan gender 

memiliki ketertarikan yang sama untuk datang ke kawasan tersebut. 

Gambar 5. 3 Diagram responden berdasarkan kelompok jenis kelamin 

 
Sumber: Data survei, 2014 

KELOMPOK PENDIDIKAN 

Gambar 5. 4 Diagram responden berdasarkan kelompok pendidikan 

 
Sumber: Data survei, 2014 

Pada diagram kelompok pendidikan menunjukkan bahwa 

responden didominasi oleh kalangan dengan pendidikan tingkat 

perguruan tinggi sebesar 57% dan dominasi kedua oleh kalangan SMA 

sebesar 32 %. Sisanya berasal dari kalangan tidak tamat SD sampai 

dengan lulusan SMA, dimana sebagian pada kalangan tersebut 

merupakan para pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi tersebut. 
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KELOMPOK PEKERJAAN 

Pada diagram kelompok pekerjaan, dapat dilihat bahwa dominasi 

responden bekerja sebagai karyawan perusahaan sebesar 49%. Dominasi 

terbesar selanjutnya merupakan kalangan yang belum bekerja atau masih 

berstatus mahasiswa/sekolah. 

Gambar 5. 5 Diagram responden berdasarkan kelompok pekerjaan 

 
Sumber: Data survei, 2014 

KELOMPOK TEMPAT TINGGAL 

Pada diagram dibawah ini dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar responden yang merupakan pengguna kawasan Bundaran HI 

adalah warga yang bertempat tinggal di luar wilayah Jakarta Pusat. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak hanya warga sekitar kawasan saja yang tertarik 

untuk datang ke kawasan ruang publik ini. 

Gambar 5. 6 Diagram responden berdasarkan kelompok tempat tinggal 

  
Sumber: Data survei, 2014 
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5.2. 2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner 

Hasil rekapitulasi data di lokasi penelitian yaitu berupa kuesioner 

terdiri dari 60 pertanyaan dimana tiap pertanyaan merupakan indikator 

dan tolak ukur variabel yang diuji. Pemaparan data yang didapat pada 

setiap indikator dari variabel activity support dan variabel ruang publik 

tersebut dapat dilihat pada lampiran. Untuk memudahkan proses analisis 

maka masing-masing variabel serta indikator diberikan kode/simbol 

sebagai berikut : 

VARIABEL ACTIVITY SUPPORT (kode variabel : X) 

VARIABEL/INDIKATOR KODE 

Variabel Faktor penarik munculnya fungsi, penggunaan 

dan aktivitas 

X1 

 Variabel Bentuk kawasan x1.1 

 Lokasi kawasan x1.2 

 Karakteristik kawasan x1.3 

Variabel Fungsi dan bentuk activity support X2 

 Menghubungkan dua/lebih pusat-pusat kegiatan 

umum 

x2.1 

 Menggerakkan fungsi kegiatan kota x2.2 

 Bentuk activity support x2.3 

Variabel Kriteria activity support X3 

 Keragaman dan intensitas kegiatan x3.1 

 Bentuk dan lokasi fasilitas terukur /skala manusia x3.2 

 Keberadaan tempat duduk x3.3 

Variabel Persyaratan jalur pedestrian X4 

 Kontinuitas jalur pedestrian x4.1 

 Jarak jalur pedestrian x4.2 

 Lebar jalur pedestrian x4.3 

Variabel Kriteria jalur pedestrian X5 

 Safety/keamanan jalur pedestrian x5.1 

 Convenience/ jalur pedestrian menyenangkan x5.2 
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 Comfort/ kenyamanan jalur pedestrian x5.3 

 Attractiveness/ jalur pedestrian menarik x5.4 

Variabel Sirkulasi sebagai pembentuk struktur 

lingkungan 

X6 

 Sirkulasi yang dapat membagi, mengarahkan dan 

mengontrol pola aktivitas 

x6.1 

 Unsur sirkulasi mikro  

o Pencapaian terhadap objek x6.2 

o Bentuk jalan masuk x6.3 

o Konfigurasi/tahapan visual x6.4 

 Pola sirkulasi x6.5 

Variabel Parkir terhadap kualitas lingkungan X7 

 Parkir mendukung aktivitas komersial x7.1 

 Parkir memberi dampak visual pada bentuk fisik dan 

struktur kawasan 

x7.2 

 Parkir tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya x7.3 

 Penggunaan parkir berganda x7.4 

 

VARIABEL RUANG PUBLIK (kode variable: Y) 

VARIABEL/INDIKATOR KODE 

Variabel Kategori ruang publik Y1 

 Tempat berkomunikasi dan beraktifitas publik y1.1 

 Bentuk ruang  

o Bentuk ruang terpusat y1.2 

o Bentuk ruang koridor y1.3 

 Karakter pelingkup ruang  

o Karakter pelingkup ruang bersifat informal y1.4 

o Karakter pelingkup ruang bersifat formal y1.5 

 Orientasi ruang  

o Orientasi ruang ke dalam y1.6 

o Orientasi ruang ke luar y1.7 

 Penggunaan ruang y1.8 

Variabel Karakter ruang publik Y2 
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 Kemudahan akses fisik y2.1 

 Kejelasan visual y2.2 

 Fungsi aktifitas dan manfaat y2.3 

 Pembatas elemen ruang  y2.4 

 Pembentuk karakter kota y2.5 

 Fungsi interaksi sosial y2.6 

 Tempat apresiasi budaya y2.8 

Variabel Fungsi ruang publik Y3 

 Pusat interaksi dan komunikasi formal dan non formal y3.1 

 Penampung koridor/ruang pengikat dan sebagai 

tempat transit 

y3.2 

 Sebagai tempat pedagang berjualan y3.3 

 Paru-paru kota y3.4 

Variabel Kriteria ruang publik Y4 

 Memberi makna khusus bagi individu dan kelompok y4.1 

 Mengakomodir kegiatan y4.2 

Variabel Syarat ruang publik yang berperan dalam 

perkotaan 

Y5 

 Kenyamanan y5.1 

 Relaksasi y5.2 

 Aktivitas Pasif y5.3 

 Aktivitas aktif y5.4 

 Discovery y5.5 

Variabel Makna sebuah tempat Y6 

 Batasan suatu tempat y6.1 

 Kepemilikan suatu tempat y6.2 

 Arti lingkungan y6.3 

 Ciri khas tempat y6.4 

 Space-time-conseption y6.5 
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5. 3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah mendapatkan data kuesioner, data tersebut harus diseleksi 

tingkat keabsahan dan kepercayaannya. Dimungkinkan akan ditemukan 

variabel-variabel yang tidak valid sehingga variabel tersebut tidak 

diikutsertakan dalam analisis. Menurut Ghozali (2006) dalam Firmandhani, 

uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya butir pertanyaan 

dalam kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid/sah bila mampu 

merepresentasikan variabel yang akan diukur di dalamnya. 

Dalam Sugiyono (2007) uji validitas menggunakan analisis korelasi 

skor faktor terhadap skor total. Bila korelasi faktor diatas 0,3 maka factor 

tersebut merupakan construct yang kuat. Bila nilai korelasi kurang dari 0,3 

maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen penelitian tersebut tidak 

valid sehingga dapat dihilangkan dan tidak diikutsertakan kedalam analisis 

(Sugiyono, 2007). 

Uji validitas dan realibilitas yang akan digunakan adalah metode 

pearson dengan software SPSS. Uji validitas dengan menggunakan 

metode pearson pada prinsipnya sama dengan metode korelasi faktor  

dalam Sugiyono (2007), yaitu mensyaratkan korelasi antara masing-

masing variabel dengan total variabel/butir total (Budi, 2006, dalam 

Firmandhani). Proses uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada 

lampiran.  
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5. 4 Analisis Mean Faktor 

5.4. 1 Analisis Mean Faktor Variabel Activity Support 

Pada tahap berikutnya, setelah melakukan uji validitas dan 

reabilitas, butir variabel yang valid akan dianalisis berdasarkan mean 

faktor yang paling dominan. Dalam variabel Activity Support, faktor yang 

valid berdasarkan uji validitas sebenarnya dan akan dinilai mean faktornya 

berdasarkan kuesioner dan diambil yang paling dominan kemudian 

diinterpretasikan tentang kondisi activity support di kawasan Bundaran HI. 

Berikut tabulasi mean faktor instrument activity support pada lokasi 

penelitian. 

Tabel 5. 1 Mean Faktor Activity Support (Variabel X) 

No. Variabel Faktor Mean Faktor 

1 

Activity 
Support 

(X1) Fungsi dan bentuk activity support 2,56 

2 (X2) Menggerakkan fungsi kegiatan kota 2,45 

3 (X3) Kriteria activity support 3,28 

4 (X4) Persyaratan jalur pedestrian 2,82 

5 (X5) Kriteria jalur pedestrian 2,66 

6 
(X6) Sirkulasi sebagai pembentuk struktur 

lingkungan 
2,40 

7 (X7) Parkir terhadap kualitas lingkungan 2,92 
Sumber: Analisis SPSS, 2014 

 

Pada table di atras, variabel activity support memiliki nilai mean 

yang hampir sama pada analisa faktor dalam MAPWK (2011) dicontohkan 

bahwa pengukuran skala faktor diukur dengan skala 1, 2, 3, 4, 5 dengan 

jawaban positif/terbalik adalah skor terkecil dan terburuk adalah skor 
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terbesar. Maka faktor yang paling mendominasi disini adalah faktor yang 

memiliki mean faktor terendah. 

Mean faktor terendah pada variabel activity support terdapat pada 

faktor sirkulasi sebagai pembentuk struktur lingkungan dengan nilai 2,40 

Nilai 2,40 merupakan nilai yang berada pada kisaran 1,5 – 2,5  dengan 

interpretasi rendah. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa munculnya 

activity support di kawasan ini tidak terlalu dipengaruhi oleh sirkulasi 

kawasan ruang publik tersebut. 

5.4. 2 Analisis Mean Faktor Variabel Ruang Publik 

Tabel 5. 2 Mean Faktor Ruang Publik (Variabel Y) 

No. Variabel Faktor Mean Faktor 

1 

Ruang 
Publik 

(Y1) Kategori ruang publik 2,69 

2 (Y2) Karakter ruang publik 3,42 

3 (Y3) Fungsi ruang publik 2,63 

4 (Y4) Kriteria ruang publik 2,74 

5 
(Y5) Syarat ruang publik yang berperan 

dalam perkotaan 
3,18 

6 (Y6) Makna sebuah tempat 2,68 
Sumber: Analisis SPSS, 2014 

Mean faktor terendah pada variabel ruang publik terdapat pada 

faktor fungsi ruang publik dengan nilai 2,63 Nilai 2,63 merupakan nilai 

yang berada pada kisaran 2,5 – 3,5  dengan interpretasi 

sedang//cukup/biasa/netral. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa fungsi 

ruang publik cukup mempengaruhi munculnya activity support di kawasan 

tersebut. 
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5.4. 3 Analisis Korelasi Mean Faktor Variabel Activity Support dan 

Ruang Publik 

Setelah mengetahui faktor yang paling dominan dalam variabel 

activity support dan ruang publik, selanjutnya akan dilakukan analisis 

kedua variabel dan keterkaitannya. Analisis kedua variabel dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 5. 3 Faktor Activity Support dan Ruang Publik 

Variabel X Kesenjangan Variabel Y 

Faktor 
Mean 
Faktor 

Rangking  Faktor 
Mean 
Faktor 

Rangking 

X1 2,56 5  Y1 2,69 4 

X2 2,45 6  Y2 3,42 1 

X3 3,28 1  Y3 2,63 6 

X4 2,82 3  Y4 2,74 3 

X5 2,66 4  Y5 3,18 2 

X6 2,40 7  Y6 2,68 5 

X7 2,92 2     

Rata-
rata 

2,73 
 

0,16 
Rata-
rata 

2,89  

Sumber: Analisis SPSS, 2014 

Pada tabel diatas, variabel X diketahui rata-rata mean faktornya 

yaitu 2,73. Rata-rata mean tersebut diambil dari perhitungan rata-rata dari 

faktor pada variabel activity support. Dengan melihat nilai mean variabel 

activity support adalah 2,73 dan bila dikonversikan dalam unsur semantic 

differential, atau kata sifat yang saling berlawanan pada skala 1, 2, 3, 4, 5, 

yang menyatakan pendapat setuju hingga tidak setuju, maka angka 2,73 

dikategorikan diantara 2,5 -3,5 berada pada kisaran netral/biasa saja. 

Selanjutnya jika melihat variabel ruang publik, mendapatkan nilai 

rata-rata mean faktor sebesar 2,89. Nilai 2,89 juga termasuk dalam 
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kategori netral/biasa saja. Dan nilai kesenjangan antara variabel activity 

support sebesar 0,16 sehingga tanggapan responden pada variabel 

activity support kurang 0,16 poin terhadap variabel ruang publik. 

 

5. 5 Analisis Faktor 

Setelah mengetahui hasil kuesioner, tahap selanjutnya adalah 

memberikan scoring pada setiap opsi jawaban berdasarkan skala Likert 

seperti yang telah dijelaskan pada rancangan penelitian. Scoring tersebut 

berupa angka yang akan diuji dengan software SPSS analisa faktor. 

Angka-angka tersebut akan mewakili indicator. Setiap indikator itu akan 

dijabarkan sehingga menjadi variabel tersendiri dalam analisa.  

Setelah diketahui jumlah faktor dan variabel yang terkandung di 

dalamnya, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan dan memberi 

nama faktor tersebut agar dapat mewakili keseluruhan variabelnya. 

Pemberian nama faktor tidak terdapat ketentuan khusus. Namun harus 

dapat mewakili variabel yang terkandung didalamnya. Dari interpretasi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kawasan ruang publik Bundaran 

HI terdapat 13 faktor penyebab munculnya activity support yang terdiri dari 

beberapa variabel setiap faktornya yaitu : 
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Tabel 5. 4 Kesimpulan Analisa Faktor Variabel X 

Faktor Penyebab 

Munculnya Activity 

Support 

Variabel 
Prosentase 

pengaruh (%) 

Faktor 1 

(X3.3) Keberadaan tempat duduk 

(X4.1) Kontinuitas jalur pedestrian 

(X4.2) Jarak jalur pedestrian 

(X5.1) Safety/ keamanan jalur 

pedestrian 

33,331 

Faktor 2 

(X4.3) Lebar jalur pedestrian 

(X5.3) Comfort/ kenyamanan jalur 

pedestrian 

(X6.3) Bentuk jalan masuk 

10,571 

Faktor 3 

(X6.1) Sirkulasi yang dapat membagi, 

mengarahkan dan mengontrol 

pola aktivitas 

(X6.4) Konfigurasi/ tahapan visual 

(X7.3) Parkir tidak mengganggu 

aktivitas di sekitarnya 

8,309 

Faktor 4 

(X3.1) Keragaman dan intensitas 

kegiatan 

(X5.4) Attractiveness/ jalur pedestrian 

menarik 

(X7.2) Parkir memberi dampak visual 

pada bentuk fisik dan struktur 

kawasan 

6,777 

Faktor 5 
(X3.2) Bentuk dan lokasi fasilitas 

terukur /skala manusia 
6,433 

Faktor 6 
(X1.3) Karakteristik kawasan 

(X7.4) Penggunaan parkir berganda 
5,743 

Sumber : Analisis SPSS, 2014 

 

Keenam faktor dari variabel activity support di atas signifikan 

menjadi faktor penyebab munculnya activity support di kawasan ruang 

publik sebesar 71,164%. Dan 28,836% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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Tabel 5. 5 Kesimpulan Analisa Faktor Variabel Y 

Faktor Penyebab 
Munculnya Activity 

Support 
Variabel 

Prosentase 
pengaruh (%) 

Faktor 1 

(Y1.4) Karakter pelingkup ruang 

bersifat informal 

(Y5.3) Aktifitas Pasif 

(Y6.6) Aspek fisik dalam sebuah 

place 

(Y6.7) Bangunan di sekitar 

kawasan 

31,033 

Faktor 2 

(Y2.4) Pembatas elemen ruang 

(Y2.5) Pembentuk karakter kota 

(Y6.2) Kepemilikan suatu 

tempat 

9,925 

Faktor 3 

(Y1.2) Bentuk ruang terpusat 

(Y3.4) Paru-paru kota 

(Y4.1) Memberi makna khusus 

bagi individu dan 

kelompok 

(Y5.2) Relaksasi 

(Y6.3) Arti lingkungan 

8,446 

Faktor 4 

(Y2.1) Kemudahan akses fisik 

(Y2.2) Kejelasan visual 

(Y5.5) Discovery 

6,936 

Faktor 5 (Y2.8) Tempat apresiasi budaya 6,410 

Faktor 6 

(Y1.1) Tempat berkomunikasi 

dan beraktifxitas publik 

(Y1.3) Bentuk ruang koridor 

(Y6.8) Landscape di sekitar 

kawasan 

5,865 

Faktor 7 
(Y6.1) Batasan suatu tempat 

(Y6.4) Ciri khas tempat 
4,766 

Sumber : Analisis SPSS, 2014 

 

Ketujuh faktor dari variabel ruang publik di atas signifikan menjadi 

faktor penyebab munculnya activity support di kawasan ruang publik 

sebesar 73,381%. Dan 26,619% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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5. 6 Pemaknaan Hasil Penelitian 

Setelah melakukan analisis faktor dan menghasilkan temuan faktor 

penyebab munculnya activity support di kawasan ruang publik, maka 

diperlukan tahap pemaknaan hasil penelitian. Penelitian bermetode 

rasionalistik memerlukan pemaknaan dalam tiap hasil temuannya, 

pemaknaan dari hasil temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya 

grand teory yang diangkat sebagai framework dalam penelitian ini.  

Pemaknaan pada analisis penyebab munculnya activity support di 

kawasan ruang publik yang ditemukan pada lokasi penelitian, akan 

dikaitkan pada teori activity support dan ruang publik. Pada temuan faktor 

penyebab munculnya activity support di kawasan ruang publik Bundaran 

Hotel Indonesia, ditemukan 6 (enam) faktor variabel activity support dan 7 

(tujuh) faktor variabel ruang publik. Untuk lebih mudah memahaminya, 

secara rinci dapat dilihat pada skema di bawah ini : 
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Gambar 5. 7 Skema Pemaknaan Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema tersebut diatas, maka terdapat 2 (dua) sifat faktor 

penyebab munculnya activity support di ruang publik yaitu : 

Sumber : Analisis penyusun, 2014 

Activity Support di 

Kawasan Ruang Publik 

Teori Activity Support Teori Ruang Publik 

 Activity Support 

 Teori Pendukung: 

o Pedestrian Ways 

o Circulation and Parking 

 Ruang Publik 

 Teori Pendukung 

o Teori Place 

representasi 

Faktor dalam penyebab munculnya 

activity support di kawasan ruang publik 

Faktor luar penyebab munculnya 

activity support di kawasan ruang publik 

 

Faktor jalan masuk pejalan kaki serta 

dimensinya 

Faktor sirkulasi dan lokasi pakir 

Faktor keragaman aktifitas dan visual  

Faktor bentuk dan lokasi fasilitas 

pendukung  

Faktor karakteristik kawasan dan 

fungsi parkir  

Faktor area pejalan kaki beserta 

komponen pendukungnya 

Faktor fisik pelingkup ruang dan jenis 

aktifitas pada ruang publik  

Faktor batas elemen ruang dan 

karakteristik ruang publik  

Faktor bentuk, makna dan arti ruang 

publik  

Faktor aksesibilitas dan visual  

Faktor budaya  

Faktor fungsi dan bentuk kawasan 

serta area landscape di ruang publik  

Faktor batas kawasan dan ciri khas 

ruang publik  

representasi 
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1. Faktor pengaruh dari activity support itu sendiri serta komponen 

fisik pendukungnya (Faktor dalam) 

Faktor dalam yang menyebabkan munculnya activity support pada 

kawasan Bundaran HI meliputi faktor-faktor yang dominan dari variabel 

activity support, dimana faktor yang paling dominan yang menyebabkan 

munculnya activity support di kawasan Bundaran Hotel Indonesia adalah 

faktor area pejalan kaki beserta komponen pendukungnya dari keenam 

faktor penyebab yang lain, sesuai dengan skema pada gambar diatas. Hal 

ini menunjukkan bahwa jalur pedestrian/pejalan kaki di kawasan Bundaran 

HI merupakan bentuk activity support yang sangat penting pada 

munculnya bentuk activity support lainnya yaitu kegiatan perdagangan di 

kawasan ruang publik tersebut. 

Berikut adalah pemaknaan masing-masing faktor penyebab 

munculnya activity support di kawasan ruang publik dari variabel activity 

support terhadap grand theory yang telah diulas pada bab 2 (dua). 

 

1) Faktor area pejalan kaki beserta komponen pendukungnya 

Faktor ini mencakup beberapa hal sebagai berikut : 

 Keberadaan tempat duduk 

Keberadaan tempat duduk di kawasan ini dinilai oleh 

pengguna kawasan berjumlah cukup banyak, meskipun 

secara fisik area tempat duduk yang telah didata oleh 

peneliti hanya terdapat pada koridor Jl. MH Thamrin, namun 
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dapat disimpulkan bahwa pengguna dapat memanfaatkan 

area-area seperti pembatas taman, plaza dan tepian jalur 

pedestrian untuk tempat berduduk-duduk saat beraktifitas di 

kawasan ini. 

Gambar 5. 8 Area-area yang dimanfaatkan sebagai tempat duduk di 
kawasan Bundaran HI 

.       

Sumber : Data Survei, 2014 

Fakta ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Danisworo tentang tentang kriteria perancangan activity 

support khususnya pada penggunaan ruang-ruang publik, 

bahwa keberadaan tempat duduk yang memenuhi 

persyaratan dan dapat dinikmati oleh penggunanya 

merupakan salah satu kriteria penting pada terbentuknya 

activity support di kawasan ruang publik Bundaran HI. 

Namun meski demikian, dari segi jumlah keberadaan 

tempat duduk sesungguhnya kurang memadai karena hanya 

terdapat pada koridor jalan MH Thamrin. Sedangkan pada 

area lain seperti Jl. Bundaran HI, Jl. Kebon Kacang dan Jl. 
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Imam Bonjol tidak memiliki area tempat duduk khusus yang 

dapat dimanfaatkan oleh pengguna kawasan. Sehingga para 

pengguna memanfaatkan area-area seperti trotoar, plaza 

serta area pada tempat vegetasi/tanaman sebagai area 

duduk yang mereka anggap nyaman untuk melakukan 

aktivitas di kawasan tersebut. Hal ini dapat diinterpretasikan 

bahwa para pengguna menganggap bahwa bentuk area 

tempat duduk tidak harus seperti bangku taman atau yang 

secara ideal disubut sebagai tempat duduk, namun elemen-

elemen fisik lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk tempat 

duduk secara nyaman dianggap sebagai area tempat duduk 

yang memadai bagi mereka. 

 

 Kontinuitas jalur pedestrian 

Menurut teori tentang jalur pedestrian yang dapat 

berfungsi dengan baik yang dikemukakan oleh Sucher, salah 

satunya adalah segi kontinuitas jalur pedestrian tersebut 

yaitu yang memiliki rute menerus dan dapat digunakan 

sewaktu-waktu. 

Rute jalur pedestrian di kawasan Bundaran HI dapat 

dilalui secara kontinu/tidak terputus-putus oleh pengguna, 

yang artinya adalah desain jalur pejalan kaki disni tidak 

menyulitkan pengguna untuk melintasi beberapa area yang 
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memotong jalur pedestrian seperti jalan masuk ke 

bangunan-bangunan komersial di sekitar kawasan. 

Desain tersebut memberikan dampak terhadap 

munculna activity support di kawasan ini. Dengan kondisi 

jalur yang menerus dan tidak terputus-putus memberikan 

ruang yang baik bagi para pengguna kawasan untuk 

melakukan aktivitas di ruang publik ini sehingga menarik 

munculnya activity support untuk mendukung kegiatan 

pengguna. 

Berikut ini adalah contoh salah satu desain jalur 

pedestrian pada area jalan masuk ke kapling bangunan. 

Desain tersebut menunjukkan bahwa area yang sering 

digunakan sebagai jalan masuk sirkulasi ke dalam wilayah 

bangunan di kawasan ini tetap nyaman digunakan oleh 

pengguna karena tidak terdapat perbedaan ketinggian peil 

lantai jalur pedestrian. 

Gambar 5. 9 Desain Jalur Pedestrian pada Area Jalan Masuk ke 
Bangunan 

 

Sumber : Data Survei, 2014 
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 Jarak jalur pedestrian 

Menurut teori tentang jalur pedestrian yang dapat 

berfungsi dengan baik oleh Sucher dalam Ekawati (2006), 

jalur pedestrian tidak boleh terlalu panjang sehingga pejalan 

kaki dapat melaluinya bersama beberapa pejalan kaki 

lainnya. Pejalan kaki harus dapat membuat kontak mata 

dengan pejalan kaki lain agar terjadi kontak sosial. 

Sesuai dengan data lokasi penelitian yang dipaparkan 

pada bab sebelumnya, lebar jalur pedestrian di kawasan 

Bundaran HI mencakup 2 (dua) tipe dimensi yaitu 2 meter dan 

3 meter. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar 

responden merasa nyaman menggunakan area pedestrian 

tersebut untuk beberapa orang sekaligus. Hal ini sesuai 

dengan jawaban pengguna yang berhasil diwawancara oleh 

peneliti, khususnya pengguna yang datang secara 

berkelompok. Selain itu, menurut pengamatan peneliti, di 

beberapa area pedestrian juga terlihat setidaknya 2 jenis 

pedagang yang menggunakan area pedestrian secara 

bersebelahan (dalam artian salah satu pedagang di tepi 

pedestrian pada sisi dekat jalan utama dan pedagang lain 

pada sisi yang berseberangan). Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa jarak kenyamanan pengguna pada jalur 

pedestrian di kawasan ini berkisar antara 2 – 3 meter. 
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Gambar 5. 10 Jalur Pedestrian di kawasan Bundaran HI 

.   

Sumber : Data Survei, 2014 

 

 Safety/ keamanan jalur pedestrian 

Salah satu kriteria jalur pejalan kaki (Utermann, 1984) 

adalah pejalan kaki harus mudah bergerak atau berpindah 

dan berlindung dari kendaraan bermotor. 

Dari sisi keamanan, kondisi jalur pedestrian di 

kawasan Bundaran HI tergolong aman dan mudah 

melakukan pergerakan di area pejalan kaki serta 

perpindahannya ke lokasi lain di sekitarnya yang tidak 

terganggu olej laju kendaraan di area tersebut. Hal ini dapat 

diinterpretasikan melalui jenis material yang sesuai dengan 

fungsi penggunaan pada outdoor area serta desain 

pedestrian yang clean (tidak terdapat detail yang 

mengganggu). 
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Secara keseluruhan faktor yang paling dominan ini menunjukkan 

bahwa jalur pedestrian dengan segala komponen pendukungnya 

sangatlah penting pada dampak kemunculan activity support di kawasan 

ruang publik Bundaran HI. 

 

2) Faktor jalan masuk pejalan kaki serta dimensinya 

 Lebar jalur pedestrian 

Sangatlah ideal bila jalur pedestrian memiliki lebar 

yang cukup untuk dua orang berpapasan satu sama lainnya 

tanpa canggung untuk menyela suatu percakapan.  

Hal ini berkaitan dengan aspek kenyamanan yang 

terkait dengan pengunaan jalur pedestrian untuk saling 

berpapasan pada 2 arah yang berlawanan. Sebagian besar 

responden menyatakan bahwa pada dimensi lebar jalur 

pedestrian di kawasan Bundaran HI (2 – 3 meter) tergolong 

dalam dimensi lebar yang memadai untuk saling 

berpapasan. 

Dengan kondisi tersebut, masih sangat 

memungkinkan juga para pedagang, penyewa alat olahraga 

dan pengamen jalanan untuk menempati beberapa area 

pejalan kaki sebagai tempat berkegiatan bersama para 

pejalan kaki yang lalu lalang di jalur pedestrian di kawasan 

ini. Gambar di bawah ini adalah contoh kondisi penggunaan 
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jalur pedestrian oleh beberapa tipe pengguna secara 

bersamaan. 

Gambar 5. 11 Penggunaan Jalur Pedestrian oleh Pejalan Kaki dan 
Pedagang 

.  . 

 

Sumber : Data Survei, 2014 
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 Comfort/ kenyamanan jalur pedestrian 

Pejalan kaki harus memiliki jalur yang mudah dilalui, 

seperti halnya kendaraan bermotor berjalan di jalan bebas 

hambatan. 

Dari sisi kenyamanan, responden merasa cukup 

nyaman beraktifitas di jalur pedestrian kawasan Bundaran 

HI. Skala pendapat “cukup nyaman” dapat diinterpretasikan 

dari seluruh cakupan kondisi fisik dan non fisik di jalur 

pedestrian seperti material, design sera suasana di area 

pejalan kaki. 

 

 Bentuk jalan masuk 

Dalam skala mikro kawasan dan ruang, bentuk jalan 

masuk (gerbang) menjadi salah satu unsur penting menurut 

Ching (1985). 

Bentuk jalan masuk di kawasan Bundaran HI secara 

fisik tidak di kawasan Bundaran HI tidak dibuat secara 

khusus atau tanda khusus, namun saat melewati area 

Bundaran HI pengguna dapat mengintepretasikan beberapa 

ruas jalan yang menuju kawasan tersebut sebagai jalan 

masuk ke area Bundaran HI. Sebagian besar responden 

mengintepretasikan jalur jalan sebagai jalan masuk tersebut 
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mudah dilalui dan tidak terdapat kendala berarti dikarenakan 

jalur jalan dan pedestrian yang lebar dan luas. 

 

Sesuai penjelasan komponen variabel yang membentuk 

faktor dominan kedua tersebut diatas secara rinci, menunjukkan 

bahwa selain komponen pendukung pada jalur pedestrian yang 

menjadi variabel faktor paling dominan pada faktor penyebab 

sebelumnya, aspek dimensi dan bentuk menjadi penyebab yang 

juga sangat dipertimbangkan oleh pengguna sehingga mampu 

mendorong munculnya activity support di kawasan ini. 

 

3) Faktor sirkulasi dan lokasi parkir 

 Sirkulasi yang dapat membagi, mengarahkan dan 

mengontrol pola aktivitas 

Sirkulasi merupakan elemen penting bagi 

pembentukan struktur lingkungan kota karena sirkulasi dapat 

membagi, mengarahkan dan mengontrol pola aktivitas 

(Shirvani, 1985). 

Pengguna kawasan Bundaran HI baik yang berasal 

dari wilayah di sekitar kawasan maupun yang berasal dari 

wilayah yang relative jauh dari area ini berpendapat bahwa 

mereka merasakan kemudahan dalam pergerakan mereka di 

kawasan Bundaran HI menuju ke lokasi-lokasi tujuan lain di 
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sekitarnya dan juga sebaliknya. Sebagai contoh adalah 

beberapa pedagang dan pengunjung yang datang ke 

kawasan ini baik mereka yang telah terbiasa mengunjungi 

kawasan ini maupun yang baru sekali saja datang ke 

kawasan ini tidak merasakan kebingungan karena area 

sirkulasi dirasakan mudah dan terarah. 

 

 Konfigurasi/ tahapan visual 

Menurut Ching (1985), dalam skala mikro kawasan 

dan ruang, konfigurasi bentuk (tahapan visual) jalan menjadi 

salah satu unsur penting. 

Mayoritas responden setuju bahwa terdapat unsur 

fisik yang terasa berbeda dari kawasan-kawasan 

sebelumnya di kawasan Bundaran HI. Kawasan-kawasan 

sekitar tersebut terdapat antara lain kawasan perumahan, 

perkantoran di ruas jalan Sudirman, kawasan perdagangan 

Mangga Dua serta kawasan perkantoran di ruas jalan MH 

Thamrin. Konfigurasi visual dari kawasan di sekitar kawasan 

Bundaran HI menuju kawasan Bundaran HI dibangun dari 

bentuk-bentuk bangunan yang terasa berbeda karana pada 

jalur jalan MH Thamrin dan Sudirman bentuk bangunan 

mayoritas adalah bangunan tinggi dengan posisi berderet, 

sedang di kawasan perumahan adalah bangunan rumah 2 
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lantai, kemudian di kawasan perdagangan Mangga Dua 

adalah bangunan mall dengan jalur jalan yang relatif sempit 

dibanding jalur jalan di kawasan Bundaran HI. Dari beberapa 

proses visual yang berbeda tersebut bertemu pada satu titik 

yang sama yaitu kawasan ruang terbuka yang lapang 

dengan unsur fisik yang mencolok di tenah kawasan yaitu 

Patung Selamat Datang dan Plaza air mancur di 

sekelilingnya. 

 

 Parkir tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya 

Menurut Shirvani (1985) salah satu cara dalam 

mengendalikan parkir (pada kawasan ruang publik), bahwa 

struktur tempat parkir tidak boleh mengganggu aktivitas di 

sekitarnya. Mendukung kegiatan street level dan menambah 

kualitas visual lingkungan, akan lebih baik lagi jika 

pembangunannya diiringi dengan penegakan peraturan 

parkir yang resmi sebagai bagian perencanaan. 

Mayoritas jawasan responden menyatakan bahwa 

parkir cukup mengganggu aktivitas di kawasan Bundaran HI. 

Jawaban ini dapat diintepretasikan gangguan yang 

dirasakan pengguna memiliki skala sedang. Kondisi ini 

mungkin disebabkan karena area parkir yang terletak di tepi 

kawasan dan pada area tersebut merupakan sebagian dari 



115 
 

jalan masuk ke kawasan Bundaran HI maka sebagian 

responden merasa agak terganggu pada saat melewati 

akses keluar masuk melalui area parkir tersebut. 

Gambar 5. 12 Area Parkir di Kawasan Bundaran HI 

 

Sumber : Data Survei, 2014 

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang berkaitan dengan sirkulasi 

yang beik meski tidak didukung dengan lokasi area parkir yang sangat 

memadai masih dapat menjadi penyebab munculnya activity support di 

kawasan ruang publik kawasan Bundaran HI.  

 

4) Faktor keragaman aktivitas dan visual 

 Keragaman dan intensitas kegiatan 

Menurut Danisworo dalam Carolina (2007), Untuk 

terciptanya dialog yang menerus dan memiliki karakter lokal 

perlu adanya keragaman dan intensitas kegiatan yang 

dihadirkan dalam ruang tersebut. 

Adanya keragaman dan intensitas kegiatan yang 

tinggi di kawasan ini mampu menarik munculny berbagai 
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activity support di kawasan ruang publik Bundaran HI. 

Keragaman aktivitas ini juga ditimbulkan karena pengunjung 

yang datang berasal dari berbagai kalangan usia, pendidikan 

dan pekerjaan yang memiliki tujuan berbeda-beda dalam 

melakukan aktivitas di kawasan ruang publik ini. 

 

 Attractiveness/ jalur pedestrian menarik 

Salah satu kriteria jalur pejalan kaki (Utermann, 1984) 

adalah, pada tempat tertentu diberikan elemen yang dapat 

menimbulkan daya tarik seperti elemen estetika, lampu 

penerang jalan, lansekap, dan lain-lain. 

Untuk indikator attractiveness jalur pedestrian, 

sebagian besar responden menjawab bahwa jalur pedestrian 

cukup menarik. Hal ini dikarenakan bentuk jalur pedestrian 

yang cukup sederhana tanpa banyak terdapat pernak-pernik 

yang mencolok sehingga dapat diinterpretasikan dari segi art 

visual dinilai biasa-biasa saja/cukup oleh pengguna 

kawasan. 

 

 Parkir memberi dampak visual pada bentuk fisik dan struktur 

kawasan 

Menurut Shirvani (1985), elemen parkir mempunyai 

efek langsung terhadap kualitas lingkungan, salah satunya 
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yaitu mempertajam benturan visual terhadap bentuk fisik 

kota . 

Responden menganggap bahwa lokasi-lokasi parkir 

yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki kesan teratur 

secara visual. Hal ini dikarenakan area parkir terdapat pada 

zona khusus di tepi kawasan sehingga secara visual juga 

tidak menyatu dengan kawasan Bundaran HI. 

 

Secara keseluruhan faktor keragaman aktivitas dan visual 

masih besangkutan dengan variabel area pedestrian yang menjadi 

faktor paling dominan sebagai penyebab munculnya activity 

support. 

 

5) Faktor bentuk dan lokasi fasilitas pendukung 

 Bentuk dan lokasi fasilitas terukur /skala manusia 

Untuk dapat menampung aktivitas pada elemen 

activity support perlu adanya bentuk dan lokasi yang terukur 

dari ruang / fasilitas yang menampung dan bertitik tolak dari 

skala manusia, agar tidak terjadi konflik kepentingan antara 

pengguna tanah di kota. Hal tersebut adalah salah satu teori 

kriteria yang harus diperhatikan dalam perancangan activity 

support menurut Danisworo. 
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Menurut sebagian besar responden, bentuk dan 

lokasi fasillitas umum yang ada di kawasan ini nyaman 

digunakan oleh pengguna kawasan, dalam hal ini skala dari 

bentuk dan lokasi tersebut sesuai dengan skala manusia 

sehingga respon pengguna positif terhadap fasilitas umum 

tersebut. Bentuk fasilitas pada street furniture di kawasan ini 

memiliki jarak pandang yang sesuai serta mudah dijangkau 

oleh penggunanya. Contohnya adalah signage dan fasilitas 

toilet umum yang ada di lokasi penelitian seperti yang 

tampak pada gambar berikut. 

Gambar 5. 13 Contoh Fasilitas Pendukung di Kawasan Bundaran HI 

 

 

Sumber : Data Survei, 2014 
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6) Faktor karakteristik kawasan dan fungsi parkir 

 Karakteristik kawasan 

Dalam bukunya The Urban Design Process, Shirvani 

(1985) menjelaskan bahwa bentuk, lokasi, dan karakter 

suatu tempat spesifik akan menarik munculnya fungsi, 

penggunaan, ruang dan aktivitas yang spesifik pula.  

Dari segi karakteristik kawasan, data kuesioner 

menunjukkan sebagian besar  responden menjawab bahwa 

karakteristik kawasan berupa kawasan komersial di wilayah 

Bundaran HI menunjang kegiatan responden di tempat ini. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemunculan activity support di 

kawasan ini memiliki kecenderungan terhadap adanya 

bangunan komersial di wilayah tersebut. 

 

 Penggunaan parkir berganda 

Dalam pembahasan ini dimana lebih ditekankan parkir 

pada area publik, menurut Shirvani (1985) salah satu cara 

dalam mengendalikan parkir (pada kawasan ruang publik), 

yaitu melalui pendekatan program penggunaan berganda, 

dalam arti memaksimalkan penggunaan tempat parkir 

dengan pelaku dan waktu yang berbeda secara simultan. 

Penggunaan parkir berganda menurut sebagian besar 

responden dianggap sedang. Hal ini diinterpretasikan oleh 
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responden bahwa pemanfaatan lokasi-lokasi parkir belum 

optimal untuk mengakomodasi beberapa kegiatan secara 

bergantian, mengingat bahwa lokasi-lokasi parkir umum 

yang tersedia dengan lokasi yang sangat dekat dengan 

kawasan Bundaran HI tidak selalu tersedia sepanjang waktu, 

namun hanya pada jam-jam tertentu saja. 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik pada faktor penyebab 

dominan keenam pada variabel ini adalah bahwa karakteristik 

kawasan komersial pada kawasan Bundaran HI mampu menarik 

munculnya activity support meskipun system penggunaan 

berganda pada kawasan ini belum tercapai secara optimal. 

 

2. Faktor pengaruh dari ruang yang mewadahi activity support 

khususnya ruang publik (Faktor luar) 

Faktor luar yang menjadi penyebab munculnya activity support 

pada kawasan Bundaran HI, dalam hal ini adalah ruang yang mewadahi 

activity support itu sendiri meliputi faktor-faktor yang dominan dari variable 

ruang publik. Dan faktor yang paling dominan diantara ketujuh faktor yang 

ditunjukkan sesuai skema pada gambar 6.1 adalah faktor fisik pelingkup 

ruang dan jenis aktifitas pada ruang publik. Dalam temuan penelitian ini 

pelingkup ruang yang bersifat soft edges/lunak, dimana pelingkup ruang 

jenis tersebut memiliki kecenderungan ruang yang bersifat informal atau 
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rekreatif. Hal ini ditunjukkan bahwa pada kawasan Bundaran HI memiliki 

pelingkup ruang berupa taman-taman, landscape, air mancur serta 

elemen fisik pelingkup lainnya yang diterjemahkan oleh pengguna 

kawasan sebagai bentuk-bentuk pelingkup yang bersifat rekreatif. Dan 

pada ruang dengan pelingkup tipe tersebut activity support muncul di 

tengah berbagai aktifitas/kegiatan masyarakat yang cenderung pasif, 

contohnya adalah duduk-duduk atau berkumpul menikmati suasana serta 

pemandangan di sekitar kawasan yang terdiri dari bangunan-bangunan 

komersial, sambil membeli beberapa barang/makanan yang dijual oleh 

para pedagang di kawasan tersebut. 

Berikut adalah pemaknaan masing-masing faktor penyebab 

munculnya activity support di kawasan ruang publik dari variabel ruang 

publik terhadap grand teory yang telah diulas pada bab 2 (dua). 

 

1) Faktor jenis aktivitas dan karakter fisik ruang publik 

 Karakter pelingkup ruang bersifat informal 

Menurut Hatmoko dalam Mulyandari (2011), ruang 

publik yang dibatasi oleh pembatas lunak lebih berkarakter 

informal dan rekreatif, sementara yang berpelingkup keras 

lebih bersifat formal dan mengarahkan. 

Sebagian besar responden cenderung cukup 

menyukai unsur pelingkup ruang publik Bundaran HI bersifat 

informal seperti unsur vegetasi dan kolam air. 
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 Aktivitas Pasif 

Menurut Carr (1992) ruang publik akan berperan 

secara baik jika mengandung beberapa unsur, salah satunya 

adalah unsur aktivitas pasif. Aktivitas ini sangat dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungannya. Kegiatan pasif dapat dilakukan 

dengan cara duduk-duduk atau berdiri melihat aktivitas yang 

terjadi disekelilingnya berupa pemandangan yang berupa 

taman, air mancur, patung atau karya seni lainnya. 

Kegiatan ini diinterpretasikan melalui kegiatan duduk-

duduk dan menikmati pemandangan serta suasana 

kawasan. Dapat disimpulkan bahwa area dengan 

ketertarikan akan aktifitas pasif yang cukup oleh pengguna 

mampu memberikan pengaruh terhadap keberadaan  activity 

support di kawasan ruang publik. 

 

 Aspek fisik dalam sebuah place 

Madanipour (1996) memberikan penjelasan bahwa 

dalam memahami tempat (place) dan ruang (space) 

menyebut 2 aspek yang berkaitan: 

 Kumpulan dari bangunan dan artefak (a collection of 

building and artifacts). 

 Tempat untuk berhubungan sosial (a site for social 

relationship). 
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Aspek fisik sebuah place diinterpretasikan melalui 

fungsi-fungsi bangunan di sekitar kawasn Bundaran HI yang 

dapat mendukung kegiatan pengguna kawasan. Bangunan-

bangunan tersebut antara kain bangunan komersial, 

perkantoran dan juga bangunan pemerintahan yang ada di 

kawasan tersebut. 

 

 Bangunan di sekitar kawasan 

Selanjutnya menurut Spreiregen (1965), urban space 

merupakan pusat kegiatan formal suatu kota, dibentuk oleh 

façade bangunan (sebagai enclosure) dan lantai kota. Jadi 

sudah sangat jelas bahwa sebuah jalan yang bermula 

sebagai space dapat menjadi place bila dilingkupi dengan 

adanya bangunan yang ada di sepanjang jalan. 

Indikator enclosure yang pertama adalah bangunan di 

sekitar ruang publik mampu menarik ketertarikan pengguna 

untuk datang di kawasan ini. Sesuai data kuesioner 

seabgian besar responden mengaku bahwa keberadaan 

bangunan-bangunan tersebut mempengaruhi ketertarikan 

mereka akan kawasan ruang publik Bundaran HI. 

 

Dapat disimpulkan bahwa faktor paling dominan dari variabel 

ruang publik ini dijelaskan bahwa area yang dilingkupi dengan 
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bangunan fisik serta elemen pelingkup yang bersifat rekreatif yang 

mendukung fungsi kegiatan pengguna kawasan dapat menarik 

aktivitas pasif dilingkungan tersebut dan menjadikan faktor 

penyebab paling dominan dalam munculnya activity support di 

kawasan Bundaran HI. 

 

2) Faktor batas elemen ruang dan karakteristik ruang publik 

 Pembatas elemen ruang 

Menurut Retno Hustijianti dalam Sukayasa (2010), 

ruang secara umum dikenal sebagai lingkungan yang 

direncanakan untuk fungsi (terkait dengan aktivitas) dan 

guna (terkait dengan manfaat) tertentu dan dibatasi oleh 

elemen-elemen ruang, yaitu : bangunan, jalan, ruang 

terbuka bukan jalan, zona, penanda dan batas. 

Pembatas elemen ruang di kawasan Bundaran HI 

berupa bangunan-bangunan serta koridor dan aspek fisik 

lainnya dianggap terlihat jelas oleh sebagian besar 

responden. Indikator ini menunjukkan pembatas elemen juga 

merupakan aspek penting yang mengakibatkan kemunculan 

activity support di kawasan ini. 
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 Pembentuk karakter kota 

Menurut Darmawan (2005), ruang publik dapat 

menciptakan karakter kota. 

Hal ini diinterpretasikan bahwa karakter kota Jakarta 

dapat diwakili dengan keberadaan unsur fisik pada kawasan 

ini, antara lain pola dan desain bangunan, landmark kota, 

serta unsuk fisik pendukung lain. 

 

 Kepemilikan suatu tempat 

Bagian dari keadaan sebuah tempat yang baik adalah 

perasaan yang kita miliki terhadapnya, yang terwujud dan 

dilindungi oleh sebuah medan yang spasial yang dimiliki 

sendiri dengan pembatasannya serta kesanggupannya 

(Smithson, 1981, dalam Zahnd). 

Indikator kepemilikan suatu tempat diinterpretasikan 

melalui tingkat keleluasaan pengguna beraktifitas di 

kawasan Bundaran HI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan suatu tempat akan pengguna kawasan menjadi 

penting akan kemunculan activity support di kawasan ruang 

publik. 

 

Faktor dominan kedua pada variabel ini menunjukkan bahwa 

pembatas elemen berupa bangunan komersial dan perkantoran yang 

melingkupi kawasan ini tetap memberikan keleluasaan bagi pengguna 
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kawasan dalam beraktivitas dan memberikan bentuk karakter yang khas 

pada kawasan ini. 

 

3) Faktor bentuk, makna dan arti ruang publik bagi pengguna 

 Bentuk ruang terpusat 

Square menurut Schulz (1988) dalam Mulyandari, 

berkonotasi pada ruang “statis” (yang merupakan ruang-

ruang yang terhimpun pada suatu aktivitas tertentu, dan 

biasanya bersifat memusat, berorientasi ke dalam) seperti 

alun-alun, lapangan bermain, dan taman-taman kota. 

Sebagian besar responden menyatakan bahwa 

mereka menyukai ruang terbuka yang berbentuk terpusat 

dimana pada area tersebut merupakan titik temu dari 

beberapa wilayah lainnya. Dalam hal ini interpretasi bentuk 

terpusat yaitu bentuk kawasan Bundaran HI yang melingkar 

pada pusat kawasan. 

 

 Paru-paru kota 

Menurut Darmawan (2009), ruang publik memiliki 

fungsi salah satunya adalah Sebagai paru-paru kota yang 

dapat menyegarkan kawasan tersebut, sekaligus sebagai 

ruang evaluasi untuk menyelamatkan masyarakat apabila 

terjadi bencana. 
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Sebagian besar responden menyatakan bahwa 

kawasan Bundaran HI layak menjadi salah satu paru-paru 

kota di wilayah Jakarta. Pernyataan ini dapat disimpulkan 

bahwa lokasi yang layak menjadi paru-paru kota mampu 

menyebabkan kemunculan activity support pada kawasan 

tersebut. 

 

 Memberi makna khusus bagi individu dan kelompok 

Salah satu kriteria Ruang Publik menurut Darmawan 

(2009), adalah Dapat memberikan makna atau arti bagi 

masyarakat setempat secara individual maupun kelompok 

(meaningful). 

Kawasan Bundaran HI cukup memberi makna khusus 

baik bagi individu mapun kelompok pengguan kawaan 

tersebut. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

makna khusus bagi mereka tidak terlalu signifikan 

menyebabkan kemunculan acitivity support di kawasan ini. 

 

 Relaksasi 

Relaksasi merupakan aktivitas yang erat 

hubungannnya dengan kenyamanan secara psikologi. 

Suasana dapat dicapai jika badan dan pikiran dalam kondisi 

sehat dan senang. Kondisi ini dapat dibentuk dengan 
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menghadirkan unsur-unsur alam seperti tanaman/pohon dan 

air. 

Menurut responden kondisi pepohonan dan kolam air 

yang ada di kawasan Bundaran HI cukup baik, sehingga 

interpretasi kegiatan relaksasi di tempat tersebut tergolong 

cukup. 

 

 Arti lingkungan 

Trancik (1986) menjelaskan bahwa sebuah ruang 

(space) akan ada jika dibatasi dengan sebuah void dan 

sebuah space menjadi sebuah tempat (place) kalau 

mempunyai arti dari lingkungan yang berasal dari budaya 

daerahnya.  

Indikator arti lingkungan diinterpretasikan melalui 

suasana kawasan Bundaran HI yang mengandung unsur 

budaya setempat yang kuat. 

 

Faktor yang berkaitan dengan bentuk, makna dan arti yang 

telah dijabarkan pada masing-masing komponen variabel diatas 

disimpulkan bahwa pengguna kawasan menyukai bentuk kawasan 

yang keseluruhan berbentuk terpusat dengan elemen pendukung 

berupa vegetasi/pepohonan dan unsur air di dalamnya (kolam), dan 

faktor fisik tersebut cukup memberikan makna khusus baik kepada 
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pengguna individu maupun kelompok. Sehingga mampu 

memberikan ciri khas tersendiri yang dapat menyebabkan 

munculnya activity support di kawasan ruang publik ini. 

 

4) Faktor aksesibilitas dan visual 

Tibbalds (2001) dalam Mulyandari, menyatakan bidang 

publik dalam ruang perkotaan adalah semua jaringan perkotaan 

yang dapat diakses secara fisik dan visual oleh masyarakat umum, 

termasuk jalan, taman, dan lapangan. Jadi, dapat dikatakan ruang 

publik adalah suatu tempat yang dapat menunjukkan perletakan 

sebuah objek. 

 Kemudahan akses fisik 

Kemudahan akses fisik pada ruang publik menjadi 

perhatian pengguna kasawan Bundaran HI. Hal ini 

diintepretasikan melalui sarana kendaran umum maupun 

pribadi serta akses langsung oleh para pejalan kaki. 

 

 Kejelasan visual 

Secara visual kawasan Bundaran HI mudah dikenali 

dari lingkungan sekitar kawasan. Dari hasil wawancara 

peneliti, ditemui bahwa kejelasan visual yang paling 

mencolok saat akan memasuki kawasan ini adalah 

keberadaan Tugu Selamat Datang serta air mancur 
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(meskipun air mancur hanya ada pada saat tertentu). Dapat 

disimpulkan aspek kejelasan visual ini menjadi salah satu 

penyebab munculnya activity support di kawasan ini. 

 

 Discovery 

Jenis kebutuhan discovery terdiri dari jalur pedestrian 

dan detail fasilitas seperti referensi untuk sejarah yang 

ditempel di dinding, paving atau pagar dan tanaman yang 

dramatic. 

Unsur discovery yang terdapat pada kawasan 

Bundaran HI yaitu detail penunjang kawasan seperti bentuk 

paving, pagar/tanaman hias dan sculpture yang ada di 

kawasan Bundaran HI dinilai cukup menarik para pengguna 

untuk datang ke kawasan ini. 

 

Dengan demikian faktor akses fisik serta visual dapat 

tercipta melalui unsur-unsur discovery dalam suatu kawasan ruang 

publik yang mamu menarik munculnya activity support di kawasan 

tersebut. 

 

5) Faktor budaya 

 Tempat apresiasi budaya 
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Di kawasan Bundaran HI sering terdapat kegiatan 

seni/hiburan. Pernyataan ini merupakan interpretasi 

penggguna bahwa ruang publik ini banyak dimanfaatkan 

sebagai tempat apresiasi budaya masyarakat setempat. Dan 

tempat yang sering digunakan sebagai lokasi hiburan untuk 

warga memberikan pengaruh terhadap munculnya activity 

support di suatu ruang publik. 

 

6) Faktor fungsi dan bentuk kawasan serta area landscape di 

ruang publik  

 Tempat berkomunikasi dan beraktivitas publik 

Childs (1999) dalam Mulyandari, mengemukaan 

bahwa ruang publik terbentuk oleh aktivitas publik. Suatu 

ruang dikategorikan sebagai ruang publik apabila di ruang 

tersebut manusia secara bebas dan dengan inisiatif mereka 

sendiri melakukan komunikasi dan aktivitas publik. 

Sebagian besar pengguna merasa dapat melakukan 

komunikasi atau aktifitas publik secara bebas dan leluasa di 

kawasan ini. Tolak ukur ini dinilai dapat menarik munculnya 

activity support di kawasan Bundaran HI. 
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 Bentuk ruang koridor 

Schulz (1988) dalam Mulyandari, menjelaskan 

tentang streets, yang mana lebih berkonotasi pada ruang 

yang bersifat “dinamis” (yang merupakan ruang-ruang 

sirkulasi jalan dan jejalur, dan biasanya bersifat linear, 

berorientasi ke kedua ujungnya) seperti jalan raya, jalur 

pejalan kaki, ataupun jalan setapak. 

Bentuk ruang di kawasan Bundaran HI yang juga 

terdiri dari koridor-koridor mampu menyebabkan kemunculan 

activity support  di kawasan ini. 

 

 Landscape di sekitar kawasan 

Selanjutnya menurut Spreiregen (1965), urban space 

dapat bermula dari keberadaan landscape yang melingkupi 

area tersebut. 

Sesuai dengan teori tersebut diatas, kawasan 

Bundaran HI juga memiliki area landscape yang melingkupi 

kawasan. Kondisi landscape di kawasan Bundaran HI 

berupa taman disertai pepohonan dan kolam air dapat 

memberikan pengaruh akan ketertarikan pengguna kawasan 

serta munculnya activity support. 
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Gambar 5. 14 Unsur Landscape di Kawasan Bundaran HI 

  

Sumber : Data Survei, 2014 

 

Secara keseluruhan faktor keenam dari variabel ruang publik 

ini menunjukkan bahwa area berbentuk koridor yang dilingkupi oleh 

elemen lansekap di kawasan ini dapat berfungsi dengan baik 

sebagai suatu ruang publik yang mamou menarik activity support 

berada di kawasan Bundaran HI. 

 

7) Faktor batas kawasan dan ciri khas ruang publik 

 Batasan suatu tempat 

Pada setiap tempat, agar dapat dilihat dan dirasakan, 

orang memerlukan suatu batasan dengan makna tertentu. 

Trancik (1986) menjelaskan sebuah batas bukan ditentukan 

karena sifatnya sebagai daerah tempat berhenti, melainkan 

dimana sebuah tempat memulai kehadirannya. 

Batasan suatu tempat diinterpretasikan melalui 

perbedaan karakter kawasan Bundaran HI dengan kawasan 



134 
 

lain di sekitarnya. Hal tersebut dinyatakan dengan bentuk-

bentuk bangunan serta bentuk fisik ruang kawasan yang 

berbeda dari kawasan lain di sekitarnya. 

 

 Ciri khas tempat 

Menurut Zahnd (1999) sebuah place dibentuk sebagai 

sebuah space jika memiliki ciri khas dan suasana tertentu 

yang berarti bagi lingkungannya. Selanjutnya Zahnd 

menambahkan suasana itu tampak dari benda konkret 

(bahan, rupa, tekstur, warna) maupun benda yang abstrak, 

yaitu asosiasi kultural dan regional yang dilakukan oleh 

manusia di tempatnya.  

Kawasan Bundaran HI memiliki ciri khas kuat 

tersendiri bagi mereka. Menurut pengakuan beberapa 

pengguna yang berhasil diwawancara peneliti, mereka 

menganggap kawasan ini adalah salah satu ikon dari kota 

Jakarta dan hal tersebutlah yang menjadikan ciri khas yang 

berbeda dari kawasan ruang publik ini. 

 

Dapat disimpulkan bahwa faktor terakhir pada variabel ruang publik 

yang menjadi penyebab munculnya activity support di kawasan ini 

merupakan faktor yang berhubungan dengan segi visual yang dominan di 

suatu ruang publik. Sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian, ciri 



135 
 

khas kawasan terrsebut didukung dengan adanya perbedaan karakter 

kawasan tersebut dengan kawasan lain di sekitarnya. 

Jika dibandingkan dengan beberapa kawasan ruang publik lainnya 

yang ada di sekitar kawasan Bundaran HI, seperti kawasan Tugu 

Monumen Nasional, kawasan perdagangan Blok M, Taman Menteng 

maupun Taman Suropati, tampak bahwa kawasan Bundaran HI memiliki 

„magnet‟ tersendiri yang mampu menarik berbagai activity support dengan 

kepadatan dan keragaman aktivitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh kawasan Bundaran 

HI sebagai kawasan ruang publik yang optimal dalam menggerakkan 

aktivitas di ruang perkotaan. Salah satu magnet terbesar yang muncul 

pada hasil temuan penelitian ini ditunjukkan pada komponen variabel 

paling dominan pada faktor yang memiliki prosentase pengaruh terbesar 

baik pada variabel activity support maupun variabel ruang publik, seperti 

yang terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5. 6  Komponen variabel faktor fisik pelingkup ruang dan jenis 
aktivitas pada ruang publik 

Faktor Penyebab 
Munculnya Activity 

Support 
Variabel Loading faktor 

Faktor fisik pelingkup 

ruang dan jenis aktifitas 

pada ruang publik 

(Y1.4) Karakter pelingkup ruang 

bersifat informal 
0.657 

(Y5.3) Aktifitas Pasif 0.646 

(Y6.6) Aspek fisik dalam sebuah 

place 
0.685 

(Y6.7) Bangunan di sekitar 
kawasan 

0.842 

Sumber: Analisis SPSS, 2014 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa komponen variabel keempat 

yaitu variabel „bangunan di sekitar kawasan‟ memiliki loading factor 

tertinggi dibanding variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 

yang terkait dengan unsur solid dalam suatu kawasan memberi pengaruh 

besar dalam kemunculan activity support di kawasan tersebut. Khususnya 

pada kawasan Bundaran HI, jika ditinjau lebih jauh terkait bangunan-

bangunan yang ada disekitar kawasan ini dimana komposisi bangunan 

komersial yang sangat dominan, dapat disimpulkan bahwa jenis bangunan 

komersial yang melingkupi suatu ruang publik memberikan daya tarik 

yang kuat dalam menggerakkan aktivitas di lingkungan kota. Dibawah ini 

akan ditampilkan perbandingan terkait variabel tersebut dengan kawasan 

sejenis lainnya di sekitarnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. 

Kawasan pertama yang akan dibahas adalah Kawasan Tugu 

Monumen Nasional yang masih terletak pada satu koridor jalan dengan 

kawasan Bundaran HI. Sesuai dengan Gambar 5.15, kawasan Tugu 

Monumen Nasional merupakan kawasan ruang terbuka yang diciptakan 

sebagai ruang publik yang dilingkupi oleh berbagai bangunan 

pemerintahan serta perkantoran seperti Istana Negara, Mahkamah Agung, 

kantor Kementerian, Balai Kota, kantor Indosat, kantor Pertamina, stasiun 

Gambir dan bangunan perkantoran lainnya. 
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Berbeda dengan karakteristik bangunan di kawasan Bundaran HI, 

unsur solid di kawasan ini cenderung tidak terlalu dapat menggerakkan 

aktivitas diantara bagunan satu dengan bangunan lainnya, dikarenakan 

konsentrasi kegiatan ada di masing-masing bangunan dan tidak 

terkoneksi dengan gedung lain di sekitarnya. Kemunculan aktivitas-

aktivitas publik seperti kecenderungan masyarakat memilih lokasi 

berkumpul seperti perkumpulan komunitas dan bahkan aktivitas 

demonstrasi/unjuk rasa yang lebih besar di kawasan ruang publik 

Bundaran HI juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih 

lokasi ruang publik dengan dominasi pelingkup bangunan komersial. 

Gambar 5. 15 Peta Kawasan Tugu Monumen Nasional Jakarta 

 

Sumber : www.streetdirectory.com, 2014 

http://www.streetdirectory.com/
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Selanjutnya adalah kawasan Blok M yang terletak tidak jauh juga 

dari kawasan Bundaran HI. Karakteristik bangunan di kawasan ini 

sebenarnya didominasi oleh bangunan komersial, sama seperti 

bangunan-bangunan yang ada di kawasan Bundaran HI. Namun 

keragaman aktivitas di ruang publik nya pun tidak seheterogen seperti 

yang ada di kawasan Bundaran HI. Jika ditinjau lebih jauh lagi, kawasan 

Blok M memiliki bentuk kawasan dengan pola grid, dan sesuai hasil 

penelitian ditunjukkan bahwa kawasan dengan pola terpusat (square) dan 

linier (street) cenderung memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

kemunculan activity support pada kawasan ruang publik seperti halnya 

yang terjadi di kawasan Bundaran HI.  

Selain itu unsur karakteristik jalur pedestrian di kawasan ini pun 

berbeda dengan yang ada di kawasan Bundaran HI. Kondisi jalur 

pedestrian di kawasan ini cenderung lebih sempit dibanding dengan yang 

ada di kawasan Bundaran HI. Sesuai dengan hasil penelitian, hal-hal yang 

terkait dengan jalur pedestrian menjadi faktor paling dominan sebagai 

pengaruh munculnya activity support di kawasan ruang publik.  
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Gambar 5. 16 Peta Kawasan Blok M 

 

Sumber : www.streetdirectory.com, 2014 

Perbandingan selanjutnya adalah dengan kawasan ruang publik 

yang berbentuk taman kota yaitu Taman Menteng dan Taman Suropati. 

Keduanya terletak sangat dekat dengan kawasan Bundaran HI, dan dibuat 

untuk tujuan ruang publik hijau di wilayah Jakarta Pusat. Lingkungan di 

sekitar taman Menteng dan taman Suropati terdiri dari permukiman yang 

didalamnya terdapat perumahan, sarana peribadatan, dan perkantoran.  

Sama seperti kawasan-kawasan pembanding yang sebelumnya 

telah dijelaskan, di kawasan ruang publik ini juga tidak terjadi keragaman 

aktivitas serta minim akan kemunculan activity support seperti yang terjadi 

di kawasan Bundaran HI. 

http://www.streetdirectory.com/
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Menurut hasil penelitian, faktor budaya menjadi salah satu sebab 

kemunculan activity support di kawasan ruang publik. Jika ditinjau dari 

segi sejarah, kedua kawasan ruang publik berbentuk taman kota ini 

memiliki sejarah dimana kedua taman ini pada awalnya merupakan 

lapangan terbuka yang menjadi satu kesatuan, dimana kawasan ini 

berawal dari Stadion Menteng yang merupakan lapangan sepakbola 

Persija. Menteng yang telah ada sejak tahun 1920-an, semula juga telah 

menjadi ruang terbuka publik bagi masyarakat Menteng. Namun demikian 

unsur budaya/sejarah ini tidak cukup kuat membangun magnet di 

perkotaan untuk menggerakkan aktivitas seperti activity support yang 

muncul di kawasan Bundaran HI. Terlepas dari hal itu, bentuk pola rusng 

yang cenderung membentuk pola grid pads kawasan ini juga memberi 

andil dalam ketertarikan pengguna kawasan sesuai temuan hasil 

penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Gambar 5. 17 Kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat 

 

Sumber : www.google.com, 2014 

http://www.google.com/
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Gambar 5. 18 Peta Kawasan Taman Menteng dan Taman Suropati 

 

 

 Sumber : www.streetdirectory.com, 2014 

 

Berdasarkan uraian diatas, faktor-faktor signifikan yang 

menyebabkan munculnya activity support di kawasan ruang publik 

http://www.streetdirectory.com/
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khususnya di kawasan Bundaran HI, jika dibandingkan dengan kawasan 

sejenis lain disekitarnya memberikan gambaran bahwa unsur fisik maupun 

non fisik di kawasan Bundaran HI memberikan pengaruh besar dalam 

kemunculan activity support di kawasan tersebut. 

 


