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BAB II 

KAJIAN LITERATUR PENATAAN LOKASI PKL DI KAWASAN ALUN-ALUN KOTA 

TANGERANG DAN METODE 

 
2.1 Pengertian Perencanaan  

(Lutfi, 2014) Dalam pembangunan suatu wilayah atau suatu kawasan tahap yang paling 

penting untuk di lakukan adalah menyusun perencanaan sehingga pembangunan dapat 

dilakukan sesuai dengan cita-cita dan keinginan yang sudah di tetapkan. Proses 

perencanaan dimaksudkan untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi suatu 

komunitas, masyarakat, serta lingkungan hidup. Dalam (Lutfi, 2014) Terdapat banyak 

definisi tentang perencanaan menurut beberapa ahli, beberapa definisi perencanaan 

diantaranya: 

1. George R Terry, 2006  dalam (Lutfi, 2014) Perencanaan adalah upaya untuk 

menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan 

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan.  

2. Tjokroaomidjajo, 1992 dalam (Lutfi, 2014)  Perencanaan adalah proses persiapan 

secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

3. Alder, 1999 dalam (Lutfi, 2014)  perencanaan adalah suatu proses penentuan apa 

yang ini dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan 

yang dibutuhkan untuk mencapainya.  

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau 

keputusan-keputusan yang di dasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai 

bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik 

yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik dalam rangka mencapai tujuan yang lebih 

baik Riadi, 2004 dalam (Lutfi, 2014) 

 (Snyder, 1992) perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu 

keahlian dasar dalam hidup yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum 

diadakan suatu pemilihan antara beberapa alternatif yang ada. Meski perencanaan itu 

dilaksanakan oleh setiap orang, akan tetapi perencanaan akan berbeda dengan bentuk 

perencanaan lainnya dalam berbagai aspek yang penting, yaitu: 
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1. Perencanaan berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan yang di 

dalamnya tercakup sekelomok besar klien yang mempunyai kepentingan berbeda-

beda.  

2. Perencanaan merupakan aktifitas yang benar-benar direncanakan dengan matang 

yang biasanya ditangani oleh orang-orang yang terlatih secara profesional sebagai 

perencana.  

3. Tujuan dan sasarannya, serta pranata-pranata untuk mencapainya sering teramat 

tidak pasti.  

4. Para perencana sendiri jarang membuat keputusan; malahan sebaliknya mereka 

membuat berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang dipilih dan 

ditunjuk untuk mengambi keputusan-keputusan tertentu.  

5. Para perencana kota menggunakan berbagai alat bantu dan metode-metode khusus 

untuk menganalisis dan menyajikan berbagai alternatif.  

6. Hasil dari semua aktivitas perencana hanya dapat dilihat setelah 5 sampai 20 tahun 

setelah keputusan diambil, sehingga menyulitkan umpan balik dan tindakan 

perbaikan.  

2.2 Pengertian Kawasan  

 (Lutfi, 2014) kawasan adalah wilayah yang teritorialnya di dasarkan pada pengertian 

dan batasan fungsional (fungsi spesifik). Misalnya kawasan pusat kota, kawasan 

perdagangan, kawasan rawan bencana dsb. Menurut undang-undang no. 26 tahun 2007 

tentang penataan ruang disebutkan bawa kawasan merupakan wilayah yang memiliki 

fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 

alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan alun-alun merupakan 

salah satu contoh kawasan budidaya buatan yang dijadikan sebagai ruang publik dan 

sebagai tempat sosial budaya masyarakat.  

2.3 Pengertian Alun-Alun 

Alun-alun merupakan suatu lapangan terbuka yang luas yang dikelilingi oleh jalan 

dan dapat digunakan sebagai kegiatan masyarakat yang beragam. Alun-alun pada saat ini 

sudah berfungsi sebagai pusat administratif dan sosial budaya bagi masyarakat. Dalam 

buku Arsitektur kota-Jawa “ Kosmos, Kultur & Kuasa” yang ditulis Jo Santoso dalam (Arya 

Dirgantara Putra dkk, 2015) , menjelaskan betapa pentingnya alun-alun karena 
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menyangkut beberapa aspek. Pertama, alun-alun melambangkan ditegakkannya suatu 

sistem kekuasaan atas suatu wilayah tertentu. Kedua, berfungsi sebagai tempat perayaan 

ritual atau keagamaan. Ketiga, tempat mempertunjukkan kekuasaan militer yang bersifat 

profan dan merupakan instrumen kekuasaan dalam mempraktekkan kekuasaan sakral dari 

sang penguasa. 

Pada sebuah alun-alun, terjadi sebuah interaksi pada ruang kota. Kualitas ruang 

kota tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan alun-alun sebagai ruang terbuka publik 

dalam menampung banyak fungsi yang berbeda-beda. Hak untuk menggunakan ruang 

yang tersedia, dan terlibat langsung memberi kepuasan pada setiap warga karena dengan 

demikian kebutuhan setiap warganya dapat terpenuhi. Terdapat 5 hal yang menyangkut di 

dalam hak-hak penggunaan ruang terbuka publik, yakni Accessibility (pencapaian), 

Freedom of action, Claim, Change dan Ownership. 

2.4 Pengertian Pedagang Kaki Lima  

Menurut (Mustafa, 2008) pedagang kaki lima didefinisikan sebagai bagian dari sektor 

informal kota yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa diluar kontrol 

pemerintah dan tidak terdaftar. Rata–rata pedagang kaki lima menggunakan sarana atau 

perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, atau dipindahkan, dan seringkali 

menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Diambil dari suyatno dan 

karnaji dalam (Mustafa, 2008) beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima yang perlu 

dikenali adalah sebagai berikut 

1. Pola persebaran pedagang kaki lima pada umumnya mendekati pusat keramaian 

dan tanpa izin meduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik.  

2. Para pedagang kaki lima biasanya memiliki daya resistensi (Ketahanan) sosial yang 

sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.  

3. Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki lima umumnya memeiliki 

penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.  

4. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kaum migran, dan proses adaptasi dan 

eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang 

didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah. 

5. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian 

alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru diluar sektor informal kota.   
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Sejalan dengan perkembangan masyarakat mderen perkotaan, bentuk-bentuk 

kegiatan sektor informal perkotaan juga terus berkembang. Dari berbagai macam 

pekerjaan pada sektor informal, yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah 

pedagang kaki lima. Kehadiranya dengan jumlah yang cukup besar begitu mendominasi 

pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama pada golongan menengah 

kebawah. Pedagang kaki lima diperkotaan merupakan jenis usaha sektor informal yang 

paling banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah di daerah dan jenis usaha informal ini 

adalah yang paling monumental.  

2.4.1 Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima 

Pengertian pedagang kaki lima sebagai bagai dari sektor informal dapat dijelaskan 

sesuai melalui ciri-ciri secara umum, sebagai berikut (Mustafa, 2008).  

1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.  

2. Ada yang menentap pada lokasi tertentu, ada pula yang bergerak dari tempat satu 

ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang 

tidak permanen serta bongkar pasang).  

3.  Menjajakan makan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama 

secara eceran.  

4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal 

dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. 

5. Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar. 

6.  Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan 

pembeli yang berdaya beli rendah.  

7. Usaha skala kecil berupa family enterprise, dimana ibu dan anak turut membantu 

dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak lagsung. 

8. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada 

usaha pedagang kaki lima.  

9. Dalam meaksanakan pekerjaanya ada yang secara penuh, sebagain lagi ada yang 

melaksanakannya setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang 

mengerjakannya secara musiman. 
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2.4.2 Karakteristik PKL Berdasarkan Jenis Komoditasnya 

McGee & Yeung, 1977: 81 dalam (Widjajanti, 2015) Karakteristik aktivitas PKL dapat 

diidentifikasi berdasarkan jenis komoditas dagangannya, yaitu   :  

1. Bahan mentah dan setengah jadi (unprocessed and semiprocessed foods), seperti 

daging, buah, sayuran, beras, dan sebagainya.  

2. Makanan siap konsumsi (prepared foods), terdiri dari bahan-bahan yang dapat 

langsung dikonsumsi saat itu juga, biasanya berupa makanan dan minuman.  

3. Non-makanan (nonfood items), jenis barang dagangan ini cakupannya lebih luas 

dan biasanya tidak berupa makanan, misalnya tekstil sampai dengan obat-obatan, 

dan lain-lain. 

4. Jasa (services), yang termasuk dalam kategori jasa pelayanan, seperti tukang semir 

sepatu, potong rambut.   

Adapun, jenis komoditas dagangan pedagang kaki lima akan dipengaruhi dan 

menyesuaikan aktivitas yang ada di sekitarnya tersebut. Begitu pula dengan waktu 

berdagang PKL dapat dibagi menjadi dua periode waktu dalam satu hari, yaitu pagi/siang 

dan sore/malam McGee & Yeung, 1977: 38 dalam (Widjajanti 2015). Banyak perbedaan 

waktu berjualan antara PKL satu dengan yang lain. Hal ini akan bergantung pada aktivitas 

formal yang ada di sekitar PKL tersebut.  

2.4.3 Sarana Fisik Berdagang PKL 

Adapun sarana fisik untuk berdagang PKL menurut Waworoentoe (Widjajanti, 2000: 

39), dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1. Kios, jenis sarana ini biasanya dipakai oleh PKL yang tergolong menetap secara 

fisik tidak dapat dipindah-pindahkan, dengan bangunan berupa papan-papan yang 

diatur.  

2. Warung semi permanen, sarana fisik PKL ini berupa gerobak yang diatur berderet 

ditambah dengan meja dan bangku panjang. Atap menggunakan terpal yang tidak 

tembus air.  

3. Gerobak/kereta dorong, sarana ini ada dua jenis lagi, yaitu yang beratap (sebagai 

perlindungan barang dagangan dari pengaruh debu, panas, hujan, dan sebagainya) 

dan tidak beratap  

4. Jongko/meja, bentuk sarana ini ada yang beratap dan ada yang tidak beratap. 

Biasanya dipakai oleh PKL yang lokasinya tergolong tetap.  
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5. Gelaran/alas, bentuk sarana ini adalah dengan menjajakan barang dagangan 

diatas tikar atau alas yang digelar.  

6. Pikulan/keranjang, biasanya digunakan oleh pedagang keliling (mobile hawkers) 

atau PKL yang semi menetap. Dengan menggunakan satu atau dua buah keranjang 

dengan cara dipikul. Bentuk sarana ini bertujuan agar mudah dibawa dan dipindah-

pindahkan. 

2.5 Pengertian Perencanaan Tapak 

Perencanaan tapak adalah seni dan pengetahuan tentang bagaimana mengatur dan 

memanfaatkan bagian-bagian dari suatu tapak. Rencana tapak adalah pedoman untuk 

membangun. Rencana yang bagus belum tentu efisien, karena tapak mempunyai masalah 

dan potensi yang belum tentu tepat untuk semua kebutuhan (Timoticin, 2002). 

 (Edward, 1983) Analisis Tautan merupakan suatu kegiatan riset praperencanaan yang 

menggambarkan dan memusat pada kondisi-kondisi yang ada, dekat dan potensial pada 

sekitar lokasi tapak. Peran utama dari analisis tautan dalam suatu perencanaan adalah 

memberikan informasi mengenai kondisi tapak sebelum memulai konsep-konsep 

perancangan. Persoalan tapak yang khas dan di anggap penting untuk di perhatikan yang 

dapat ditunjukan pada suatu analisis tautan adalah 

1. Tautan Wilayah 

Dapat meliputi peta kota atau peta kawasan yang memperlihatkan lokasi tapak 

dalam hubungan dengan kawasan sebagai suatu keseluruhan. Peta kota juga 

dapat memperlihatkan jarak-jarak dan waktu tempuh terhadap fungsi yang 

berkaitan dengan kota lain.  

2. Tata Lingkungan 

Analisis tautan lingkungan menggambarkan lingkungan sekitar tapak yang 

langsung berbatasan dengan kawasan tapak, yang mungkin di gambarkan 

sebanyak tiga atau empat blok di luar perbatasan tapak. Ini dapat diperluas lebih 

jauh sampai meliputi suatu faktor penting atau dikarenakan skala proyeksinya. Peta 

dapat memperlihatkan tata guna yang ada dan yang di proyeksikan bangunan-

bangunan tata wilayah dan kondisi-kondisi lain yang mungkin menimbulkan suatu 

dampak pada proyek kita.  

3. Ukuran dan tata wilayah  
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Mencatat semua aspek-aspek dimensional tapak, meliputi batas-batas tapak, lokasi 

dan dimensi jalur penembusan dan klasifikasi tata wilayah yang ada dengan semua 

implikasi-implikasi dimensional (garis sepadan, batas ketinggian, ketentuan parkir, 

tata guna yang diizinkan, dan sebagainya).  

 

Sumber: (Edward T White,1983) 

Gambar II. 1 
Ukuran dan Tata Wilayah 

4. Keistimewaan Fisik Alam  

Meliputi kontur, pola-pola drainase, tipe tanah, pepohonan, batuan, sungai, puncak, 

bukit, lembah, kolam dan lainnya. Dalam perencanaan tapak pepohonan yang ada 

bias di sesuaikan dengan kebutuhan aktifitas yang akan di rencanakan, biasanya 

dalam perencanaan kawasan perkotaan pepohonan yang banyak di pilih 

merupakan pepohonan dengan karakteristik ranting atau daun yang dapat 

meneduhkan yang ada di bawahnya dan pohon yang dapat menyerap karbon lebih 

banyak. pohon yang cocok di tanami di sepanjang pinggir jalan adalah pohon 

trembesi, pohon trembesi memiliki batang yang cukup kuat dan juga memiliki 

ranting yang melebar membentuk kanopi sehingga jalan yang ada di bawahnya 

dapat lebih teduh.  
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Sumber: http://baltyra.com 

Gambar II. 2 
Pohon Trembesi 

5. Keistimewaan Buatan   

keistimewaan buatan ini mencatat kondisi pada tapak seperti bangunan, dinding, 

jalan, bahu jalan, pipa air kebakaran, tiang listrik dan lain-lain. Ciri-ciri diluar tapak 

dapat mengikuti karakteristik-karakteristik dari pembangunan disekitarnya seperti 

garsi sepadan, warna, ruang terbuka, poros visual, bahan pertamanan dan pola 

pertamanan.  

6. Sirkulasi 

Sirkulasi adalah pergerakan atau perputaran keluar masuk suatu hal. jika ini 

berkaitan dengan jalan atau lalu lintas maka sirkulasi lalu lintas adalah pergerakan 

lalu lintas kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Sirkulasi akan berjalan atau 

bergerak dengan lancar apabila pada jaringan sirkulasi tersebut tidak ada 

hambatan atau sistem pergerakan sirkulasi sebelumnya telah direncanakan dengan 

baik.    

7. Pancaindra 

Mencatat aspek-aspek visual, pendengaran, perabaan, dan penciuman pada tapak. 

Persoalan-persoalan yang khas adalah pemandangan-pemandangan dari dan 

kearah tapak dan kebisingan yang ditimbulkan disekitar tapak.   
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8. Iklim  

Menyajikan kondisi-kondisi iklim yang berhubungan seperti curah hujan, 

kelembaapan dan variasi suhu juga termasuk arah angina dan lintasan matahari.      

Sebagai perencana kita harus mengetahui persoalan-persoalan yang ada pada 

wilayah tersebut. Hal tersebut penting agar sebagai perencana dapat merancang 

sebuah kawasan yang baik tidak hanya pada lingkunganya saja tetapi juga baik untuk 

linglungan disekitarnya. Karena kawasan yang kita rencanakan akan ada untuk tahun 

tahun yang akan datang, Analisis tautan harus mencoba membahas atau memproyeksi 

tahun di masa depan. 

2.6 Garis Sepadan Bangunan 

(Haryani,2017) Garis sepadan bangunan (GSB), merupakan jarak bangunan 

terhadap as jalan. Garis ini sangat penting dalam mengatur keteraturan bangunan di tepi 

jalan kota. 

a. Garis sempadan muka (GSm) bangunan dan samping (GSs) bangunan yang 

menghadap jalan ditetapkan ½ (setengah) dari lebar daerah milik jalan (Rumija) atau 

¼ (seperempat) dari lebar daerah pengawasan jalan (Dawasja). 

b. Garis sempadan samping bangunan berjarak minimal 1,5 m dari dinding bangunan ke 

dinding bangunan/pagar pemisah bangunan disampingnya. 

2.7 Metodelogi 

2.7.1 Tahap Persiapan  

Pada tahapan ini kegiatan dilakukan untuk menyusun dan mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan informasi di lokasi wilayah studi. Adanya tahap 

perumusan ini dapat memudahkan dalam proses pencarian data survey lapangan. 

Berikut tahap persiapan studi yang akan dilakukan :  

1. Identifikasi gambaran wilayah studi  

2. Menentukan tujuan dan sasaran  

3. Membuat kerangka pikir  

4. Membuat tabel kebutuhan data  

5. Pemahaman kajian literatur  

6. Menentukan Analisis yang akan digunakan  
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2.7.2 Tahap Pengumpulan Data  

  Teknik pengumpulan data untuk mengetahui dari mana data diperoleh. Apakah data 

diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak 

langsung (data sekunder). Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan 

penggunaannya melalui pengamatan, dokumentasi dan sebagainya. Sumber data terbagi 

menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya.  

a. Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara survei ke instansi 

terkait seperti Bappeda, BPS, dll. Dengan cara telaah dokumen yang berasal dari 

literatur yang terkait dengan studi yang dibahas.  

b. Data Primer 

Teknik pengumpulan data primer dilakukan untuk mengetahui informasi secara 

langsung (dari tangan pertama), dengan cara pengamatan lapangan (Observasi) 

dan dokumentasi terhadap suatu objek yang dilakukan saat survei dilapangan.  

   Berikut adalah metode pengumpulan data primer yang akan dilakukan:  

 Observasi 

Observasi yang dilakukan merupakan observasi lapangan dengan mengamati 

kondisi lingkungan dan juga mengamati kondisi serta aspek-aspek yang 

mempengaruhi perencanaan tapak.  

2.7.3 Metode Analisis 

Analisis yang digunakan pada perencanaan kali ini merupakan metode analisis 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada 

aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah 

permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, 

cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Analisis 

yang digunakan adalah sebagai berikut.  

1. Analisis Tautan  

Analisis Tautan merupakan suatu kegiatan riset perencanaan yang memusat 

pada suatu kondisi yang ada, dekat dan potensial pada sekitar sebuat wilayah 

tapak. Peran utama pada analisis tautan dalam perancangan adalah memberi kita 

informasi mengenai tapak kita sebelum memulai konsep-konsep perancangan. 

Persoalan tapak yang khas di tunjukan pada suatu Analisis tautan adalah Tatan 
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Wilayah,  Topografi, Pandangan Iklim, Lintasan Matahari, dan Angin, Vegetasi, 

Drainase, Kebisingan, Aksesibilitas.  

A. Analisis Tautan Wilayah  

Analisis tautan wilayah dapat meliputi peta administasi Kabupaten/Kota dan 

juga administrasi yang lebih rendah di bawahnya yaitu Kecamatan, bahkan 

sampai pada batas suatu kawasan fungsional. Pada analisis tautan ini kita 

dapat memahami dan mengetahui sebagai berikut. 

a) Lokasi suatu kawasan tapak dengan administrasi yang ada di atasnya, 

termasuk jaringan jalan yang menghubunkan wilayah lainya.  

b) Lokasi dari lingkungan tapak di dalam suatu Kota  

c) Lokasi tapak didalam lingkungan.  

B. Tautan Lingkungan  

Analisis tautan lingkungan menggambarkan lingkungan sekitar tapak yang 

langsung beratasn dengan kawasan tapak, yang mungkin di gambarkan 

sebanyak tiga atau empat blok di luar perbatasan tapak. Pada anasisi 

tautan lingkungan ini kita dapat memahami dengan mengetahui sebagai 

berikut.  

a) Peta lingkungan yang dapat menunjukan tata guna lahan yang ada dan 

wilayah yang diusulkan.  

b) Tata guna lahan yang ada dan atau yang di proyeksikan di dalam 

lingkungan.  

c) Tiap lalu lintas yang menonjol yang mempengaruhi fungsi di dalam 

lingkungan  

d) Pola pergerakan jalan yang ada atau yang di proyeksikan, jalan besar, 

jalan kecil, rute kendaraan dan lain-lain.  

e) Pola penerangan jalan 

C. Analisis Ukuran dan tata wilayah  

Mencatat aspek dimensional tapak, meliputi batas tapak, lokasi dan 

dimensi jalur penembusan dan klasifkasi tata wilayah yang ada. Pada 

analisis ukuran dan Tata Wilayah ini kita dapat memahami dengan 

mengetahui sebagai berikut. 

a) Dimensi dari batas tapak.  
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b) Dimensi dari jalur utilitas umum jalan di sekitar tapak. 

c) Banyaknya ruang parkir  

d) Wilayah yang dapat di bangun  

D. Analisis Keistimewaan Fisik Alam  

Analisis keistimewaan fisik alam meliputi kontur, Pola drainase, tipe tanah, 

daya dukung, pepohonan, sungai, kolam dan lain-lain. Pada analisis 

Keistimewaan fisik alam ini kita dapat memahami dengan mengetahui 

sebagai berikut. 

a) Kontur Topografi  

b) Pola drainase pada tapak, termasuk arah drainase permukaan.  

c) Jenis vegetasi 

E. Analisis Keistimewaan Buatan   

Analisis keistimewaan buatan ini mencatat kondisi pada tapak seperti 

bangunan, dinding, jalan, bahu jalan, pipa air kebakaran, tiang listrik dan 

lain-lain. Pada analisis keistimewaan buatan ini kita dapat memahami 

dengan mengetahui sebagai berikut. 

a) Lokasi, ukuran dan karakter dari lapangan bermain, eksterior pelataran, 

srambi dalam, plaza, jalan-jalan.  

b) Lokasi dan ukuran dari bahu jalan, trotoar, dan lain-lain.  

F. Analisis Sirkulasi  

Analisis sirkulasi menggambarkan pola-pola pergerakan kendaraan dan 

pejalan kaki diatas dan disekitar tapak. Pada analisis sirkulasi ini kita dapat 

memahami dengan mengetahui sebagai berikut. 

a) Trotoar, jalan-jalan pada tapak dan pola pergeraka pejalan kaki lainya. 

b) Pola jalan-jalan diluar tapak yang mempengaruhi karakteristik yang 

sama yang disebutkan untuk pergerakan di atas tapak 

c) Pola pergerakan kendaraan yang berbatasan dengan tapak, meliputi 

tipe lalulintas, arah dan jenis kendaraan yang melintasi. 

G. Utilitas  

Kategori ini berkenaan dengan tipe, kapasitas dan lokasi dari seluruh 

utilitas yang berada pada, berdampingan dan dekat dengan tapak. Tipe 

utillitas yang khas meliputi listrik, gas, saluran air kotor, ari bersih. Pada 
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analisis utilitas ini kita dapat memahami dengan mengetahui sebagai 

berikut. 

a) Lokasi, kapasitas dan bentuk pengangkutan dari utilitas seperti gas, 

saluran pembungan dan air.  

b) Dimana jalur utilitas berhenti dekat dengan tapak kita, jarak-jaraknya 

dari tapak kita harus di perhatikan.  

c) Dimana terdapat kesempatan-kesempatan majemuk untuk 

menghubungkan utilitas yang berada berdampingan dengan tapak 

kita.  

H. Analisis Pacaindra 

Pada analisis pancaindra ini kita mencatat aspek visual, pendengaran 

perabaan dan penciuman pada tapak. Persoalan yang khas adalah 

pemandangan-pemandangan dari dan ke arah tapak dan kebisingan yang 

ditimbulkan di sekitar tapak. Pada analisis pancaindra ini kita dapat 

memahami dengan mengetahui sebagai berikut.  

a) Pemandangan-pemandangan dari tapak meliputi posisi pada tapak 

dimana pemandangan tidak terhalangi.  

b) Pemadangan ke arah tempat-tempat berdaya tarik pada tapak dari 

dalam perbatasan tapak.  

c) Pemandangan kearah tapak dari daerah-daerah diluar perbatasan 

tapak, termasuk jalan, trotoar, bangunan-bangunan lain dan vista lain. 

d) Pemandangan melalui tapak kita dari posisi luar lahan.  

I. Analisis Iklim  

Menyajikan seluruh kondisi iklm yang berhubungan seperti curah hujan, 

lintasan matahari, juga termasuk arah angin yang berpengaruh. Pada 

analisis iklim ini kita dapat memahami dengan mengetahui sebagai 

berikut. 

a) Arah angin yang berpengaruh untuk bulan-bulan pada tahun tersebut 

termasuk kecepatan, dalam km/jam  

b) Lintasan matahari pada titik balik matahari musim panas dan musim 

dingin 

c) Bencana-bencana alam yang potensial seperti gempabumi, angin 

topan dan lain-lain. 
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2.7.4 Kerangka Analisis  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input Proses Output 

- Kondisi fisik alam  

- Kondisi fisik buatan 

- Jaringan Jalan  

- Data jaringan prasarana  

- Dokumentasi 

pemandangan 

- Data kebisingan 

 

Analisis karakteristik 

Sosial   

Kondisi Tautan 

- tautan wilayah  

- Tautan Lingkungan  

- Ukuran dan tata wilayah 

- Keistimewahan fisik alam  

- Keistimewaan buatan  

- sirkulasi  

- utilitas 

- pancaindra 

- iklim  

-   

Kondisi Tautan 

- Tautan wilayah  

- Tautan Lingkungan  

- Ukuran dan tata wilayah 

- Keistimewahan fisik alam  

- Keistimewaan buatan  

- sirkulasi  

- utilitas 

- pancaindra 

- iklim  

-   

Analisis Kondisi 

Tautan   

Rencana Tautan   

- Analisis Calon Pengguna 

- Analisis Jenis Aktivitas 

- Analisis Kebutuhan 

Ruang 

- Analisis Hubungan 

Ruang 

- Analisis Organisasi 

Ruang 

 

Analisis Zoning    Zoning    

karakteristik Sosial   

Analisis Rencana 

Tautan 

- Karakteristik Sosial 

- Rencana Tautan  

Analsiis Terukur     - GSB  

- GSB  Amplop Bangunan        

- Zoning  

- Amplop Bangunan   
Rencana Tapak        

- Geometri Jalan 


