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PENGEMBANGAN KUALITAS VISUAL DI KORIDOR  

JALAN RAYA DARMO SURABAYA BAGI PEJALAN KAKI 

 

Kota surabaya dikenal dengan image kota pahlawan; banyak memiliki 

bangunan peninggalan kolonial hindia-belanda, sebagian termasuk sebagai 

situs cagar budaya. Salah satunya adalah Situs Cagar Budaya 

Perumahan Darmo. 

 

Upaya konservasi telah dilakukan pemerintah kota maupun pemilik 

bangunan, namun mulai kehilangan fokus tema pembangunan yang asli 

karena semakin banyak pembangunan progressif di masa modern. 

 

Visual lingkungan mulai ditujukan bagi pengamat yang melintas dengan 

kecepatan tinggi menggunakan kendaraan 

LATAR 
BELAKANG 

Kota yang berkembang = sejarah; 

 

Karena desain dan bentukan kota merefleksikan 

aspek sosial, budaya dan ekonomi kawasan pada 

suatu waktu. 

OBJEK 

STUDI 

Koridor jalan raya Darmo, Surabaya pusat. 

 

Perkembangan CBD Basuki Rahmat; 

Sirkulasi jalan tipe arteri sekunder; 

Banyak bangunan periode sejarah sejenis. 



Bagaimanakah kualitas visual yang 

ditimbulkan oleh berbagai bentukan 

bangunan-bangunan di perimeter koridor 

darmo serta lingkungan pendukungnya 

yang turut membentuk koridor jalan raya 

darmo ? 

 

Bagaimanakah tatanan lingkungan yang 

sesuai untuk memperkuat kualitas visual 

bagi pejalan kaki pada koridor jalan raya 

darmo ? 

BATASAN 
KAJIAN 

Fokus pada elemen pembentuk koridor 

kota. (Fasad bangunan perimeter, sirkulasi 

pejalan kaki, vegetasi, dan street furniture 

kota) 

 

Studi meliputi dampak visual yang diterima 

oleh pengamat kota sebagai pejalan kaki 

TUJUAN 
PENELITIAN 

Mengidentifikasi kualitas visual yang ada 

dan menghasilkan arahan bagi penataan 

koridor darmo untuk memperkuat kualitas 

visual yang dihasilkan 

PERMASALAHAN 
PENELITIAN 
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Moughtin 1999 
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PUSTAKA : FAMILY TREE 



ASPEK PENELITIAN 

(1) KONDISI INTERNAL KORIDOR KOTA  - EWING (2009) 

 

      Mengevaluasi pengalaman meruang dengan sudut pandang pedestrian 

 

       

(2) NILAI ESTETIKA DAN KUALITAS VISUAL - MOUGHTIN (1999) 

       

Menilai fisik lingkungan berlandaskan aspek visual 

1. Kesatuan 

2. Proporsi 

3. Skala 

4. Harmoni 

5. Keseimbangan Simetri 

6. Irama 

7. Kontras 

1. Imageability 

2. Enclosure 

3. Human Scale 

4. Transparency 

5. Complexity 

6. Coherence 

7. Legibility 

8. Linkage 1 2 
ASPEK YANG DITINJAU 
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METODE ANALISA 

Aspek Fisik 

- Lebar pedestrian way 
- Volume lalu lintas 
- Ketinggian bangunan 
- Jumlah pedestrian 
- Lebar jalan raya 
- Naungan vegetasi 
- Cuaca 

Kualitas Perancangan Kota 

- Imageability 
- Enclosure 
- Transparency 
- Complexity 
- Legiibility 
- Human Scale 
- Linkage 
- Coherence 

Respon Individu 

- Kesan  keselamatan 
- Tingkat ketertarikan 
- Kesan kenyamanan 

Walkabilitas 
Secara Umum 

Perilaku  
Berjalan Kaki 

Su
b

je
kt

if
 

O
b
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kt

if
 

(Sumber: Pedestrian & Transit Oriented Design,2009) 

SYNCHRONIC  
READING 

INDEX CARD 
SIGNIFIKANSI 

WALKTHROUGH 
 ANALYSIS 

PEMBATAS VISUAL 
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OBJEK 
PENELITIAN 

Zona 1  :Jl Darmo sisi barat, tikungan Jl. Diponegoro hingga Jl. Bengawan. 
Zona 2  :Jl. Darmo sisi barat, tikungan Jl. Bengawan hingga Jl. Majapahit. 
Zona 3  :Jl. Darmo sisi barat, tikungan Jl. Majapahit hingga Jl. Pandegiling. 
Zona 4  :Jl. Darmo sisi timur, tikungan Jl. Pandegiling hingga Jl. Mojopahit. 
Zona 5  :Jl. Darmo sisi timur, tikungan Jl. Mojopahit hingga Jl. Bengawan. 
Zona 6  :Jl. Darmo sisi timur, tikungan Jl. Bengawan hingga Jl. Porong. 

PEMBAGIAN  

ZONA 

PENGUMPULAN DATA 
Pada 6 zona ini pengumpulan data dilakukan runtut dengan 
arah perjalanan mengikuti arah lalu lintas jalan Darmo, yang 
berarti di sisi barat koridor dimulai dari selatan menuju ke 
utara, sementara sebaliknya sisi timur koridor bergerak 
mulai dari utara menuju arah selatan. Observasi dilakukan 
dalam 2 tahap: pertama tanggal 23 Februari 2016 pukul 
12.00-15.00 wib dan kedua tanggal 28 Februari 2016 pukul 
07.00-09.00 wib. 
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1976 

1925 

1947 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 ZONA 4 

ZONA 5 

ZONA 6 

PEMBAGIAN  

ZONA 



HASIL ANALISA WALKTHROUGH ANALYSIS  

1. Imageability 

2. Enclosure  « 

3. Human Scale 

4. Transparency  « 

5. Complexity  « 

6. Coherence 

7. Legibility  « 

8. Linkage 

EVALUASI DARI SUDUT 

PANDANG PEDESTRIAN 

Reid Ewing (2009) 

Kondisi internal pada koridor jalan Darmo akan diketahui dengan pengumpulan data yang 
meniru aktivitas pejalan kaki. Dalam kurun waktu tertentu akan diambil foto yang 
menunjukkan runtutan visual yang ditangkap oleh pejalan kaki saat melintas di pedestrian 
way jalan Darmo (Serial Views). 
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Hari Kerja Acara CFD 



Complexity Coherence Legibility Linkage 

 
 
 
 

Tingkat keragaman pada 
ruang perkotaan maupun 
berdasar fungsi utamanya 

Kesinambungan berbagai 
elemen visual pada 
berbagai skala lingkungan 

Kejelasan mengenai lokasi 
dan posisi sesuatu di dalam 
wilayah kota 

Keterhubungan fisik 
maupun visual antara 
berbagai wilayah kota 

HASIL ANALISA WALKTHROUGH ANALYSIS  

Imageability Enclosure Human Scale Transparency 

 
 
 
 

Lokasi mana yang 
memiliki kesempatan 
besar untuk mudah 
dikenali dan diingat 

Lingkup ruang maya yang 
dibentuk dari pembatas 
visual yang menciptakan 
ruang outdoor 

Dimensi elemen ruang kota 
yang sesuai dan memenuhi 
kebutuhan ukuran manusia 

Pemahaman mengenai 
aktivitas yang terjadi di 
balik suatu bidang 
pembatas kota 

Pedestrian and Transit Oriented Design 
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HASIL ANALISA WALKTHROUGH ANALYSIS  

Imageability Enclosure Human Scale Transparency 

Lokasi mana yang 
memiliki kesempatan 
besar untuk mudah 
dikenali dan diingat 

Lingkup ruang maya yang 
dibentuk dari pembatas 
visual yang menciptakan 
ruang outdoor 

Dimensi elemen ruang kota 
yang sesuai dan memenuhi 
kebutuhan ukuran manusia 

Pemahaman mengenai 
aktivitas yang terjadi di 
balik suatu bidang 
pembatas kota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bangunan perpustakaan 
Bank Indonesia memiliki 
nilai imajibilitas tinggi 
berkat lokasi dan adanya 
taman Mayangkara yang 
menggiring sumbu visual 
dari air mancur, elemen 
patung, hingga bangunan 
utama 

Lingkungan pejalan kaki 
mengalami 2 enclosure 
yang berbeda, masing-
masing dibentuk dari 
deretan pagar ke deretan 
pohon (d/h 1:2), serta dari 
deretan pohon hingga 
deretan pohon di median 
jalan (d/h 1:1) 

Beberapa penanda yang ada 
ditujukan bagi skala manusia 
dan kecepatan berjalan 
manusia, namun elemen 
signage yang ada lebih 
banyak memiliki skala untuk 
dapat dilihat oleh 
pengendara kendaraan 

Bagi bangunan komersial, 
tingkat transparansi tinggi. 
Namun bagi beberapa 
bangunan hunian dan 
bangunan semi permanen 
di sekitar saluran air 
memiliki penghalang visual 
yang masif. 
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Skala 
Pejalan Kaki 

Skala 
Pengendara 

Rumah hunian dengan 
transparansi 0% 



HASIL ANALISA WALKTHROUGH ANALYSIS  

Complexity Coherence Legibility Linkage 

Tingkat keragaman pada 
ruang perkotaan maupun 
berdasar fungsi utamanya 

Kesinambungan berbagai 
elemen visual pada 
berbagai skala lingkungan 

Kejelasan mengenai lokasi 
dan posisi sesuatu di dalam 
wilayah kota 

Keterhubungan fisik 
maupun visual antara 
berbagai wilayah kota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompleksitas yang 
ditemui tidak beragam 
karena bangunan 
komersial masih memiliki 
bentuk seperti bangunan 
hunian. Variasi lingkungan 
fisik yang ada di zona ini 
dibentuk oleh tetenger 
seperti rumah dinas 
Pangdam Brawijaya.  

Bangunan-bangunan yang 
ada dapat ditangkap 
konsistensinya dari 
ketinggian bangunan 
namun keselarasan lebih 
banyak dibentuk dari 
lingkungan pejalan kaki 

Elemen fisik yang 
memudahkan pejalan kaki 
memahami persepsi arah 
dan lokasi adalah halte 
dengan penanda nama 
lokasi, maupun penanda 
lainnya seperti adanya zebra 
cross/pelican cross. 

Jajaran pohon di median 
jalan menghubungkan 2 sisi 
koridor Darmo. Jjalur 
sepeda menjadi transisi 
lingkungan pejalan kaki 
dengan lingkungan 
kendaraan bermotor. 
Kemudian jalur 
penyeberangan pejalan kaki 
dan sepeda mampu 
menghubungkan antar 
wilayah jalan yang berbeda 
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Tetenger rumah dinas 
Pangdam Brawijaya 

Linkage membujur dan 
melintang 

Lingkungan pejalan kaki 
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MAGISTER PERANCANGAN 

KOTA 

JURUSAN ARSITEKTUR 

INSTITUT TEKNOLOGI 

SEPULUH NOPEMBER 

EVALUASI KUALITAS 

VISUAL BAGI PEJALAN KAKI 

DI KORIDOR JALAN RAYA 

DARMO, SURABAYA 

M. Alfian Rizki S. 

3214203008 

Gambar: Bangunan Kunci Pada 

Zona 1 

Keterangan: 

 

1. Kesatuan 

2. Proporsi 

3. Skala 

4. Harmoni 

5. Keseimbangan Simetri 

6. Irama 

7. Kontras 

PENILAIAN 

KUALITAS VISUAL 

SYNCHRONIC READING 

LINEAR 

SIDE 

VIEW 
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Halaman 1 dari  22 

 

Foto (Sumber: http://www.laurangelia.com/2014/07/heerlijk-gelato-cafe-

surabaya-review.html) 

 

Identifikasi Bangunan 

 
Alamat: 

Jl. Taman Mayangkara no. 6, Wonokromo 

 
Fungsi: 

Perpustakaan Bank Indonesia 

 
Klasifikasi Cagar Budaya: 

Golongan A 

 

Aspek Referensi 

 

Dormer, Kolom, Podium, Jendela, Pintu 

 

Nilai Bangunan 

Elemen focal point utama yang dimiliki bangunan ini adalah bentukan dan ukuran atap yang dimilikinya. Kemiringan 

yang curam dan bentuk atap yang mencerminkan langgam tropis dapat dipadukan dengan detil-detil langgam kolonial 

seperti adanya ventilasi dormer pada atap, gubahan kolom pada teras bangunan, adanya elemen podium dan tatanan 

komponen fasad yang simetris. Dengan nilai estetika dan saintifis tersebut, Perpustakaan Bank Indonesia dapat dijadikan 

tetenger koridor Darmo dan detil fasadnya dapat dijadikan referensi untuk tatanan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini 

mencakup bentukan teras, detil kolom, dimensi jendela dan pintu, serta detil dormer. 

Visualisasi Elemen Pagar 

 

Perimeter pembatas bangunan hanya menggunakan pagar 

setinggi 1,8 meter dengan tingkat transparansi yang 

memungkinkan untuk menikmati visual fasad bangunan. 
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Halaman 2 dari  22 

 

Foto (Sumber: Dokumentasi Penulis, 2016) 

 

Identifikasi Bangunan 

 
Alamat: 

Jl. Raya Darmo no. 136, Wonokromo 

 
Fungsi: 

Bank Syariah Bukopin 

 

Klasifikasi Cagar Budaya: 

Golongan C 

Aspek Referensi 

Bentukan Atap, Fascia, Signage 

 

Nilai Bangunan 

Sebagai bangunan yang telah beralih fungsi dari hunian kolonial Hindia-Belanda, komponen yang masih dijaga dari 

keseluruhan adalah komponen atap perisai dan komponen listplank yang sekaligus menjadi area fascia bangunan ini. Nilai 

estetika yang dijaga tersebut mencakup kedua komposisi komponen tersebut sementara bagian “badan” bangunan telah 

dirubah fasadnya untuk memenuhi kebutuhan fungsi sebagai fasilitas perbankan. Namun dari bentukan yang ada, tampilan 

fasad modern tidak menjadi dominan dari keseluruhan bagian bangunan. Dengan demikian bentukan atap beserta 

kemiringannya, dan tatanan elemen fascia pada listplank bangunan dapat dijadikan referensi bagi lingkungan Darmo.  

Visualisasi Elemen Pagar 

 

Sebagai bangunan perbankan yang memiliki sistem petugas 

pengamanan khusus, elemen pagar hanya berfungsi sebagai 

pembatas. Dengan tinggi pagar 1,8 meter yang didesain 

menjadi segmen-segmen kecil, pagar selalu dibuka untuk 

tingkat aksesbilitas dan transparansi maksimum. 

 



No Variabel Kesimpulan 

1 Imageability Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Tikungan Jl. Diponegoro – Jl. Darmo 

memiliki imajibilitas tinggi berkat 

Taman Mayangkara dan 

Perpustakaan BI 

RS Darmo, Hotel Mercure dan Jembatan 

Penyeberangan Orang memiliki nilai 

imajibilitas tinggi pada zona 2 

Node Jl. dr. Soetomo, Jl. Cokroaminoto dan Jl. 

Pandegiling memiliki imajibilitas tinggi berkat 

Gedung Wismilak, Restoran Carl’s Jr dan 

Apotek Kimia Farma 

Zona 6 Zona 5 Zona 4 

Imajibilitas dihadirkan oleh ruang 

terbuka dan bangunan masif di zona ini, 

yakni Taman Bungkul, Grha 

Wonokoyo dan Kantor PT. Sumber 

Bahagia 

Bangunan cagar budaya SMAK Santa Maria 

memiliki imajibilitas yang jelas. Bangunan 

Bangkok Bank juga memiliki pengulangan 

gaya kolonial 

Imajibilitas yang tinggi dibentuk oleh node Jl. 

dr. Soetomo dari adanya Monumen 

Perjuangan Polri serta elemen arcade Bank 

Jatim di tepi node. 

2 Enclosure Zona 1, 2, 5, 6 Zona 3, 4 

Lingkup ruang pejalan kaki dibatasi oleh perimeter berupa pagar dan jalan raya. Saat acara 

Car-Free Day lingkup ini membesar hingga keseluruhan bentang koridor Darmo. 

Lingkup ruang pejalan kaki dibatasi oleh 

perimeter berupa pagar dan jalan raya 

3 Human 

Scale 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Dimensi elemen ruang kota seperti 

signage dan jalur pejalan kaki telah 

menyesuaikan dengan dimensi manusia 

berjalan. 

Elemen signage terbagi menjadi skala manusia 

dan pengendara kendaraan.  Videotron tidak 

sesuai bagi skala manusia 

Elemen signage terbagi menjadi skala manusia 

dan pengendara kendaraan.  Street furniture 

membantu skala manusia 

Zona 6 Zona 5 Zona 4 

Elemen signage terbagi menjadi skala 

manusia dan pengendara kendaraan 

yang memiliki jarak memadai terhadap 

pengamat.  

Media promosi berupa billboard maupun signage 

lokasi banyak berskala besar, sedangkan penanda 

identitas bangunan berskala manusia 

Sebagian besar signage ditujukan bagi 

pengendara kendaraan serta berukuran terlalu 

besar dan dekat dengan pejalan kaki 

Tabel 4.14 Kesimpulan Kualitas Perancangan Kota 



No Variabel Kesimpulan 

4 Transparency Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Transparansi tinggi bagi area komersial, transparansi rendah bagi area pemukiman 

5 Complexity Zona 1 Zona 2 Zona 3 dan 4 

Kompleksitas tidak beragam.  Bangunan 

semi permanen menjadi variasi. 

Kompleksitas lebih beragam dari zona 1. 

Bangunan Hotel menjadi variasi 

Kompleksitas tinggi. Variasi berasal dari 

bentuk dan gaya bangunan yang berbeda 

Zona 6 Zona 5 

Kompleksitas bangunan beragam. 

Bangunan komersial dan sekitar saluran 

air menjadi variasi 

Percampuran bangunan modern dan kolonial secara 

merata, variasi dari siluet bangunan 

6 Coherence Zona 1 Zona 2 Zona 3 dan 4 

Elemen pengikat berupa ketinggian 

bangunan. Jalur pejalan kaki  membantu 

kontinuitas koridor 

Tidak ditemukan elemen pengikat yang jelas. 

Jalur pejalan kaki  membantu kontinuitas koridor 

Elemen pengikat berupa bentuk atap senada. 

Jalur pejalan kaki  membantu kontinuitas 

koridor 

Zona 6 Zona 5 

Elemen pengikat berupa bentuk atap 

senada. Jalur pejalan kaki  membantu 

kontinuitas koridor 

Tidak ditemukan elemen pengikat yang jelas. Jalur 

pejalan kaki  membantu kontinuitas koridor 

7 Legibility Zona 1, 2, 3, 4 dan 5 Zona 6 

Halte dengan identitas lokasi menjadi petunjuk utama.  Penanda lainnya menunjukkan lokasi 

jalur sepeda dan jalur penyeberangan 

Penanda berupa identitas lokasi beserta rambu 

lalin 

8 Linkage Zona 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 

Jajaran pohon menjadi penghubung visual paralel dengan jalan, jalur penyeberangan menjadi penghubung melintang jalan 

Tabel 4.14 Kesimpulan Kualitas Perancangan Kota 



HASIL KESIMPULAN ANALISA 

N

o 

Varia

bel 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

1 Kesat

uan 

Kesatuan bangunan-

bangunan telah 

dicapai dengan 

elemen listplank 

Kesatuan bangunan-

bangunan telah dicapai 

dengan elemen listplank 

dan balkon lantai 2 

Kesatuan bangunan-

bangunan telah dicapai 

dengan siluet bentuk 

atap 

Kesatuan bangunan 

telah dicapai dengan 

elemen listplank & 

elemen sosoran teras 

Kesatuan bangunan-

bangunan telah dicapai 

dengan elemen 

listplank dan balkon 

lantai 2 

Kesatuan bangunan-

bangunan telah dicapai 

dengan dekorasi 

lubang ventilasi 

kolonial 

2 Propo

rsi 

Proporsi bangunan 

telah banyak 

mengikuti gaya 

bangunan kolonial 

Proporsi bangunan telah 

banyak mengikuti gaya 

bangunan kolonial 

kecuali bangunan hotel 

Proporsi bangunan telah 

banyak mengikuti gaya 

bangunan kolonial 

kecuali bangunan >1 

lantai 

Proporsi bangunan telah banyak mengikuti gaya 

bangunan kolonial kecuali bangunan kantor 

modern 

Proporsi bangunan 

telah banyak 

mengikuti gaya 

bangunan kolonial 

kecuali bangunan >1 

lantai 

3 Skala Bangunan perimeter 

memiliki skala yang 

sejenis (1-2 lantai) 

Bangunan perimeter 

memiliki skala yang 

bervariasi (1-14 lantai). 

Bangunan besar berusaha 

membantu skala dengan 

mengubah elemen fasad 

menjadi berukuran kecil. 

Bangunan perimeter 

memiliki skala yang 

bervariasi (1-4 lantai). 

Skala banyak 

dipengaruhi 

kemunduran bangunan 

Bangunan perimeter 

memiliki skala yang 

bervariasi (1-6 lantai). 

Skala banyak 

dipengaruhi komponen 

lantai dasar 

Bangunan perimeter 

memiliki skala yang 

bervariasi (1-4 lantai). 

Skala banyak 

dipengaruhi dimensi 

komponen lantai dasar 

Bangunan perimeter 

memiliki skala yang 

bervariasi (1-10 

lantai). skala dibantu 

dengan mengubah 

elemen fasad menjadi 

berukuran kecil. 

4 Har

moni 

Nilai harmoni 

berkurang karena 

satu bangunan infill 

Perpustakaan BI 

yang tidak 

simpatik. 

Nilai harmoni dimiliki 

hanya pada bangunan 

kolonial, bangunan 

modern  memiliki 

kondisi selalu berbeda 

Nilai harmoni dibentuk 

dari bangunan infill 

yang ada. Terdapat 

bangunan bank dan 

restoran yang merusak 

harmoni lingkungan 

Nilai harmoni dimiliki 

dengan meniru 

bangunan kolonial, 

termasuk unsur infill 

struktur bangunan. 

Nilai harmoni dibentuk 

dari bangunan infill 

yang ada. Terdapat 

peniruan gaya kolonial 

bagi bangunan baru 

Nilai harmoni 

berkurang karena 

podium  Grha 

Wonokoyo maupun 

parapet Bank Jatim 

Syariah 

Tabel 4.13 Kesimpulan Analisa Fisik Koridor 

PENGEMBANGAN KUALITAS VISUAL DI KORIDOR  

JALAN RAYA DARMO SURABAYA BAGI PEJALAN KAKI 

 



HASIL KESIMPULAN ANALISA 

N

o 

Varia

bel 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

5 Kese

imba

ngan  

Sime

tri 

Tiga jenis keseimbangan dimiliki oleh tiap bangunan yang ada 

6 Iram

a 

Bidang 

middleground dan 

foreground 

cenderung 

konsisten, 

background 

dipengaruhi oleh 

adanya taman 

Mayangkara dan 

kamuflase 

bangunan semi 

permanen 

Bidang middleground 

dan foreground 

cenderung konsisten, 

background dipengaruhi 

oleh adanya variasi 

bentukan dan ketinggian 

bangunan 

Bidang background 

dan foreground 

cenderung konsisten, 

middleground  

dipengaruhi oleh 

elemen pagar 

bangunan 

Bidang middleground 

dan foreground 

cenderung konsisten, 

background 

dipengaruhi oleh 

adanya variasi 

bentukan dan 

ketinggian bangunan 

Bidang background 

dan foreground 

cenderung tidak 

konsisten, deretan 

pohon memiliki 

perubahan interval 

yang acak 

Bidang foreground 

cenderung konsisten, 

background  

dipengaruhi oleh lebar 

persil lahan dan 

kamuflase bangunan 

semi permanen 

7 Kont

ras 

Kontras warna 

minimal, kontras 

bentuk dihasilkan 

oleh bangunan 

semi-permanen dan 

permainan elemen 

listplank bangunan. 

Kontras warna minimal, 

kontras bentuk 

dihasilkan oleh 

bangunan blob-

architecture dan 

struktur videotron 

Kontras warna 

dihasilkan oleh 

bangunan restoran, 

kontras bentuk 

dihasilkan oleh 

permainan elemen 

listplank bangunan. 

Kontras warna 

minimal, kontras 

bentuk dihasilkan oleh 

pemilihan tekstur 

material fasad 

bangunan 

Kontras warna 

minimal, kontras 

bentuk dihasilkan oleh 

bentuk perkantoran 

yang terlalu masif dan 

bergeometri kubus 

Kontras warna 

dihasilkan oleh 

bangunan elemen 

fasad masjid, kontras 

bentuk dihasilkan oleh 

kanopi Grha 

Wonokoyo. 
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N

O 
ASPEK KRITERIA UMUM KRITERIA KHUSUS 

1 Imageability 

Koridor kota harus memiliki bagian-bagian yang 

unik dan mudah dikenali untuk menciptakan 

kesan yang mendalam.  

Bangunan-bangunan bersejarah dan yang termasuk cagar 

budaya sebaiknya ditonjolkan dan dipromosikan bagi 

pengamat yang melintasinya. 

2 Enclosure 

Koridor kota perlu untuk menghadirkan kesan 

meruang bagi area outdoornya agar pejalan kaki 

dapat merasakan hubungan langsung dengan 

lingkungan. 

Pada masing masing zona sebaiknya menyesuaikan 

perbandingan ketinggian dan jarak yang membentuk 

proporsi perimeter jalan 

3 Human Scale 

Aspek fisik koridor kota perlu 

mempertimbangkan ukuran, proporsi dan 

kecepatan pejalan kaki agar menjadi intim. 

Street furniture yang ada di sepanjang koridor sebaiknya 

memenuhi kebutuhan skala manusia. 

4 Transparency 

Koridor kota harus dapat menunjukkan berbagai 

aktivitas yang terjadi di balik batas fisik kota bagi 

pejalan kaki. 

Proporsi komponen fisik di lantai dasar sebaiknya 

memudahkan identifikasi fungsi lahan maupun aktivitas 

yang terjadi di dalamnya. 

5 Complexity 

Koridor kota harus memiliki kekayaan lingkungan 

fisik yang dapat dinikmati oleh pejalan kaki. 

Bangunan-bangunan sebaiknya memiliki massa dan warna 

dominan yang memperkaya lingkungan fisik dan sekaligus 

saling melengkapi. 

6 Coherence 

Koridor kota perlu memiliki konsistensi 

karakteristik dan tatanan visual dari bangunan, 

lansekap, street furniture serta perkerasan jalur 

pejalan kaki. 

Fasad bangunan yang ada sebaiknya tampil dengan garis 

besar yang seragam. Jarak vegetasi bagi lansekap juga perlu 

diseragamkan dan  variasi yang setipe. 

7 Legibility 
Koridor kota perlu memberikan kemudahan dalam 

memahami lokasi dan orientasi bagi pejalan kaki. 

Perlu untuk melengkapi koridor kota dengan berbagai objek 

yang menjadi penanda visual. 

8 Linkage 

Antar bagian-bagian koridor kota harus memiliki 

hubungan fisik maupun visual agar menjadi 

kesatuan yang utuh. 

Penyatuan berbagai aspek lingkungan dengan sejumlah 

komponen fisik yang terkoneksi.  

Tabel 5.1 Rumusan Kriteria Desain 
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Kriteria 

Khusus 

Image-

ability 

Bangunan-bangunan bersejarah dan yang termasuk cagar 

budaya sebaiknya ditonjolkan dan dipromosikan bagi 

pengamat yang melintasinya. 

Konsep 

Desain 

Bangunan-bangunan yang terpilih pada index card serta 

yang termasuk dalam kategori bangunan cagar budaya 

diberikan pengidentifikasi informasi bangunan yang 

mudah diakses pejalan kaki.  

 

 

 

 

 

 

 

KONSEP DESAIN SKEMATIK 

Kriteria 

Khusus 

Enclos

ure 

Pada masing masing zona sebaiknya menyesuaikan 

perbandingan ketinggian dan jarak yang membentuk 

proporsi perimeter jalan 

Konsep 

Desain 

Penataan kembali alokasi area masing-masing pengguna 

koridor jalan agar lebih berorientasi pada lingkungan 

pejalan kaki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

Kriteria 

Khusus 

Human 

Scale 

Street furniture yang ada di sepanjang koridor sebaiknya 

memenuhi kebutuhan skala manusia. 

Konsep 

Desain 

Berbagai objek fisik yang masuk dalam daya jangkauan 

pejalan kaki memiliki desain dan dimensi yang sesuai 

dengan proporsi manusia, mencakup objek penerangan 

buatan, peneduh, tempat transit, vegetasi pendukung, 

ramp, dll. Termasuk elemen fasad bangunan yang ada di 

lantai dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 

Khusus 

Transp

arency 

Proporsi komponen fisik di lantai dasar sebaiknya 

memudahkan identifikasi fungsi lahan maupun aktivitas 

yang terjadi di dalamnya. 

Konsep 

Desain 

Bangunan komersial mengadopsi dimensi pagar rendah 

atau pagar tidak permanen. Bangunan hunian hanya 

menggunakan tanaman perdu atau pohon yang ramping 

untuk memaksimalkan visual. Pagar bangunan hunian 

dapat mengadopsi desain bilah berderet. 

 

 

 

 

 

 

3 4 
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Kriteria 

Khusus 

Comple

xity 

Bangunan-bangunan sebaiknya memiliki massa dan 

warna dominan yang memperkaya lingkungan fisik dan 

sekaligus saling melengkapi. 

Konsep 

Desain 

Penentuan warna dominan yang diterapkan pada 

bangunan-bangunan utama di koridor Darmo. 

Kompleksitas koridor juga dapat ditingkatkan dengan 

tambahan ruang aktivitas sosial bagi pejalan kaki dalam 

bentuk taman publik, atau area kuliner outdoor yang 

terintegrasi dengan jalur pejalan kaki. 

 

 

 

 

 

Kriteria 

Khusus 

Cohere

nce 

Fasad bangunan yang ada sebaiknya tampil dengan garis 

besar yang seragam. Jarak vegetasi bagi lansekap juga 

perlu diseragamkan dan  variasi yang setipe. 

Konsep 

Desain 

Proporsi jendela di lantai dasar dapat diseragamkan. 

Keselarasan lain bisa didapat dengan penggunaan jenis 

vegetasi yang sejenis pada masing-masing zona, elemen 

pagar dengan desain yang mengulang bentukan fasad, 

dan penggunaan street furniture yang senada.  

 

 

 

 

 

 

Kriteria 

Khusus 

Legibili

ty 

Perlu untuk melengkapi koridor kota dengan berbagai 

objek yang menjadi penanda visual. 

Konsep 

Desain 

Bangunan-bangunan yang memiliki peranan pendukung 

karakter Darmo perlu diberikan elemen penanda yang 

menghormati kaidah konservasi. Untuk petunjuk 

orientasi, objek public art dengan tema kolonial dapat 

diletakkan pada lokasi-lokasi tertentu. 

 

 

 

 

 KONSEP DESAIN SKEMATIK 

Kriteria 

Khusus 

Linkag

e 

Penyatuan berbagai aspek lingkungan dengan sejumlah 

komponen fisik yang terkoneksi. 

Konsep 

Desain 

Adanya hubungan dapat diwujudkan dengan kesamaan 

ketinggian dari objek-objek street furniture, maupun 

dengan pengembangan desain jembatan penyeberangan 

serta desain lantai perkerasan. 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 

7 8 
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KONSEP MAKRO 

Zona 3 dan 4 akan ditetapkan sebagai 
zona transisi dimana elemen pengikat 
pada bangunannya berupa atap perisai 
dengan jenis ketinggian dan kemiringan 
yang disesuaikan dengan skala masing-
masing badan bangunan. Hal ini 
mengurangi kontras tampilan fasad yang 
terlalu modern.  

Zona 2 dan 5 banyak terdiri dari 
bangunan dengan activity generator 
yang tinggi serta adanya area sekolah 
memerlukan metode traffic calming 
untuk faktor keselamatan dan dalam 
jangka panjang juga menjaga dimensi 
fasad bangunan. 

Zona 1 dan 6 merupakan zona 
permukiman dengan tingkat 
kompleksitas rendah. Tingkat visual 
bangunan yang ada masih banyak yang 
terhalangi pagar tinggi dan masif 
sehingga alternatif bentuk pagar perlu 
untuk diterapkan. Tatanan vegetasi yang 
optimal dan penetapan jenis pohon 
dengan tajuk lebar diperlukan agar tidak 
menghalangi visual bangunan.  
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Kriteria Khusus 

Imageability 

Bangunan-bangunan bersejarah dan yang termasuk 

cagar budaya sebaiknya ditonjolkan dan 

dipromosikan bagi pengamat yang melintasinya. 

Konsep Desain Bangunan-bangunan yang terpilih pada index card 

serta yang termasuk dalam kategori bangunan 

cagar budaya diberikan pengidentifikasi informasi 

bangunan yang mudah diakses pejalan kaki.  

VISUALISASI DESAIN SKEMATIK 

Sebagai upaya untuk menjaga status koridor Darmo sebagai 

bagian dari situs cagar budaya Darmo, identifikasi bangunan 

cagar budaya maupun yang masih memiliki keaslian bentuk 

kolonial perlu diinformasikan kepada pejalan kaki 

Perpustakaan Bank Indonesia juga 

pernah memajang informasi 

mengenai sejarah de Javasche Bank. 

Metode ini serupa dengan arahan 

pengembangan yang dimaksud. 

Sebelum 

Sesudah 
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Kriteria Khusus 

Enclosure 

Pada masing masing zona sebaiknya menyesuaikan 

perbandingan ketinggian dan jarak yang 

membentuk proporsi perimeter jalan 

Konsep Desain Penataan kembali alokasi area masing-masing 

pengguna koridor jalan agar lebih berorientasi pada 

lingkungan pejalan kaki.  

 

VISUALISASI DESAIN SKEMATIK 

Lebar jalur pejalan kaki selebar 3m 

telah sesuai dengan syarat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum. 

Median jalan diubah menjadi lajur 

tram. Dengan pergantian pohon 

tinggi di median menjadi 

tumbuhan perdu, batasan visual 

ruang outdoor menjadi lebih besar 

dan meningkatkan keterhubungan 

antara wilayah yang 

berseberangan 

  

Keyplan 

Koridor Darmo 

tanpa jalur tram, 

1976 

Koridor Darmo 

dengan jalur tram, 

1925 
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Kriteria Khusus 

Enclosure 

Pada masing masing zona sebaiknya menyesuaikan 

perbandingan ketinggian dan jarak yang 

membentuk proporsi perimeter jalan 

Konsep Desain Penataan kembali alokasi area masing-masing 

pengguna koridor jalan agar lebih berorientasi pada 

lingkungan pejalan kaki.  

 

VISUALISASI DESAIN SKEMATIK 

  

Keyplan 

Penggunaan alternatif 

pagar dengan nilai 

transparansi tinggi. 

Peletakan pohon tepat di tepi jalan dan pelebaran 

alur sepeda menjadi dua arah. Keduanya 

merupakan metode untuk traffic calming pada 

zona yang didominasi rumah hunian ini, yaitu 

metode pinchpoint dan street trees. 

Dengan menggeser pohon menjadi ke tepi jalur, proporsi meruang yang 

dimiliki pejalan kaki lebih optimal dengan d:h berupa 1:1. 

Jalur penuntun tunanetra juga tidak terhalang seperti pada kondisi eksisting. 

Sebelum 

Sesudah 
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Kriteria Khusus 

Enclosure 

Pada masing masing zona sebaiknya menyesuaikan 

perbandingan ketinggian dan jarak yang 

membentuk proporsi perimeter jalan 

Konsep Desain Penataan kembali alokasi area masing-masing 

pengguna koridor jalan agar lebih berorientasi pada 

lingkungan pejalan kaki.  

 

VISUALISASI DESAIN SKEMATIK 

  

Keyplan 

Separator jalan untuk jalur sepeda dua arah dan separator lain untuk 

mencegah kendaraan bermotor memasuki jalur sepeda 

Sebelum 

Sesudah 
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Kriteria Khusus 

Complexity 

Bangunan-bangunan sebaiknya memiliki massa dan warna dominan 

yang memperkaya lingkungan fisik dan sekaligus saling melengkapi. 

Konsep Desain Bangunan-bangunan yang memiliki peranan pendukung karakter 

Darmo perlu diberikan elemen penanda yang menghormati kaidah 

konservasi. Untuk petunjuk orientasi, objek public art dengan tema 

kolonial dapat diletakkan pada lokasi-lokasi tertentu. 

 

VISUALISASI DESAIN SKEMATIK 

Keyplan 

Sesudah 

Zona yang mendekati area 

transisi ke CBD Basra memiliki 

desain jalan dan metode traffic 

calming yang berbeda mengingat 

tingginya activity generator di 

zona ini 

Sebelum 
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Kriteria Khusus 

Complexity 

Bangunan-bangunan sebaiknya memiliki massa dan warna dominan 

yang memperkaya lingkungan fisik dan sekaligus saling melengkapi. 

Konsep Desain Bangunan-bangunan yang memiliki peranan pendukung karakter 

Darmo perlu diberikan elemen penanda yang menghormati kaidah 

konservasi. Untuk petunjuk orientasi, objek public art dengan tema 

kolonial dapat diletakkan pada lokasi-lokasi tertentu. 

 

VISUALISASI DESAIN SKEMATIK 

Keyplan 

Halte tram berfungsi  

sebagai pemerkuat visual  

Darmo sebagai situs cagar budaya, 

dimana bentuk dan posisi halte 

mengikuti kondisi tahun 1924. Bentuk 

halte yang berongga juga bisa 

diterapkan sebagai pintu gerbang, batas 

menuju area Darmo yang digunakan 

untuk acara CFD di akhir pekan.   

Dengan memperkaya kompleksitas zona melalui 

fungsi area makan outdoor, kualitas koridor 

Darmo bagi pejalan kaki akan meningkat. 

Penggunaan pagar rendah atau non-permanen 

akan memperkuat hubungan antara lingkungan 

pejalan kaki dengan lingkup aktivitas bangunan 
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KESIMPULAN 

Koridor Jalan Darmo yang berada di tengah kota memiliki kondisi khusus berkaitan dengan keberadaan bangunan-
bangunan cagar budaya dan mengalami proses peralihan tema pembangunan di masa modern ini. Penelitian ini 
memiliki temuan mengenai kondisi kualitas visual di koridor Darmo berupa: 
 
• Darmo bermula sebagai area planned settlement atas prakarsa perusahaan kereta api uap jawa timur, 

perkembangannya dimulai dari transisi penggunaan kendaraan pada tahun 1920-an dimana pejalan kaki, pesepeda, 
dokar, dan kossong mulai bersanding dengan mobil dan trem listrik saat melintasi koridor Darmo (Darmoboulevard). 

 
• Terjadi perubahan karakter dimana median jalan yang dilalui trem berganti menjadi area penghijauan, pejalan kaki 

diberikan jalur khusus yang terpisah dari jalan aspal, dan jalur kendaraan lebih diperlebar. 
 
• Darmo yang berada dekat dengan CBD Tunjungan mulai diberikan ijin untuk pergantian fungsi bangunan-bangunan 

hunian menjadi komersial.  
 
• Meningkatnya pelintas yang menggunakan kendaraan bermotor mulai direspon oleh bentukan bangunan maupun 

objek-objek lainnya di koridor Darmo untuk mengakomodasi kecepatan kendaraan.  
 
• Bangunan hunian modern berskala besar memiliki elemen pagar yang masif dan visualnya berusaha menutupi diri 

dari lingkungan sekitarnya sehingga sukar bagi pengamat untuk mendapatkan kontinuitas di sepanjang koridor. 
 
• Beberapa bangunan modern lainnya telah berusaha mengikuti karakteristik Darmo dengan pengulangan bentuk-

bentuk yang banyak ditemukan pada bangunan kolonial maupun bangunan cagar budaya lainnya. 
 
• Secara garis besar tidak ditemukan adanya unsur pengikat bagi keseluruhan visual koridor Darmo sehingga perlu 

untuk diberikan usulan desain yang mempu mengembangkan koridor Darmo yang lebih berorientasi bagi pejalan 
kaki dan menghormati statusnya sebagai bagian dari situs cagar budaya Darmo. 
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KESIMPULAN 

Sementara itu bentuk perkotaan yang sesuai untuk diterapkan pada koridor Darmo adalah bentuk yang simpatik 
terhadap bangunan cagar budaya maupun kolonial pada umumnya, baik dari skala, garis besar bangunan, maupun detil 
yang menjadi ciri kolonial. Hal tersebut meliputi:  
 
• Penggunaan komponen atap pada bangunan dengan perbandingan kepala:badan bangunan mengikuti skala jumlah 

lantai bangunan. Penggunaan parapet hanya sebagian kecil dan berfungsi sebagai aksentuasi atap. Hal yang sama 
berlaku juga terhadap elemen dormer. 

 
• Sosoran atap bangunan diikuti oleh elemen listplank / kanopi horisontal yang menjadi pembatas ganda antara 

kepala bangunan (atap) dan bagian badan tempat jendela, pintu dan kolom berada. Diantara listplank dilengkapi 
dengan lubang ventilasi / bovenlicht yang terkadang merupakan penerusan dari komponen jendela dan pintu namun 
dipisahkan oleh komponen listplank. 

 
• Bangunan dengan lantai lebih dari satu memiliki bagian bangunan yang digunakan sebagai balkon terbuka. 

 
• Komponen pintu dan jendela pada umumnya berorientasi vertikal. 
 
• Bagian badan dan kaki bangunan memiliki pembatas yang jelas dengan adanya perbedaan material dinding di 

bagian bawah yang menjadikan bangunan tampak memiliki podium. Beberapa podium bangunan menerus dan 
bergabung dengan dinding teras. 
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