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SENSE OF PLACE 
KAWASAN 
KOMERSIAL

bab 1
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Tempat : Sebuah 
Orientasi Fisik

Konsep tempat memiliki orientasi secara fisik 
yang lebih nyata dibanding ruang. Christian 
Norberg Schulz (1979) mengemukakan 
bahwa setiap tempat memiliki struktur/
pembentuk dari beberapa elemen penting, 
yaitu:

(1) Batas (boundary)dan threshold
Terdapat batas-batas (boundaries) yang 
jelas. Tempat dalam skala kecil dapat 
berupa tempat duduk, sebuah ruang, kota, 
negara, dan daerah. Aspek spesifik inilah 
yang memberikan sebuah tempat memiliki 
ciri-cirinya sendiri. Ketika berupa sebuah 
ruang interior, boundaries berupa dinding, 
langit-langit, dan lantai. Gyerin yang 
mendefinisikan batas sebagai geographic 
location (2000).

Sementara itu, ambang batas (threshold) 
lebih merujuk kepada adanya ambang 
batas yang menjadi stimulus bagi indera 
untuk dapat mengidentifikasikan sebuah 
tempat.  
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(2) Sistem tempat

Tempat memiliki sifat-sifatnya yang 
khusus sebagai space yang konkret. 
Adanya sistem tempat secara 
lebih jauh didefinisikan oleh Paolo 
Porthoghesi dalam Schulz (1979). 
Sistem tersebut memiliki beberapa 
aspek, yaitu:

(a) Hubungan antara exten
sion dan enclosure Exten
sion didefinisikan sebagai 
peng hubung, seperti se buah 
landscape yang meru pakan 

continuous extension secara 
visual, sedangkan untuk 
arsitektur merupakan enclosed 
entities. Keduanya membentuk 
figureground relationship.

b) Centralization, direction, dan 
rhythm Kondisi alami dan 
buatan manusia dapat ditata 
sehingga memiliki konfigurasi 
(dengan cluster atau group), 
memiliki arah (path), dan juga 
memiliki ritme dengan berbagai 
derajat kedekatan.
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(3) Karakter tempat

Setiap tempat memiliki karakternya 
masing-masing. Karakter ini yang 
membedakannya dari space. Ketika 
space mendefinisikan organisasi tiga 
dimensi dari elemen-elemen yang 
membentuk sebuah tempat, karakter 
mendefinisikan atmosfer atau sua-
sa na yang merupakan ciri atau 
properti dari dari sebuah tempat. 
Tempat-tempat dengan boundary 
yang berbeda memiliki karakter 
yang berbeda. Setiap tempat dapat 
memiliki berbagai karakter, misalnya 
hunian yang sifatnya “pro tektif”, 

sebuah ballroom yang sifatnya 
“festive”,dan gereja yang sifatnya 
“sacral”. Karakter tersebut:

(a) Merupakan fungsi waktu dan 
terus berkembang

 Perubahan waktu karena za man, 
siang dan malam, bahkan musim 
memengaruhi karakter tempat.

(b) Dipengaruhi bagaimana sebuah 
tempat dibuat

 Karakter ini dipengaruhi oleh 
material dan peraturan formal 
yang diterapkan dalam sebuah 
tempat.
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(4) Identitas dan orientasi

Sebuah tempat dapat memiliki 
karakternya dengan identitas tempat 
dan orientasi tempat. Seperti halnya 
ruang publik dalam arsitektur kota, 
tatanan ruang publik pada pusat 
belanja berpeluang menciptakan 
image ability dari sebuah pusat 
belanja. Imageablity tempat akan 
berpengaruh terhadap sense of 
place dari manusia-manusia yang 
berada di dalamnya.

(5) The spirit of place (genius loci)

Setiap tempat memiliki genius 
locinya. Pertama, setiap tempat 
memiliki kapasitas yang berbeda 
untuk dapat menerima content 
luar yang berbeda. Kedua, sebuah 
tempat dapat diinterpretasi secara 
berbeda. Sebuah tempat memiliki 
berbagai properti yang kompleks 
variasinya, namun tetap memiliki 
genius loci.Terdapat tempat-tempat 
yang potensial menyimpan histori 
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masa kini. Genius loci merupakan cerminan dari fungsi 
ketergantungan terhadap tempat dan imageability dari 
orientasi dan identifikasi.

Lebih jauh menurut Gyerin (2000), terdapat berbagai 
pihak yang terlibat pada pembentukan tempat, yaitu:

(1)  Kekuasaan dan modal (po wer and wealth behind 
the place)

 Pembentukan tempat dapat ter bentuk secara 
natural maupun ter organisasi secara politis 
dan ekonomi. Selanjutnya, di pastikan terdapat 
keterlibatan, pengelola sewa tanah, politisi, 
media, pemerintah, dan pemi lik kapital.

(2) Perancang tempat (place profes sional)
 Pembentukan tempat tidak ter lepas dari para 

pelaku di bidang desain misalnya arsitek, 
pembuat kebijakan, institusi finan sial, regulasi, 
dan lainnya. Pada pembentukannya, se buah 
tempat tidak terlepas dari negosiasi, translasi, ser-
ta penggabungan dari ke pen tingan ekonomi dan 
politik.

(3) Persepsi dan atribut (perception and attributes)
 Persepsi dan atribut ini dibentuk oleh masyarakat 

dalam peng gunaan tempat tersebut hingga 
membentuk sebuah sense of place. 

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tempat 
(place) memiliki struktur. Struktur tersebut antara lain 
adalah sebuah area dengan batas-batas yang jelas, 
sistem tempat, karakter, orientasi dan identifikasi,  
serta spirit of place. Tempat memiliki kondisi fisik serta 
memiliki makna dengan adanya keterlibatan manusia 
pada area tersebut. Setiap tempat dapat memiliki nilai 
dan fungsi yang berbeda bagi manusia pengguna 
sesuai dengan karakter tempat masing-masing.
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Ketika kata sense dipertemukan dengan tempat, artinya 
menjadi lebih jelas. Hal ini karena kata sensejadimemiliki 
objek yang jelas dan lengkap dengan properti atau atribut 
tempat, yakni lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. 
Selain itu, berbagai konsep sense of place juga ditemukan 
dan memiliki definisi yang berbeda-beda. Sense of place 
sering disamakan dengan place attachment (keterikatan 
tempat), topophilia (cinta pada tempat), insidedness (perasaan 
di dalam) dan community sentiment (perilaku komunitas) 
seperti yang dikemukakan Cross (2001), juga spirit of 
place (semangat yang didapat dari tempat). Dalam bidang 
humanistic geography banyak dipergunakan istilah sense of 
place, sedangkan dalam bidang arsitektur istilah tersebut 
digantikan penggunaan term place attachment (Patterson dan 
Williams dalam Soedradjat, 2011). 

Sense of Place : Sebuah Konsep
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Dalam pembahasan ini, istilah sense of place dan place 
attachment tidak disamakan karena pada bahasan lebih 
lanjut, Shamai (1991) mendeskripsikan attachment to a 
place adalah salah satu intensionalitas pada status sense 
of place. Senada dengan itu, Hashemneshad, dkk. (2013) 
dan Hernandez, dkk. (2013) menyatakan bahwa sense of 
place memiliki makna yang lebih luas dan merupakan 
superordinat dari place attachment. Lebih lanjut, penelitian 
ini akan menggunakan term sense of place untuk dapat 
menggambarkan relasi yang lebih luas daripada keterikatan 
emosional pada tempat (place attachment).
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Terdapat beberapa definisi yang 
mendes kripsikan sense of place 
secara mendalam. Hull dan Vigo 
(1990) dan Hull (1992) (dalam Bott 
dan Banning, 2000) menjelaskan 
relasi antara manusia dengan 
tempat, baik pada lingkungan 
fisik maupun setting sosial, dapat 
digambarkan sebagai layer yang 
bertumpuk antara peluang, arti, 
dan emosi. Jika layer-layer tersebut 
dekat, artinya intensionalitasnya 
semakin dekat, akan mengarah ke 
place attachment. Lalu, lingkungan 
sense of place dapat juga dijelaskan 
sebagai pengalaman (experience) 
yang dirasakan seseorang pada 
setting tertentu (sehingga dia dapat 

merasakan perasaan senang, gem-
bira, ingin bertindak lebih jauh) 
(Steele, 1981). Setting di dalam 
konteks ini dapat berupa elemen di 
sekeliling seseorang, yaitu elemen 
fisik dan elemen sosial (Shamai, 
1991; Cross, 2001; Najafi dan Mina, 
2012; Hashemneshad, dkk., 2013).

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa 
sense of place dapat didefinisikan 
sebagai proses relasi antara manusia 
dan tempat hasil dari penginderaan 
secara lengkap terhadap kondisi 
lingkungan, baik setting fisik maupun 
sosial yang memberikan pengalaman 
sehingga menghasilkan sebuah status 
intensionalitas terhadap tempat. 
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Proses Sense of Place

Cross (2001) menjelaskan bahwa 
proses timbulnya sense of place dapat 
terbentuk dari enam tipe hubungan, 
yaitu biographical, spiritual, ideo lo
gical, narrative, commodified, dan 
dependent. Biographical ber arti 
berkaitan dengan kronologi perja-
lanan hidup dengan tipe ikatan histo-
ris dan keluarga. Spiritual berarti 
ter kait dengan perasaan kreasi diri 
yang di dalamnya ikatannya ber tipe 
emosional dan tak terlihat. 

Ideological berarti prosesnya berjalan 
sesuai etika yang tercipta dalam ma-
sya rakat maupun religius dan tipe 
ikatannya adalah moralitas dan etis.
Narrative berarti prosesnya terbentuk 
melalui berbagai cerita, mitos, 

sejarah keluarga, politis, dan sesuatu 
hal yang sifatnya fiksi. Commodified 
berarti hubungan yang terbentuk 
lewat tempat yang mencerminkan 
aktualisasi diri, gaya hidup, dan 
tempat lainnya yang mencerminkan 
sesuatu yang ideal dan tipenya 
adalah kognitif—berdasar pilihan 
dan keinginan. 

Dependent berarti timbulnya sense 
of place biasanya karena tidak 
ada pilihan lain atau karena faktor 
ekonomi, misalnya, tipe ikatannya 
adalah materi. Timbulnya sense of 
place yang berbeda disebabkan 
perbedaan tiap orang akan 
kepuasan akan tempat, identifikasi 
dan keterikatan pada komunitas 
(Hummon, 1992).

Diagram II.4. Tipe Relasi antara Manusia dan Pusat Belanja sebagai Tempat
(Cross, 2001)
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Steele (1981) menyatakan bahwa 
relasi manusia pada sebuah tempat 
pada dasarnya memiliki sifat 
transaksional antara orang dan 
lingkungannya. Selain itu, Steele 
mengemukakan terasanya spirit 
sebagai sebuah sensasi dari tatanan 
tempat. Hal ini didukung pula oleh 
pendapat Pallasma (dalam Nesbitt, 
1996) dan Norberg Schulz (dalam 
Nesbitt, 1996). Norberg Schulz 
menyatakan bahwa terdapat sebuah 
ambang batas dari sense untuk dapat 
merasakan spirit dan keberadaan 
sebuah ruang selain faktor batas 
tempat. Ambang batas (threshold) 
tersebut sebuah tempat, dapat 
terjadi dari karakter-karakter setting 
fisik dan sosial yang menstimulasi 
sense manusia yang sifatnya dinamis 
(Pallasma dalam Nesbitt, 1996).  
Ketika terjadi proses relasi antara 
manusia dan tempat, telah terja-
di intensionalitas pada diri manu sia 

terhadap relasi tersebut. Inten sio nalitas 
dari sense of place ini dikategorikan 
menurut Shamai (1991) dengan skala 
yang berbeda:

(1) Tidak memiliki sense of 
place (not having sense of 
place or placeness) (Tuan, 
1977). Seseorang tidak dapat 
merasakan apa pun pada 
tempat tersebut.

(2) Mengetahui berada pada suatu 
tempat(knowledge of being 
located in the place)

 Pada level ini, seseorang 
mulai merasa familiar dengan 
sebuah tempat, mulai dapat 
mengidentifikasi simbol dan 
makna, tetapi belum memiliki 
keterikatan apapun sehingga 
tidak merasa menjadi bagian 
pada tempat tersebut.

(3) Merasa memiliki tempat 
(belonging to a place)
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 Pada fase ini, orang tidak hanya 
akrab dengan tempat,tetapi 
telah memiliki hubungan emo-
sio nal dengan tempat ini.Pada 
saat ini, simbol dan makna 
telah mendapat tempat di hati 
(respected).

(4) Terikat pada tempat (attachment 
to a place)

 Orang telah memiliki ikatan 
emosional yang kuat dengan 
tempat. Tempat menjadi berarti 
dan kehadirannya signifikan 
serta menjadi penggerak. Tempat 
memiliki keunikan identitas dan 
karakter pada pengguna lewat 
simbol dan makna.

(5) Dapat mengidentifikasikan diri 
dengan tujuan tempat (iden
tifying with the place goals)

 Pada level ini, orang sudah ter-
integrasi dengan tempat dan 
tujuan dari tempat ini te lah dikenali 
dengan baik oleh pengunjungnya. 
Terdapat keteri katan yang dalam 
ter hadap tempat ini.

(6) Mau berpartisipasi terhadap 
tempat (involvement in a place)
Pada fase ini, masyarakat me-
miliki keterikatan karena ber-
peran di tempat tersebut. Me-
reka akan dengan senang hati 
meng investasikan sumber daya 
seperti modal, waktu, dan ta-
lenta pada aktivitas-aktivitas 
ter sebut. Jika pada keterikatan 
fase sebelumnya masih pada 
level tindakan respon sesaat 
pada lingkungan, pada level ini 
telah mencapai level perbuatan 
nyata.

(7) Mau berkorban demi tempat 
(sacrifice for a place)

 Pada level ini, terdapat ko mit-
men yang mendalam. ora-
ng-orang mau mengorbankan 
apapun untuk tempat ini, 
misalnya kebebasan, uang, 
dan bahkan hidupnya.

Demikian ketujuh skala tersebut 
dapat digambarkan pada diagram 
di bawah ini.

Diagram II.5. Skala Sense of Place
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Faktor-Faktor Pembentuk 
Sense of Place

Najafi dan Bin Mohd Shariff (2011) 
mengemukakan ada dua hal yang 
memengaruhi sense of place, salah 
satunya manu sia, kemampuan 
kognitif dan faktor persepsi, sebagai 
pengamat. Sebagai penghuni 
tempat, identitas manusia juga 
menentukan identitas dari tempat 
(Schulz, 1979). Selain manusia, 
karakteristik spasial dari penataan 
fisik juga merupakan hal yang 
penting, terutama pada lingkungan 
buatan atau bentuk arsitektur. 
Oleh sebab itu, dapat disimpulkan 
bahwa pembentuk sense of place 
dapat berupa faktor fisik, yakni 
bentuk fisik tempat, dan faktor 
sosial, yakni aktivitas manusia yang 
menjadi identitas sebuah tempat.

Ardoin (1995) menambahkan 
dua dimensi lain yang dapat 
turut memengaruhi sense of 
place, sosiocultural dimension. 
Socio  cultural dimension atau 
di mensi ma sya rakat dan kultur, 
kondisi sosial budaya adalah  
latar belakang dari se buah 
tempat (Humon, 1992; Basso, 
1996). Sebuah tempat mem-
presentasikan dirinya sendiri 
sebagai pengondisian pada 
sebuah lingkungan dengan 
budaya tertentu untuk membe-
rikan pengalaman. Sebagai tokoh 
di dunia, manusia selalu memiliki 
posisi di suatu tempat, sekaligus 
pada suatu kebudayaan.  
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Dimensi lainnya adalah kondisi 
ekonomi dan politik (political 
economic) yangdapat membantu 
pengamatan dan pengertian tentang 
terbentuknya hubungan manusia 
dan tempat yang akan memberikan 
implikasi secara luas. Adanya kekuatan 
dan identitas tertentu pada politik dan 
ekonomi dapat memberikan  ide-ide 
atau makna-makna pada relasi antara 
manusia dan sebuah tempat. 

Dari berbagai wacana di atas, dapat -
lah ditarik simpulan bahwa faktor 
fisik tempat dan keterlibatan manusia 
adalah faktor utama, tetapi tidak 
dapat pula dipisahkan dari kondisi 
sosiokultural, ekonomi, serta politik.

Non Place/ Placelessness ?
Selain pemahaman terhadap tempat, 
terdapat pula istilah yang dipahami 
sebagai nonplace atau placeness 
yang diartikan sebagai tempat yang 
kehilangan maknanya atau tidak 
memiliki sense of place. Terdapat 
tiga konsep placeness, yakni tempat-
tempat yang terkena pengaruh glo-
bal isasi dengan keseragamanan 
bentuk dan juga ruang maya. Dalam 
perkembangannya, Massey (2004) 
menya takan perlunya redefinisi 
dari sense of place. Diperlukan 
keterbukaan baru terhadap global 
sense of place, tanpa merasa 
kehilangan spirit lokalitas.

Sebagai konsep yang pertama, pada 
tahun 1935, Gertude Stein, seorang 
filsuf (dalam bukunya Everybody’s 
Biography, 2004) menuliskan kuti-
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pan yang sangat terkenal, yaitu 
“there is no there there” yang 
kemudian banyak digunakan untuk 
menggambarkan bentuk cinta 
terhadap kota kelahirannya yang 
telah menciptakan sense of place, 
relasi antara dirinya dengan tempat 
tersebut. Pada saat itu, disimpulkan 
tempat-tempat dengan kondisi 
khusus yang terlibat dalam sebuah 
kehidupan akan menimbulkan 
kesan mendalam. Berikutnya, Relph 
(1979) mengemukakan bahwa 
terdapat beberapa tempat yang 
disebut placeness tidak memiliki 
ciri-ciri tempat yang khusus atau 
sulit diidentifikasi sebagai sebuah 
tempat. Sebagai contoh, tempat-
tempat yang bernuansa kitsch/ 
populer terkait dengan komunikasi 

massa, bisnis yang besar, dan 
memiliki otoritas pusat. Baik 
Gertrude Stein dan Relph, keduanya 
menekankan adanya unsur sejarah 
dan keterlibatan pengamat secara 
mendalam pada sebuah tempat. 
Tanpa kedua unsur tersebut sebuah 
tempat tidak memiliki identitas yang 
khusus.

Kedua, tidak adanya sense of place 
atau nonplace juga diungkap oleh 
Joshua Meyrowitz. Hal ini muncul 
karena perkembangan teknologi 
mendorong terdapatnya berbagai 
ruang-ruang maya yang kini 
berfungsi sebagai pengganti ruang 
fisik (Meyrowitz, 2011). Ruang-ruang 
maya ini disebutnya sebagai ruang 
yang berkarakter nonplace.
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Ketiga, tidak adanya sense of 
place karena efek globalisasi. Auge 
(2011) menyatakan bahwa tempat-
tempat yang tidak memiliki karakter 
terutama secara kultur lokal dapat 
disebut tidak memiliki sense of 
place, terutama karena kesamaan 
bentuk. Saat ini muncul banyak 
tempat-tempat yang secara kultural 
tidak dapat dikenali. Globalisasi 
mendorong kesamaan bentuk yang 
dijumpai baik pada kondisi geografis 
yang berbeda. Keempat, Relph 
(1979) menyebutkan bahwa terdapat 
pula tempat-tempat yang tidak 
dikenali ini disebabkan oleh adanya 
elemen bentuk yang inautentik pada 
sesuatu yang autentik. 

Namun demikian, Doreen Massey 
(1994) menyatakan lokasi-lokasi 
yang memiliki global sense of place, 
tidak dapat diartikan sebagai tempat 
yang tidak memiliki sense of place. 
Definisi sense of place saat ini 
dinilainya sedang berproses. Kondisi 
tempat secara fisik juga berproses 
karena terdapat dorongan dari 
kondisi sosial, kultural, ekonomi, 
dan politik. Oleh sebab itu, definisi 
tempat tidaklah sepenuhnya dapat 
dipandang terbatasi dengan sempit. 
Namun, sebuah tempat memiliki 
hubungan dengan yang konteks 
lainnya yang turut membentuk 
tempat tersebut. Massey menolak 
pendapat bahwa globalisasi akan 
menimbulkan homogenitas. Hal 
ini karena pada dasarnya, setiap 
tempat memiliki setting sosial, 
sejarah yang berbeda, dan berbagai 
sumber lain yang merupakan 
pembeda. Oleh karenanya, 
terdapat suatu percampuran yang 

tetap memberikan pembedaan 
pada sebuah tempat. Percampuran 
tersebut akan menghasilkan karakter 
sebuah tempat yang tidak pernah 
sama.

Sebagai simpulan, tidak adanya 
sense of place perlu dikaji dari 
elemen pembentuk sense of place 
tersebut, baik dari fisik maupun 
sosialnya. Selama terdapat kedua 
elemen tersebut, relasi antara 
manusia dan lingkungan serta 
kegiatan pemberian makna akan 
tetap berlangsung pada jenis tempat 
apa pun secara spesifik. Jika salah 
satu elemennya, baik fisik maupun 
sosial yang tidak ada—misalnya 
pada dunia maya—dapat dikatakan 
sebuah tempat tidak memiliki sense 
of place.

Tatanan Ruang Publik pada 
Kawasan Komersial
Terdapat dua jenis tatanan terkait 
dengan konteks tempat, yaitu tatanan 
fisik atau desain interior dan tatanan 
sosial (Najafi dan Bin Mohd Shariff, 
2011; Hashemneshad, dkk., 2013). 
Tatanan fisik atau desain interior 
ruang publik yang dimaksudkan 
di sini adalah ruang-ruang yang 
dikelola oleh manajemen pusat 
belanja dan tidak termasuk pada 
leaseable area. Yang termasuk ke 
dalam ruang publik interior pusat 
belanja/ pasar tradisional moden 
dalam penelitian adalah area koridor, 
area atrium, dan area dining/food 
court, serta koridor tematik. Ruang-
ruang ini dipersepsikan sebagai 
ruang publik pembentuk image pusat 
belanja/ pasar tradisional moden 
(Kusumowidagdo, dkk., 2013)
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Tatanan Fisik dan Sosial pada Ruang Publik 
Internal 
Terdapat dua unsur pembentuk ruang publik sebagai 
sebuah tempat, yaitu faktor tatanan fisik dan faktor tatanan 
sosial. Di bawah ini merupakan penjabaran elemen-
elemen fisik dan sosial pada pusat belanja sebagai kasus 
penelitian:

a) Indikator Tatanan Fisik Ruang Publik Internal Pusat 
Belanja/ pasar tradisional moden

 Secara umum, Kramer (2008) menjelaskan bahwa 
terdapat beberapa elemen interior sebagai indikator 
yang penting diperhatikan dalam membentuk tatanan 
pusat belanja, yaitu desain ruang-ruang penyewa, 
dimensi ukuran toko, tampak depan toko fleksibilitas 
bangunan, keberadaan kios, jumlah lantai dalam 
pusat belanja, desain foodcourt, lantai bawah tanah, 
dinding-dinding interior, finishing lantai, pemipaan 
dan infrastruktur, pencahayaan, dan penghawaan. 
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 Di samping faktor di atas, Wee dan Tong (2005) 
menambahkan beberapa hal yang terkait dengan 
ruang-ruang interior dan harus diperhatikan 
adalah konfigurasi toko, jalur koridor 
pengunjung, kamar kecil, ruang menyusui, 
tempat beribadah, eskalator, travelator, 
elevator, konter layanan pengunjung, direktori 
pusat belanja, fitur petunjuk, musik pengiring, 
sistem pengeras suara, finishing interior, (lantai, 
dinding, langit-langit, pencahayaan, akustik) 
area promosi, panel poster, ruang manajemen 
(ruang kerja dan penyimpanan properti, kantor 
manajer penanggung jawab, ruang pengendali 
keamanan dan cctv, jalur loading, serta 
pembuangan sampah).

 Dalam konteks yang lebih detail, interior ruang-
ruang publik pusat belanja memiliki fokus utama 
yang berbeda-beda sesuai dengan karakter 
spasialnya. Dari literatur utama pada paragraf 
di atas, ditemukan faktor-faktor yang menjadi 
pertimbangan utama dalam menata ruang 
publik pusat belanja dipaparkan di bawah ini, 
pada area koridor dan koridor tematik, area 
atrium, dan area dining/ foodcourt. 

 Pertama, pada koridor dan koridor tematik. 
Jika pengamat berada di salah satu sisi koridor, 
tenant spaces dengan konfigurasi storefront 
memberikan pengaruh secara visual. Ruang 
penyewa dengan bentuk, finishing, dan proporsi 
yang memberikan visual connectivity bagaikan 
dinding pada sebuah koridor. Dimensi toko, 
misalnya, juga memberikan efek nyaman secara 
visual dalam eksplorasi produk baik pengunjung 
maupun penyewa (Wee dan Tong, 2005; Kramer, 
2008). Tampilan storefront, bentuk-bentuk 
dengan warna dan finishing memberikan kejutan 
saat berjalan di kori dor, proporsinya akan me-
mudahkan tampilan peng unjung secara lengkap 
(Baker, 1982; D’Astous, 2000; Barr dan Broudy, 
1986; Wee dan Tong, 2005). 
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 Warna dan setting windows 
display berfungsi untuk 
memberikan informasi dalam 
mencari awal dan menentukan 
pilihan toko (Kusumowidagdo, 
2005), merefleksikan citra 
toko dan produk (Kramer 
2008), mengidentifikasikan 
toko (Kusumowidagdo, 
2005; Kusumowidagdo, dkk., 
2011). Suasana toko memiliki 
pengaruh pada perilaku baik 
di dalam maupun di luar toko 
(Kusumowidagdo, 2005, 
Kusumowidagdo, dkk., 2011). 
Berikutnya, elemen koridor yang 
berpengaruh pada suasana 
koridor adalah material, dimensi, 
dan finishing. Pada koridor, 
material yang digunakan pada 
finishing lantai dan langit-langit 
yang baik akan berfungsi secara 
baik dalam ketahanan dan 
image-nya pada pengunjung 
(Baker, 1986; D’Astous, 2000; 
Kramer, 2008). Bentuk koridor 
yang berlekuk lebih menarik 
pengunjung dibandingkan 
bentuk koridor yang monoton 
(Wee dan Tong, 2007; Zacharia, 
2008). Selain dimensi koridor 
sendiri, terdapat pula kios 
atau gerobak ritel membantu 
menciptakan suasana kreatif 
dan dinamis, dengan menjual 
produk-produk yang menarik, 
beraneka warna, dan musiman 
(Wee dan Tong, 2007). Dekorasi 
dalam turut memberikan suasana 
semarak dan menaikkan mood 

pengunjung (Baker, 1986; 
D’Astous, 2000; Tabak Ozgen 
dan Aykoll, 2006). Dekorasi 
memperlihatkan kompetensi 
dan ekspektasi (Ward dan Bitner, 
1992). Signage dapat pula 
berfungsi sebagai dekorasi.

 Selain hal-hal di atas, khusus 
untuk kasus berikutnya, 
koridor tematik/ koridor yang 
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menerapkan tema tertentu, 
penggunaan tema-tema yang 
terefleksi padat elemen-elemen 
interiornya turut menciptakan 
suasana yang berpengaruh 
kepada perilaku pengunjung 
(Kusumowidagdo, dkk., 2012).

 Ketiga, area atrium juga 
memiliki pengaruh untuk mem-

berikan kenyamanan kepada 
pengunjung (Gardestat, 1989). 
Secara visual, hal-hal penting 
dalam mendesain atrium ada-
lah luas atrium (terkait dengan 
ekspektasi pengunjung yang 
datang), ketinggian atrium, 
serta visibilitas terhadap tenant 
pada lantai yang sama dan di 
atasnya.
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 Keeempat, area dining atau 
dapat disebut area food 
court. Dalam Kramer (2008), 
terdapat beberapa hal yang 
membuat desain foodcourt 
tampil menarik sebagai oasis 
bagi pengunjung, yaitu tatanan 
area publik, desain area tenant 
yang menarik, konfigurasi 
tempat duduk, dan desain 
furnitur (fixed atau loose) dari 
area makan. Desain fisik yang 
atraktif merupakan salah satu 
faktor keberhasilan lingkungan 
area makan (Boon, 2011). 
Senada dengan Kramer 
(2008), konfigurasi tempat 
makan sedapat mungkin 
memerhatikan alur sirkulasi 
dan juga kemungkinan agar 
para pengunjung dapat saling 
menonton. Layout merupakan 

hal yang penting dalam 
penciptaan lingkungan belanja 
(Baker, 1986; D’Astous, 2000; 
Boon 2011). Area dining dapat 
juga terbuka dan merupakan 
titik pertemuan atau atraksi. 
Area food court merupakan 
area favorit (Sari, Kusuma, 
dan Tedjo, 2010) dan memiliki 
banyak peluang untuk menjadi 
salah satu image dari pusat 
belanja. Desain furnitur 
merupakan salah satu aspek 
yang diperhatikan pengunjung 
(Maharani, 2014).

 Pada keempat area di atas, 
tidak hanya fitur interior yang 
tangible, tetapi juga akustik 
di sini dapat berupa musik 
dan sarana penyampaian 
informasi. Akustik yang baik 
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meminimalkan transmisi suara 
melalui udara dan struktur 
bangunan ke bagian lain dari 
pusat belanja (Baker, 1986; 
d’Astous, 2000; Wee dan 
Tong, 2007). Begitu pula musik 
dapat berpengaruh kepada 
pengunjung sebagai mediator 
usia pebelanja (Yalch dan 
Spangenberg, 1990; Gulas dan 
Schewe, 1994), tempo musik 
(Milliman, 1986), volume musik 
(Smith dan Curnow, 1966), 
preferensi musik (Herrington dan 
Capella, 1996).

 Pencahayaan dapat terdiri 
atas pencahayaan buatan dan 
pencahayaan alami walaupun 
pencahayaan alami lebih 

banyak dijumpai. Pencahayaan 
yang terang-benderang, ceria, 
dan dinamis banyak dijumpai 
di pusat belanja Asia (Wee 
dan Tong, 2007), tata cahaya 
memberikan unsur teatrikal, 
akselerator penjualan, 
mengarahkan pengunjung, 
meminimalkan kelemahan 
visual akibat kondisi struktural 
dalam ruang, memberikan 
kenyamanan bagi pengunjung 
dan wiraniaga (Turley dan 
Milliman, 2000), serta 
berpengaruh terhadap perilaku 
(Areni dan Kim, 1999; Boon, 
2007). Pada beberapa lokasi 
seperti atrium dan foodcourt 
banyak disukai penggunaan 
skylight.
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 Beberapa unsur lainnya adalah 
scent dan penghawaan. Scent 
memiliki pengaruh terhadap 
pengunjung (Baker, 1986; 
Mitchell, dkk., 1995; D’Astous, 
2000). Signage memberikan 
kejelasan penunjuk arah 
(Baker, 1986; D’ Astous, 
2000; Wee dan Tong, 2007; 
Boon, 2011). Area duduk 
memberikan kenyamanan 
bagi pengunjung untuk dapat 
beristirahat (Baker, dkk., 2000). 
Penghawaan buatan penting 
untuk kenyamanan pengunjung 
(Kramer, 2008; Boon, 2011) 
terutama pada temperatur, 
kelembaban, dan sirkulasinya 
(Baker, 1986; D’Astous, 
2000). Semua elemen fisik ini 
berfungsi agar pengunjung 
merasa nyaman di dalam area 
pusat belanja.

b) Indikator Tatanan Sosial Ruang 
Publik Pusat Belanja / pasar 
tradisional moden

 Untuk tatanan sosial, 
kantor pengelola memiliki 
peran sangat tinggi untuk 
mendatangkan arus 
pengunjung. Program-program 
menarik dan acara diadakan 
untuk menarik sebanyak 
mungkin pengunjung. 
Indikator-indikator dari faktor 
sosial yang dipikirkan adalah 
kerumunan dan kepadatan 
(Bell, dkk., 1996). Kepadatan 
dapat menyebabkan stres dan 
perasaan tertekan (Milgram 
1970; Saegert 1978). Namun 

kerumunan pada sebuah 
acara pada sebuah pusat 
belanja maupun kafe dapat 
dipersepsikan sebagai sesuatu 
yang positif (Bell, dkk, 1980). 
Kerumunan dapat memberikan 
gairah agar pengunjung lain 
bergabung. Sementara itu, 
kepadatan dapat dipersepsi 
berbeda bagi tiap orang (Bell, 
dkk., 1980; Baker, 1986; 
D’Astous, 2000). Pengunjung 
lain dengan gaya hidup yang 
sesuai (Baker, 1986; D’Astous, 
2000; Astuti dan Hanan, 
2011), jumlah dan perilakunya 
(Baker, 1986; D’Astous, 2000) 
memberikan memberikan 
perasaan nyaman dan aman. 
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SKEMA SENSE 
OF PLACE UNTUK 
TRADITIONAL 
SHOPPING STREET

bab 2
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Adapun pendorong sense of 
place untuk tradisional shopping 
street dapat berupa faktor fisik 
dan faktor sosial. Dari penelitian 
.... dapat disimpulkan bahwa 
terdapat kedua faktor tersebut yang 
harus diperhatikan dalam rangka 
preservasi maupun penciptaan 
kawasan sejenis.

Faktor-Faktor Fisik
1. Kawasan 

Kawasan adalah salah satu faktor 
yang mempengaruhi sense of place.
Adapun kawasan dapat didefinisikan 
dengan kompleks di sekitar obyek 
tradisional shopping street/ shopping 
corridor atau shopping centre.

Salah satu contohnya adalah 
Kawasan Triwindu, yang berada di 
kompleks kawasan Ngarsopuro. 
Kawasan sekitar yang spesifik 
memberikan karakter khusus untuk 
mendukung tradisional shopping 
street/ shopping corridor atau 
shopping centre.
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2. Arsitektur

Arsitektur yang khas memberikan identitas 
khusus, seperti fasade, ornamen bangunan 
dan langgam.
Adapun  sebagai contoh arsitektur pasar Ubud 
yang khas dengan berbagai ornamennya antara 
lain adalah ornamen khas Bali, bangunan pura 
dan beringin, payung peneduh area, gate, 
signage area pasar, dan perkerasan pada jalur 
sirkulasi. Elemen-elemen ini terdapat dalam 
benak pengunjung dan memberikan suasana 
yang khas.
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3. Interior

Ruang interior turut berpengaruh terhadap sense 
of place. Elemen interior yang berpengaruh 
adalah layout dan pengelompokan zoning, 
display barang, signage dan lebar koridor.
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4. Varian Produk dan  barang-barang 
lainnya

Varian produk dapat memberikan nilai 
kekhasan yang khusus sebagai produk-produk 
daerah yang spesifik. contohnya di Area Pasar 
Ubud dan Jalan Karna sering dijumpai: art 
product, souvenir Bali, Coffee Shop, dan 
Kudapan Bali.
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5. Vocal Point Khusus

Vocal Point khusus, adalah aksen-aksen yang dapat 
dijumpai pada kawasan pasar tradisional yang 
dapat pula berfungsi sebagai penanda, contohnya 
di Pasar Triwindu, vocal point khusus yang dijumpai 
adalah patung loro blonyo dan topeng. Di desa 
Sade, Lombok, penanda yang dijumpai adalah 
pohon cinta dan lumbung padi
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1. History dan Memory

Sejarah dan ingatan masa 
lalu memberikan warna 
pada sebuah tempat, 
baik pada pengunjung 
maupun pada masyarakat 
yang menghuni kawasan. 
Contohnya saja untuk 
kawasan Pasar Tradisional 
Ke’te’Kesu’ Toraja, sejarah 
asal usul Toraja sangat kental 
dan banyak menyumbang 
suasana secara spesifik 
untuk karakter yang khusus.

Faktor-Faktor Sosial
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2. Narasi

Adanya narasi atau cerita yang berkembanga di 
masyarakat dapat turut meramaikan suasana. 
Cerita -cerita tersebut akan diperdengarkan dari 
mulut ke mulut dan menambah kegairahan dalam 
berbelanja pada lokasi tersebut
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3. Karakter pedagang dan pengunjung

Pedagang etnik tertentu yang khas dengan suasana 
tawar menawar memberikan kesan khusus. Juga 
pengunjung yang datang dengan tujuan khusus. 
Keduanya secara simultan memberikan atmosfer yang 
berbeda pada tempat tersebut.



50      Koridor Pasar Tradisional

4. Aktivitas Event dan Promosi

Aktivitas dan event promosi yang khusus seringkali 
dipergunakan sebagai sarana strategi marketing oleh 
pengelola kawasan. Brand event tertentu seringkali melekat 
pada kawasan tertentu misanya Ubud Food Festival dan 
Festival Pesona Pasar Tradisi Solo di Pasar Triwindu, Surakarta

 t
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Skema Faktor Fisik dan Sosial

 t

Sense of 
place 
traditional 
shopping 
street

faktor faktor fisik

faktor faktor sosial

Aktivitas klien & promosi

Kawasan

Arsitektur

Interior

Varian Produk

Vocal Point Khusus

History & Memory

Narasi

Karakter Pedagangdan 
Pengunjung
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