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ABSTRACT Frequently the assessment indicator to quality  has beendetermined 
by fulfilling or not the earlier planning done by decision maker or stakeholders in 
the case of area/ region arrangement. Whether the assessment will be matched 
or not with various eligibility which is consisted within standard or guidelines. 
But it is, particularly in the case of area/ region, assessment or identification to 
area/ region’s quality is always synchronizing/ escorting to the growth of time. 
Earlier Planning, permanent standards, guidelines, as well as the equivalent 
represent static indicator, whereas the area/ region which have been arranged 
experiencing a growth in any forms. Therefore the nearest shareholder in the 
case of change of an area/ region –that is dweller/ citizen, have to be 
participated within this activity.  
Peoples of the area/ region experience a process of what referred as 
environmental cognition. Psychologically they doing some learning process to 
their area/ region as an environment adaptation. This is the basic surviving act of 
a human or any creature to its environment. This natural behavior can be 
adopted as a criterion in the quality determination of an area/ region.    
 

A. PENDAHULUAN 

Dalam suatu penataan kawasan, perencanaan dan perancangan tentunya 
dilakukan sesuai dengan panduan-panduan perencanaan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah daerah setempat atau instansi terkait demi memperoleh 
bentuk tata kawasan yang baik. Penilaian mengenai baik atau tidaknya hasil 
dari tata kawasan menjadi bersifat obyektif karena indikatornya hanya 
berdasarkan panduan-panduan tersebut. Penilaian ini, prosesnya kemudian 
dilakukan dengan pengidentifikasian terpenuhi atau tidaknya setiap items 
dalam panduan, sehingga memenuhi persyaratan atau dengan kata lain 
penataan kawasan yang telah dilakukan berhasil dengan baik. 
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Namun hal diatas dapat dikatakan sebagai penilaian sepihak terhadap 
kualitas suatu kawasan walaupun sangat obyektif. Penghuni atau warga 
suatu kawasan yang berpenetrasi ke kawasan yang terbentuk tersebut 
datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Dan belum tentu 
pendatang di kawasan tersebut adalah perencana itu sendiri. Serta merta 
pendatang yang kemudian disebut sebagai pengamat ini akan menangkap 
suatu kesan ke dalam memori mereka, berupa penilaian tentang lingkungan 
interaksi mereka. Dan penilaian itu berbeda-beda pula diantara masing-
masing pengamat. 

 
Interaksi manusia sebagai sebuah/ seorang sistem pengamat dalam 
lingkungannya merupakan interaksi atau hubungan yang saling 
menyesuaikan, seperti yang dinyatakan oleh Holahan (1982). Ketika 
lingkungan terbentuk, manusia sebagai pengamat mulai melakukan 
pengenalan terhadap lingkungannya melalui panca indera/ pengalaman fisik 
dan pengalaman psikis. Proses input pengalaman dan menyatakan kembali 
tentang pengalaman terhadap lingkungan tersebut merupakan pemetaan 
kesadaran/ mental (kognitif) yang telah dilakukan oleh pengamat. 

 
Pemetaan kognitif dapat dijadikan alat untuk evaluasi dari hasil penataan 
suatu kawasan. Tono Setiadi (1999) menyatakan suatu pertanyaan tentang 
sudahkah pemerintah dan perancang, menggunakan peta kognitif untuk 
perencanaan kota? Jika hal ini dapat dipelajari dengan menghubungkan 
elemen-elemen kota dengan opini-opini pengamat melalui peta kognitif, maka 
peta kognitif memungkinkan untuk dijadikan bagian dari panduan seperti 
yang disebut di atas.  Kesan-kesan yang dinyatakan oleh pengamat dapat 
menjadi kriteria dalam penilaian kualitas suatu kawasan. Oleh karena itu 
perlu dikaji lebih dalam mengenai proses interaksi ini dan bagaimana 
elemen-elemen yang keluar dalam pemetaan kognitif pengamat dapat 
menceritakan kualitas dari tata kawasan yang dihuni pengamat tersebut.  
 

B. PERMASALAHAN  

Pemetaan kognitif memungkinkan dijadikan metode evaluasi alternatif untuk 
menilai suatu penataan kawasan, oleh karena itu permasalahan yang ada 
kemudian adalah: 
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1. Elemen-elemen apa saja yang membentuk suatu kawasan, sehingga 
kawasan tersebut dapat dikatakan memiliki kelengkapan sebagai suatu 
lingkungan binaan yang berkualitas? 

2. Bagaimana opini yang subyektif dalam output pemetaan kognitif masing-
masing pengamat dapat dijadikan penilaian mengenai kualitas penataan 
kawasan?  

3. Bagaimana kondisi suatu kawasan dapat diidentifikasi melalui pemetaan 
kognitif? 

 

C. KUALITAS TATA KAWASAN    

Hakikatnya kualitas merupakan penggambaran karakteristik langsung dari 
suatu produk, seperti performansi, keandalan, kemudahan dalam 
penggunaan, estetika dan sebagainya. Secara strategik kualitas didefinisikan 
sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan 
pelanggan (meeting the needs customers). Keunggulan suatu produk terukur 
melalui tingkat kepuasan pelanggan

1
.  

 
Tata kawasan merupakan hasil/ produk dari perencanaan dan perancangan 
dengan usaha di bidang ahlinya (intellectual effort) seperti bidang lingkungan 
dan arsitektur. Sebagai lingkungan binaan yang menyatu dengan lingkungan 
alam dan sosial, kualitas yang dimaksud adalah segala penerapan dan 
pendekatan yang dapat diaplikasikan secara relevan ke dalam setiap aspek/ 
kebutuhan dalam pembangunan dan pengembangan. Mulai dari 
perencanaan dan disain serta penempatan bangunan sampai kepada 
operasional pengelolaan

2
. 

 
Kualitas kawasan yang berwujud ruang kota dapat diukur dengan 
mengkategorikannya menjadi tiga kategori kualitas yaitu, Kualitas fungsional, 
Kualitas visual dan Kualitas lingkungan. Pengukuran kualitas tidak bisa 
dilakukan dengan standar yang seragam antara satu tempat dengan tempat 
yang lainnya. Karena setiap tempat tersebut memiliki latar belakang konteks 
yang berbeda-beda, sehingga kita tidak dapat menyamakan standar antara 
kota New York dengan Jakarta, bahkan Kota Jakarta dengan Bandung pun 

                                                 
1
 Goen, Sekilas Kualitas, www.posindonesia.co.id/berita/sekilas_kualitas.html 

2
 English Partnerships, Space for Growth: Environmental Quality Matters  

http://www.posindonesia.co.id/berita/sekilas_kualitas
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masih memiliki perbedaan. Oleh karena itu latar belakang sosial-budaya, 
ekonomi maupun persepsi masyarakat tentang kualitas juga berbeda-beda

3
.   

 
Makna kualitas yang terkandung dalam ketiga kategori tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Kualitas fungsional. Antara lain adalah tingkat efisiensi, keefektifan, 

kelayakan, keteraturan (order), terorganisir secara baik. Misalnya 
apakah kota Jakarta sudah berfungsi secara layak sebagai Ibukota 
Negara yang menjadi pusat kegiatan politik dan ekonomi? 

2. Kualitas visual. Kualitas yang dimaksud, ruang kota cukup informatif 
(atau highly legible mudah dibaca), memiliki estetika dan keindahan, 
terdapat jatidiri dan identitas yang jelas, dan apakah memiliki detail yang 
memberi nuansa lingkungan binaan yang memenuhi kebutuhan 
psikologis penghuninya termasuk emosionalnya. 

3. Kualitas lingkungan. Berhubungan dengan dua unsur yaitu fisik dan non-
fisik. Unsur fisik menyangkut masalah eko-sistem, iklim mikro, topografi 
dan aspek psikologis. Sedangkan unsur non-fisik menyangkut sesuatu 
yang kontekstual dari suatu tempat yaitu kehidupan sosial-budaya, 
ekonomi dan bahkan politik. Unsur non-fisik memegang peranan penting 
dalam pembentukan ruang. Bahkan pada kenyataannya lingkungan 
binaan yang terbentuk (unsur fisik) merupakan perwujudan fisik dari 
pengaruh-pengaruh non-fisik. 

 

D. PSIKOLOGI KOGNITIF    

Dalam arsitektur pengkajian psikologi dihubungkan langsung dengan 
lingkungan sebagai faktor di luar sistem (manusia) yang tidak dapat 
dipisahkan. Gary Moore

4
 menyebutkan studi lingkungan-perilaku dalam 

arsitektur meliputi penyelidikan sistematis tentang hubungan lingkungan dan 
perilaku manusia dan penerapannya dalam perancangan. Pengkajian ini 
lebih dari sekedar penilikan kepada fungsi, yaitu lebih mendalam kepada 
psikologi pemakai, bagaimana memahami bangunan, kebutuhan interaksi 
sosial, pengaruh budaya dan gaya hidup dan makna simbolis. 

                                                 
3
 Danisworo, M., Makna Warna dalam Urban Disain: Kolaborasi Bentuk dan Warna 

 Dalam Arsitektur Kota 
4
 dalam Pengantar Arsitektur: Pengkajian Lingkungan-Perilaku 
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Individu mengalami reaksi terhadap lingkungan fisik bangunan dan perkotaan 
yang mereka lihat, reaksi tersebut menjadi pengalaman berupa citra (image) 
lingkungan yang tersimpan dalam ingatan, dan kemudian citra inilah yang 
akan mempengaruhi perilaku. Obyek-obyek arsitektur dan perkotaan 
merupakan bahan-bahan informasi yang siap dipersepsikan, diingat dan 
digunakan. Ketiga proses tersebut adalah yang paling dekat dengan proses 
psikologis manusia dan merupakan penjelasan mengenai cabang psikologi 
yang disebut psikologi kognitif. 

 
Psikologi kognitif merupakan kajian ilmiah yang membahas mengenai 
kesadaran (cognition). Kesadaran yang dimaksud berkenaan dengan proses 
mengetahui atau memahami tentang sesuatu oleh otak. Sehingga tepatnya 
psikologi kognitif merupakan kajian yang mempelajari aktifitas mental yang di 
dalamnya terdapat proses penyerapan informasi/ilmu (acquiring), menyimpan 
informasi yang diperoleh (storing), dan menggunakannya kembali sebagai 
pengalaman/ pengetahuan (using knowledge)

5
. Dasar dari pengertian ini 

adalah kognisi merupakan mekanisme yang memungkinkan manusia 
memahami sesuatu, termasuk di dalamnya fungsi untuk mempersepsi, 
mengingat dan berpikir

6
.  

 
Dalam tulisan artikelnya di Encarta Reference Library, Mary Ann Foley 
menjabarkan sebuah kronologis mengenai perkembangan psikologi kognitif 
dalam bentuk pembagian masa-masa penting, sehingga pengertian tentang 
psikologi kognitif dapat sampai pada “sebuah proses penyerapan informasi, 
penyimpanan, dan menyampaikan kembali informasi tersebut”. Ada empat 
titik-titik perkembangan psikologi kognitif dalam kronologi ini yaitu: 
a. Awal pengkajian tentang kognitif. 
b. Pergantian kepada pemahaman perilaku. 
c. Revolusi Kognitif. 
d. Kognisi sebagai information processing. 

 
Pada tahap kronologi terakhir psikologi kognitif mulai dapat didefinisikan 
dengan mudah. Istilah-istilah komputer seperti input, output, processing, 

                                                 
5
 Foley, Mary Ann; Microsoft Encarta Reference Library 2003, topik: Psychology Cognitive   

6
 Boedihargo, W., dalam daftar istilah diktat Fakultas Hukum Universitas Pancasila: Sekilas Tentang 

Psikologi  
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penyimpanan data (information storage), dan pemanggilan kembali data 
(information retrieval) menyerupai aktifitas mental pada manusia. Mulai saat 
itu manusia juga digambarkan sebagai sebuah prosesor. 

 
Walaupun metafora komputer merupakan titik terang dari pemahaman cara 
berpikir manusia namun tetap mendapatkan berbagai macam kritikan karena 
dipercaya aktifitas mental manusia jauh lebih rumit lagi daripada sekedar 
menjalani runtutan seperti pada kerja komputer. Seperti misalnya pemikiran 
subyektif yang biasanya dinyatakan secara tidak terduga dari seseorang tidak 
terdapat dalam tahap input-output-process ini.  

 
Proses informasi di atas merupakan model linier, lain lagi setelah 
dikembangkan sistem komputer yang lebih komplek. Maka terdapat model 
baru dari kiasan mengenai aktifitas mental manusia. Aktifitas mental yang 
dimaksud dapat dilakukan secara bercabang-cabang sehingga manusia dapat 
melakukan aktifitas yang banyak (multiple operations) secara bersamaan. 
Model ini disebut sebagai obat dari kritikan di atas tapi tidak berhenti sampai di 
sini, karena pemahaman mengenai aktifitas mental manusia masih terus 
didiskusikan karena kerumitannya. 
 

E. PERSEPSI     

Persepsi merupakan salah satu spektrum penting dalam pembahasan 
psikologi kognitif, yaitu proses organisasi dan integrasi sensasi; suatu proses 

 

Input 

Memproses Data 

Penyimpanan Data 

Output 
Information 
retrieval 
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yang berjalan secara aktif
7
. Dengan kata lain yang terjadi dalam proses ini 

adalah salah satu indera dari individu, apakah itu mata, telinga, hidung, lidah 
ataupun kulit, menerima sesuatu yang di atas disebut sensasi, dapat berupa 
cahaya, suara, bau, dan rasa. 

 
Prinsip yang mendasari persepsi adalah psikologi gestalt

8
. Bahwa kita dapat 

mempersepsi sesuatu secara utuh tidak bagian per bagian. Bagaimana kita 
dapat menerima suatu melodi musik dan menikmatinya karena kita 
mempersepsinya secara utuh sebagai suatu rangkaian not-not lagu yang 
terpola. Dasar persepsi terdiri dari dua prinsip yaitu : 

1. Wujud dan Latar (Figure and ground) 
2. Pengelompokkan (Grouping) 

 
Apapun yang dipersepsi orang akan diingat dan semakin diingat jika sensor 
berulang kali terjadi. Sehingga terdapat kesepakatan terhadap hasil persepsi 
tersebut di dalam individu yang berupa pola pengenalan (pattern recognition) 
atau dapat juga disebut ciri. Sebagai contoh kita dapat mengenal teman kita di 
kerumunan pasar karena pola-pola yang ada pada teman kita yang sudah kita 
rekam. Di sini dapat dipahami sebagian dari proses kognisi dalam psikologi 
kognitif.    

 
Tanpa kemampuan untuk mempersepsikan suatu sensasi, apapun yang 
diterima oleh indera kita tampak tidak akan berarti, misalnya seperti warna, 
bentuk dan suara yang bercampur-aduk tidak beraturan dan tidak jelas. 
Sehingga tanpa kemampuan ini seseorang tidak dapat mengenali orang lain, 
memahami percakapan, menanggapi perlakuan ataupun menepis ancaman 
hidup. Seseorang atau mahluk lainnya yang tidak berkemampuan persepsi 
tidak dapat bertahan hidup lama. 
 

                                                 
7
 Rubin Mc Neil (1977) dalam Boedihargo, W. 

8
 Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti keseluruhan atau organisasi. Menurut para tokoh 

dari aliran gestalt yaitu Max Wertheirmer, Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler, obyek studi psikologi 
adalah penampakan dan harus diteliti bagaimana wujudnya penampakan tersebut. “Keseluruhan 
adalah lebih penting dari sekedar elemen-elemen yang membentuknya” adalah pernyataan yang 
terkenal dari aliran ini. Proses persepsi sangat penting dalam psikologi gestalt (Boedihargo, W. dan 
Encarta). 
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F. KOGNISI LINGKUNGAN 
 

Seperti halnya pada psikologi kognitif, psikologi lingkungan juga melibatkan 
persepsi sebagai pokok pemikiran untuk mempelajari perilaku manusia. Hal 
ini sangat berkaitan erat karena stimulus yang dipersepsikan oleh manusia 
datangnya dari lingkungan di sekitarnya. Proses dasar yang menyangkut 
interaksi manusia dengan lingkungannya adalah informasi tentang lingkungan 
yang diperoleh melalui proses persepsi

9
.  

 
Hubungan interaktif antara manusia dan lingkungan digambarkan oleh Amos 
Rapoport sebagai hubungan persepsual khususnya bagi perencana, 
sedangkan publik hanya menikmatinya dan pengguna berasosiasi dalam arti 
memanfaatkan lingkungannya.   

 
Kemudian secara khusus proses persepsi stimulus, pengorganisasian dan 
penggunaannya kembali sebagai pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan 
mengenai lingkungan, disebutkan sebagai kognisi lingkungan. Bahkan secara 
langsung, definisi lain mengartikan kognisi dalam psikologi kognitif sebagai 
kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan menyesuaikan 
diri atau dengan menyesuaikan lingkungan itu sendiri agar cocok dengan 
individu yang mendiaminya. Ataupun dengan mencari lingkungan yang baru 
apabila lingkungan yang sebelumnya sudah tidak dapat diadaptasi lagi 
(degradasi lingkungan)

10
. 

 

G. PEMETAAN KOGNITIF 
 

Untuk mengetahui bagaimana keadaan dan proses mental seseorang ketika 
mendapatkan stimulus lingkungan diperlukan apa yang disebut dengan 
pemetaan kognitif. Pemetaan kognitif dapat dilakukan ketika stimulus 
lingkungan dipersepsikan dan direkam secara mental oleh seseorang. 

 
Peta kognitif yang dihasilkan dari pemetaan mental ini juga disebut dengan 
peta mental. Peta mental yaitu satu upaya pemahaman suatu tempat 

                                                 
9
 Jon Lang (1987) dalam Purwanto, Edi 

10
 Britannica Ultimate Reference Suite 2003, topik: Cognitive Theories dalam Intelligence  
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khususnya suatu kota. istilah peta mental mengacu pada definisi oleh David 
Stea dan Roger Down yaitu: proses yang memungkinkan kita untuk 
mengumpulkan, mengorganisasikan, menyimpan dalam ingatan, memanggil, 
serta menguraikan kembali informasi tentang lokasi relatif dan tanda-tanda 
tentang lingkungan geografis kita

11
.  

 
Menurut Holahan, kehadiran citra (image) yang dipanggil kembali pada akhir 
proses kognisi lingkungan, tidak persis dengan obyek sebenarnya tetapi 
kadang-kadang terjadi distorsi dengan apa yang ada pada dunia nyata. 
Namun dalam penyimpangan penggambaran peta mental tadi selalu terjadi 
korelasi yang pasti dan bermakna antara lingkungan nyata dengan 
lingkungan yang digambarkan

12
. 

 
Proses pemetaan kognitif menghasilkan citra yang berupa peta/ gambaran 
spasial, tapi tidak selalu demikian. Pemetaan kognitif tetap melibatkan 
seluruh panca indera kita. Gambar peta/ spasial yang dihasilkan hanya 
mewakili persepsi dari indera mata kita saja, studi-studi serupa yang 
melibatkan kognisi hewan menunjukkan bahwa informasi mengenai 
lingkungan didapat melalui indera yang lain selain penglihatan. Penelitian 
Tolman (1948) menunjukkan kelompok tikus mengandalkan indera perabaan 
dan penciuman selain juga penglihatan untuk mengenal lingkungannya

13
.  

 
Demikian halnya pada manusia, pemetaan terhadap lingkungan seringkali 
dilakukan melalui memorinya tentang bunyi-bunyian atau bau-bauan yang 
khas. Selain itu temperatur lingkungan yang dirasakan oleh tubuh kita juga 
dapat menceritakan bagaimana gambaran lingkungan tersebut.  

 
Perolehan informasi mengenai lingkungan untuk dijadikan pengalaman dan 
pengetahuan di dalam ingatan kita, tidak hanya didapat dari hubungan/ 
interaksi langsung diri kita dengan lingkungan. Tetapi informasi tersebut juga 
dapat diperoleh melalui perantara lain atau yang disebut interaksi sekunder. 
Interkasi sekunder dapat berasal dari keterangan dari orang lain, media 

                                                 
11

 Holahan (1982) dalam Purwanto, Edi 
12

 Setiadi, Tono; Peta Kognitif Manusia Di Lingkungan Perkotaan: Suatu Pendekatan Untuk 
Perencanaan Kota 
13

 dalam Setiadi, Tono 
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massa, dan media cetak. Berarti pencitraan kognitif terhadap suatu 
lingkungan tidak hanya dikuasai oleh penghuni setempat melainkan juga 
individu yang berada di lingkungan yang dimaksud.  

 
Khususnya dalam lingkungan perkotaan, peta kognitif menjadi alat yang 
penting bagi individu. Bahkan Holahan menyebutkan bahwa peta kognitif 
sebagai komponen dasar dalam manusia beradaptasi dengan lingkungan 
kotanya. Perkotaan merupakan lingkungan dengan berbagai atribut yang 
rumit. Karena rumit dan kompleksnya, peta kognitif menjadi persyaratan 
kelangsungan hidup manusia maupun untuk berperilaku spasial. 
Mekanismenya, dalam lingkungan perkotaan yang berliku dan rumit, setiap 
elemen kota adalah merupakan patokan yang dipilih oleh individunya sesuai 
sifat interest-nya, kemudian diingat sebagai memori dan dipakai kembali agar 
tidak tersesat. Selain itu dengan dimilikinya peta kognitif dalam pikiran tiap 
individu, perasaan akrab dan aman akan dirasakan walaupun sekompleks 
apapun wujud kota tersebut, terlebih jika peta kognitif yang dimiliki semakin 
kaya dengan informasi. 

 
Seperti yang disebutkan di atas, citra yang digambarkan ke dalam peta 
kognitif mengalami perbedaan atau penyimpangan dengan keadaan 
sebenarnya. Dalam kasus lingkungan perkotaan, kemungkinan 
penyimpangan yang terjadi misalnya seperti: 
1. Peta tidak lengkap dan mendetail, jalan-jalan utama dan jalan-jalan 

percabangan tidak lengkap serta tidak tergambarnya gedung-gedung 
dan elemen-elemen secara lengkap pula. 

2. Terdapat distorsi, misalnya jarak yang seharusnya dekat digambarkan 
menjadi jauh atau jalan yang besar digambar menjadi jalan kecil.

14
 

 
Dinamika lain dalam pemetaan kognitif kota yaitu terdapatnya perbedaan 
penggambaran peta kognitif yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam 
psikologi, setiap individu berbeda satu sama lain sehingga mempengaruhi 
penggambaran peta kognitif ini. Faktor-faktor tersebut yaitu: 
1. Gaya Hidup (Lifestyle). Dalam studinya Milgram (1977) mencatat bahwa 

sekelompok mahasiswa yang menggambarkan peta mentalnya selalu 

                                                 
14

 Fisher (1984) dalam Setiadi, Tono 
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memulainya dengan menggambarkan kawasan yang berhubungan 
dengan kegiatannya sebagai mahasiswa. Gaya hidup atau yang bisa 
disebut juga kebiasaan mempengaruhi setiap penekanan yang ada pada 
gambar peta mental.  

2. Keakraban (Familiarity). Keakraban dengan lingkungan mempengaruhi 
keakuratan penggambaran peta mental. Holahan dan Mirilia Dobrowolny 
(1978) mengumpulkan gambar peta mental dari seratus orang 
mahasiswa University of Texas. Di dapat dari keseratus mahasiswa 
tersebut dihasilkan gambar-gambar peta yang berbeda-beda yang 
perbedaannya dipengaruhi oleh frekwensi/ seringnya masing-masing 
mahasiswa tersebut beraktifitas di areanya masing-masing. Area 
tersebut tergambar lebih detail daripada obyek peta lainnya dalam peta 
kognitif tersebut. 

3. Keterlibatan Sosial. Karakter lingkungan yang tergambar di dalam peta 
kognitif juga dipengaruhi oleh hubungan sosial masing-masing individu. 
Perbedaan ukuran tingkat keterlibatan dalam aktifitas sosial yang 
disebut oleh Lee (1968) sebagai “neighborhood quotient” mempengaruhi 
perbedaan peta kognitif individu yang berlainan.  

4. Kelas Sosial. Perbedaan sosial berhubungan positif dengan jangkauan 
citra urban atau luasan dari cakupan peta mental. Ini dipercaya 
disebabkan oleh kelas sosial yang mempengaruhi kemampuan mobilitas 
spasial tiap individu, dibandingkan kelas menengah ke bawah, golongan 
menengah ke atas memiliki mobilitas lebih tinggi karena kemampuan 
mereka memiliki kendaraan dan kemudahan yang dapat dibeli. 

5. Perbedaan Gender. Tercatat peta mental pria lebih luas cakupannya 
dibandingkan wanita. Ini disebabkan oleh perilaku yang sudah terpola 
secara tradisi tentang aturan gender, di mana contohnya wanita lebih 
menggunakan waktunya di lingkungan terbatas sebagai ibu rumah 
tangga, dan pria berkegiatan di lingkungan yang lebih luas/ jauh sebagai 
pencari nafkah.

15
   

 
Kevin Lynch, guru besar dalam perencanaan kota, telah menelusuri peta 
kognitif pengamat dengan hasil bahwa pemetaan kognitif terjadi karena 
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adanya penangkapan terhadap atribut-atribut kota yang langsung ‘terbaca’ 
oleh pengamat.  

  
Oleh karena itu Lynch menyatakan pembangunan kota hendaknya 
berorientasi pada penataan yang mudah ‘dibaca’ (highly legible). Melalui 
peta kognitif yang diteliti terdapat lima kategori atribut yang digunakan 
pengamat untuk membuat gambaran kognisi dari tempatnya berada. 
Atribut/elemen itu adalah: Path; Edges; Districts; Nodes; and Landmarks. 

 
Oleh karena itu terdapat kaitan erat antara proses penataan dengan 
pemetaan kognitif, karena pemetaan kognitif dapat menentukan kemudahan 
lingkungan dimengerti oleh para penghuninya. Begitu pula kualitas 
penataannya dapat dinilai melalui persepsi-persepsi pengamat yang 
dikumpulkan (kolektif) membentuk gambaran umum mengenai kawasan kota 
yang dihuninya. 

 

Penggambaran kembali peletakan kelima 
elemen kota sesuai dengan pemetaan 
kognitif pengamat oleh Kevin Lynch. 
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H. STUDI KASUS     

Kawasan Cempaka Putih Tengah Jakarta Pusat merupakan salah satu 
kawasan yang mengalami ekspansi atau secara statis karena terdapat 
perkembangan yang terjadi dalam batasan wilayah tersebut. Keberadaan 
beberapa fasilitas umum dan sosial mempengaruhi kebutuhan penduduk dan 
menjadi ladang perkembangan potensi ekonomi terutama bagi pedagang kaki 
lima. Kualitas yang dimiliki oleh kawasan ini setelah mengalami 
perkembangan sedemikian rupa (padat, kemacetan lalu lintas, dan 
sebagainya) dapat dinilai sesuai dengan teori Lynch di atas. 

Beberapa contoh penggambaran peta 
kognitif beberapa komunitas dalam 
penelitian oleh Urban Poor Consortium. 
Penggambaran menunjukkan dinamika-
dinamika dan latar belakang pengaruh yang 
membuat penggambaran itu sendiri menjadi 
beragam. (Anthony Sihombing)  
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Lebih khusus lagi studi kasus dalam pengkajian ini dipersempit untuk 
mewakilkan keseluruhan kawasan namun didalamnya terdapat berbagai 
elemen yang diperkirakan dapat memberikan informasi tentang kawasan 
tersebut secara keseluruhan, selain karena keterbatasan sumber daya tadi.  
Dan dalam tahap permulaan dari pengkajian ini, dipilih pengamat dari 
kalangan mahasiswa dengan pertimbangan kekritisan akan pengalaman 
spasial yang diharapkan dapat menceritakan tentang lingkungan kawasan ini 
tanpa harus diberi arahan. 

 
Secara deskriptif umum, kawasan yang menjadi pengamatan digambarkan 
dalam peta sebagai berikut: 

 
Peta kawasan secara umum digambarkan kembali berdasarkan RBWK  

Dinas Tata Kota (Aqli) 

 
Jika dianalisa kondisi teraktual dari kawasan tersebut disesuaikan dengan 
pemaparan Kevin Lynch mengenai pengaplikasian elemen-elemen kota ke 
dalam peta, maka didapat beberapa peletakkan elemen kota tersebut di 
beberapa tempat.  

 

1. R.S. Islam 
2. Penginapan (PHI) 
3. GOR 
4. Masjid Yarsi 
5. Kampus UMJ 
6. Kampus Yarsi 
7. Kampus STMI 
8. SMU/SMP 77 
9. Pertokoan 
10. Flat mahasiswa 
11. STM 
12. Masjid Al-Huda 
13. Perkantoran  

 

 

Perumahan 

Fasilitas Umum 
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Adaptasi lima elemen kota versi rumusan Kevin Lynch ke dalam studi kasus (Aqli) 

 
1. Path 

Jalur-jalur yang digunakan oleh penghuni untuk melakukan pergerakkan 
dalam kawasan ini tetap dibagi dalam dua bagian. Seperti definisi path 
pada umumnya, terdapat jalan utama dalam kawasan namun ukurannya 
yang tidak signifikan menunjukkan bahwa itu adalah jalan utama diganti 
dengan pertimbangan lain. Yaitu seringnya penghuni menggunakan 
jalan tersebut untuk bersirkulasi terutama dengan kendaraan dan dilihat 
dari kepadatan lalu lintas (keramaian) jalan yang ada. Dalam hal ini 
jalur-jalur yang ditandai dengan tanda kuning (a.1) adalah jalan-jalan 
utama sementara garis-garis hair-line pada peta merupakan jalan 
sekunder (a.2). 
 
 

 

U 
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2. Edge 
Batas-batas penghujung dari kawasan dalam pengkajian ini cukup 
mudah diidentifikasi yaitu sesuai dengan keterangan batasan Kelurahan 
pada peta aslinya menunjukkan batas wilayah dibatasi dengan adanya 
kali di sebelah barat dan timur (b.2 dan b.3) kawasan sementara jalan 
Let.Jend. Soeprapto di sebelah utara dapat dijadikan edge sekaligus 
juga path (b.1). 

3. District 
District yang menunjukkan bagian-bagian kawasan yang berisi karakter 
khusus dari lingkungan banyak ditemukan dalam kawasan ini. Terbentuk 
beberapa distrik atau wilayah yang homogen berdasarkan adanya 
kesamaan aktivitas. Misalnya pada distrik yang pertama (c.1) terdapat 
dua kampus yang berdekatan menunjukkan distrik mahasiswa yang 
jelas terlihat. Dan pada distrik yang kedua (c.2) terdapat rumah sakit dan 
disebelah selatannya terdapat akademi keperawatan yang masing-
masing memiliki karakter aktivitas yang sama yakni bidang kesehatan. 
Rumah sakit sebagai fasilitas praktikum bagi mahasiswa di akademi 
tersebut dengan sendirinya menjadi bagian penting dari keseluruhan 
kegiatan yang ada. 

4. Nodes 
Titik temu pada pertigaan dan perempatan jalan di kawasan ini banyak 
diisi dengan konsentrasi aktivitas sehingga memunculkan nodes yang 
menyerupai aktivitas yang biasa ditemui pada landmark, yaitu pusat 
perkumpulan, orientasi ataupun meeting point. 
Titik 1 (d.1) ditandai dengan aktivitas mahasiswa Yarsi sebagai titik 
pertemuan mereka. Keberadaan tempat-tempat berkumpul seperti 
pedagang makanan serta kios fotokopi mempertegas keberadaan node 
ini di pertigaan Rumah Sakit Islam tersebut. Mahasiswa terkonsentrasi di 
sini terutama pada jam-jam di luar kuliah dan pagi hari sebelum jam 
kuliah dimulai. Kebanyakan titik ini digunakan untuk meeting point. 
Titik kedua dan ketiga (d.2 dan d.3) ditandai dengan keramaian orang 
memanfaatkan keberadaan pedagang makanan pinggir jalan. Titik ini 
jelas terasa pada pagi hari sebagai tempat orang-orang yang berangkat 
kerja singgah untuk sarapan dan tempat pertemuan. Keberadaan 
pangkalan taksi (d.3) dan bajaj (d.2) melengkapi keramaian pada titik-
titik ini. sedangkan pada titik keempat (d.4) terdapat hal yang sama 
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seperti pada titik pertama yaitu konsentrasi mahasiswa kampus UMJ 
karena terdapat pedagang makanan di sana. 

5. Landmark. 
Bentuk struktur bangunan yang tersendiri pada Masjid Yarsi dapat 
dikategorikan sebagai landmark karena aktivitas dan keberadaan 
bangunannya menjadikannya sebagai pusat orientasi. 
Secara visual Masjid Yarsi dapat dengan mudah dibedakan dengan 
bangunan lainnya di kawasan tersebut, ini memudahkan orientasi 
sehingga dengan sendirinya bangunan ini menjadi sebuah penanda dari 
kawasan ini. 

 
Sesuai dengan teori Lynch bahwa kawasan yang berkualitas salah satunya 
adalah bahwa kawasan tersebut harus highly legible atau mudah terbaca, 
maka berdasarkan analisa, penjabaran di atas menunjukkan kawasan dalam 
pengkajian ini terbaca seperti pada peta di atas (gambar 8). 

 
Walaupun pengertian dari kelima elemen kota yang dipaparkan Kevin Lynch 
agak melenceng dalam pemetaan ini, namun terdapat kesamaan karakter 
sesuai definisi masing-masing elemen tersebut. Akan tetapi pemetaan ini 
merupakan hasil yang dilakukan sepihak tanpa adanya kumulasi dari 
beberapa opini penggambaran peta kawasan yang dimaksud. Oleh karena 
itu berikut ini pembandingan dengan peta kognitif yang sesungguhnya yang 
dilakukan oleh pengamat yang benar-benar dimaksud dalam pengkajian ini. 

 
Berikut beberapa penggambaran peta kognisi untuk lingkungan Cempaka 
Putih Tengah oleh empat mahasiswa, dengan menjadikan kampusnya 
sebagai pusat penggambaran dari peta tersebut. Di sinipun terlihat 
keragaman penggambaran peta kognitif yang menunjukkan pengalaman dari 
pengamat mengeksplorasi lingkungannya. 

 
Pada penggambaran peta kognisi seperti pada gambar berikut ini terlihat 
pengamat menggambarkan lokasi kampusnya sebagai pusat penggambaran 
pada peta. Seperti sesuai pada teori sebelumnya status pengamat sebagai 
mahasiswa akan menentukan penggambaran peta kognitif tersebut, yaitu 
kawasan di mana kampus sebagai pusat titik awal penggambaran. Pada 
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peta kognitif inipun terlihat keragaman penggambaran peta kognitif yang 
menunjukkan pengalaman dari pengamat mengeksplorasi lingkungannya. 
 

 

1   2  

3  4  
Peta kognitif dibuat oleh mahasiswa UMJ (Aqli) 

 
1. Peta nomor 1. Menunjukkan pemetaan yang paling sederhana 

dimungkinkan karena kurangnya pengalaman pengamat. Peta hanya 
dibubuhi dengan keterangan nama-nama bangunan atau tempat yang 
cukup menonjol. Terdapat perbedaan proporsi pada penggambaran path 
(jalan) tapi tidak signifikan. 

2. Peta nomor 2. Seperti pada peta sebelumnya namun cakupan 
penggambarannya lebih luas. Bahkan proporsi jalan atau perbedaan 
major route dengan minor route hampir tidak ada.  

3. Peta nomor 3. Menunjukkan keterangan yang lebih spesifik. Jalur-jalur 
digambarkan cenderung tepat pembedaannya antara yang membagi 
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grid-grid dengan jalur yang terbentuk organis (melengkung/ membelok) 
secara jelas. Selain itu dibubuhi keterangan letak-letak bangunan yang 
menonjol dengan simbol-simbol serta terdapat area-area yang ditandai 
menunjukkan peletakkan aktivitas yang ada. Pada peta ini karakteristik 
landmark dan district cukup berhasil terbaca oleh pengamat. 

4.  Peta nomor 4. Menunjukkan jalur-jalur yang lebih tepat dengan 
perbedaan proporsi jalan yang sudah jelas mendekati peta 
sesungguhnya. Terdapat penanda untuk area tertentu seperti 
perumahan. Dan distrik tertentu tidak digambarkan sejelas gambar peta 
sebelumnya. Perbedaannya dengan peta-peta sebelumnya adalah 
orientasi mata angin yang berbeda dimungkinkan menunjukkan 
kebiasaan pengamat beraktivitas di dalam kawasan mulai dari arah 
datangnya pengamat yaitu jalan Let.Jend Soeprapto (dari bawah ke atas 
seperti pada penggambaran denah rumah umumnya). 

 
Di luar penggambaran jalan, besarannya dan perbandingannya antara jalan 
yang satu dengan yang lainnya. Penggambaran dan penjelasan tentang 
kawasan belum lengkap tergambar sementara mengenai zonning kawasan 
tergambar jelas, menunjukkan pengertian pengamat tentang batasan-
batasan antara tiap zonning.  

 
Selain itu seperti halnya analisa sebelumnya, penggambaran peta kemudian 
dibatasi dengan batasan kali/ sungai dan jalan utama sebagai edge. 
Pembatasan wilayah yang jelas dengan sesuatu yang eksisting pada 
kawasan dapat menunjang kawasan tersebut untuk dibaca dengan jelas 
terutama batasan-batasannya. 

 

I. KESIMPULAN     

Dalam menjawab permasalahan di atas, beberapa kesimpulan yang dapat 
dirumuskan yaitu: 

1. Elemen-elemen kota pada dasarnya berperan besar dalam membantu 
penghuni/ warga dalam melakukan penyesuaian diri. Proses persepsi 
yang dilakukan akan menangkap elemen-elemen kota tersebut karena 
keberadaannya yang menonjol. Lalu kemudian proses persepsi ini yang 
dijadikan alat untuk menjadikan lingkungan sekitar pengamat menjadi 
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‘bersahabat’ dengan penghuni. Adaptasi dapat terjadi lebih cepat dan 
penghuni menjadi lebih cepat menilai kawasannya kediamannya, maka 
segala perubahan yang menanggapi penilaian tersebut dapat cepat 
ditindak lanjuti.  

2. Untuk mendapatkan peta mental yang mendetail berdasarkan 
pengalaman pengamat. Pengamat harus dipancing dalam hal 
memaksimalkan kinerja memorinya dalam memanggil kembali informasi 
mengenai lingkungannya. Untuk itu elemen-elemen kota yang menjadi 
indikator kualitas kawasan dapat terbaca jelas pada detail-detail peta.   

 
Definisi dari masing-masing kelima elemen kota dapat sama untuk setiap 
kawasan namun pemahamannya perlu diadaptasi berdasarkan kondisi 
setempat dari berbagai latar belakang. Untuk mendapatkan gambaran yang 
lebih tepat tentang citra suatu kawasan menggunakan kelima elemen kota 
tersebut perlu diterjemahkan dan dicocokkan menjadi definisi baru yang 
berlaku untuk kawasan yang bersangkutan. Misalnya unsur kota seperti 
‘patokan’ yang sering dikenal di Indonesia perlu diterjemahkan di mana letak 
kesamaan karakternya dengan salah satu elemen kota tersebut. 

 
Selain itu panduan perlu dilakukan bagi pengamat yang akan menggambarkan 
peta kognitif karena tidak semua mengerti bagaimana menerapkan 
pengalaman lingkungan ke dalam bahasa gambar. Dan harus diberikan 
penjelasan mengenai elemen-elemen kota dengan bahasa yang familiar. 
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