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ABSTRACT  

Currently in big cities Indonesia incentive to open public space. Malang City is one of big city in East Java which 

is currently growing rapidly in processing public open space. One of the public open spaces in the city of Malang 

is a pedestrian path on Jalan Ijen, where the space currently facilitates the need for social space by providing 

benches in several locations. The buildings located along Jalan Ijen are dominated by Dutch colonial residence 

and several landmarks of the region, namely Hamid Rusdi Monument, Ijen Church, Brawijaya Museum, Melati 

Monument, and Malang Mayor's house. The pedestrian lane users in Jalan Ijen mainly move in the open space of 

public pedestrian path of Jalan Ijen, Malang once a week and the most activity is sit-dukuk, both adolescents and 

adults. The preference tendency can be influenced by the person's psychological attachment to a place or his 

place of attachment. This study aims to determine the factors that affect the inner bond or attachment (place 

attachment) users to the pedestrian path on Jalan Ijen, Malang. The method of analysis used is factor analysis 

and obtained 3 factors that influence the place attachment in pedestrian path of Jalan Ijen, that is (1). Identity 

factor / region image, (2). Factor of suitability of activity and open space of public, and (3). The uniqueness factor 

of the place. 

Keywords: place attachment, pedestrian way, activities 

ABSTRAK  

Saat ini di kota-kota besar Indonesia gencar menghadirkan ruang terbuka publik. Kota Malang merupakan salah 

satu kota besar di Jawa Timur yang saat ini sedang berkembang pesat dalam pengolahan ruang terbuka 

publiknya. Salah satu ruang terbuka publik di kota Malang yaitu jalur pedestrian di Jalan Ijen, dimana saat ini 

ruang tersebut memfasilitasi kebutuhan ruang bersosialisasi dengan menyediakan bangku-bangku di beberapa 

lokasi. Bangunan-bangunan yang ada di sepanjang Jalan Ijen didominasi oleh rumah tinggal bergaya kolonial 

Belanda serta beberapa landmark kawasan yaitu Monumen Hamid Rusdi, Gereja Ijen, Museum Brawijaya, 

Monumen Melati, dan rumah dinas Walikota Malang. Para pengguna jalur pedestrian di jalan Ijen utamanya 

beraktivitas di ruang terbuka publik jalur pedestrian Jalan Ijen, Malang seminggu sekali dan aktivitas terbanyak 

yaitu duduk-dukuk, baik remaja maupun dewasa. Kecenderungan preferensi itu dapat dipengaruhi oleh kelekatan 

psikologis seseorang terhadap suatu tempat atau lingkungan huniannya (place attachment). Studi ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan batin atau kelekatan (place attachment) 

pengguna terhadap jalur pedestrian di Jalan Ijen, Malang. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis 

faktor dan diperoleh 3 faktor yang mempengaruhi place attachment di jalur pedestrian Jalan Ijen, yaitu (1). Faktor 

identitas/citra kawasan, (2). Faktor kesesuaian aktivitas dan ruang terbuka publik, serta (3). Faktor keunikan 

tempat. 

Kata Kunci: place attachment, jalur pedestrian, aktivitas 

PENDAHULUAN  

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang memiliki beberapa kawasan 
konservasi terkait arsitektur kolonialnya, antara lain yaitu kawasan Kayutangan, Ijen, dan Pasar Besar. 
Arsitek Belanda yang sangat berperan dalam tata ruang kota Malang sejak jaman Hindia Belanda 
yaitu Herman Thomas Karsten. Ia telah berhasil menjadikan Kawasan Ijen yang berada di jalan Ijen, 
Malang menjadi landmark kota Malang. Kawasan Ijen dirancang oleh Karsten sebagai daerah 
perumahan mewah bertipe villa bagi pejabat. Hingga saat ini masih dapat dijumpai peninggalan 
rumah-rumah bergaya kolonial tersebut, meskipun beberapa rumah tinggal ada yang telah berubah 
menjadi berarsitektur modern dan adapula yang beralih fungsi menjadi bangunan komersial. Kawasan 
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Ijen juga sangat terkenal dengan boulevard-nya yaitu jalan kembar dengan pembatas berupa taman di 
bagian tengah. Ijen Boulevard dipercantik pula dengan jajaran pohon palem di kanan dan kiri jalan 
serta membatasi jalur pedestrian dengan jalan. Kawasan Ijen sendiri juga memiliki beberapa karya 
arsitektur yang menjadi focal point yaitu Gereja Ijen, Monumen Melati (Monumen Kadet Suropati) 
yang berada tepat di depan Museum Brawijaya, serta rumah dinas Walikota Malang. 

Seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat terkait dengan kebutuhan ruang terbuka 
publik, maka saat ini pemerintah Kota Malang gencar menghadirkan ruang terbuka publik sebagai 
ruang aktivitas dan bersosialiasi bagi masyarakat. Kawasan Ijen merupakan salah satu kawasan yang 
dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk penyediaan ruang terbuka publik, khususnya di 
jalur pedestrian. Walikota Malang H. Moch. Anton telah meresmikan jalur pedestrian di Jalan Ijen 
sebagai ruang terbuka publik serta menjadi percontohan di Kota Malang (malangkota.go.id). Kawasan 
Ijen memiliki jalur pedestrian yang sangat memadai dengan lebarnya ± 2-3 m dan hal itu telah sesuai 
dengan Peraturan Menteri PU No. 03/PRT/M/2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan 
pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan (lebar jalur pejalan 
kaki yaitu 1,8 m - 3 m, termasuk untuk penyandang disabilitas). Jalur pedestrian di jalan Ijen saat ini 
tidak hanya berperan sebagai jalur sirkulasi, namun juga sebagai ruang terbuka publik yang 
dilengkapi dengan bangku-bangku, ramp, tanaman hias, serta lampu jalan yang estetis. Masyarakat 
sangat antusias memanfaatkan jalur pedestrian Ijen sebagai ruang aktivitasnya, baik pada pagi, siang, 
maupun malam hari. Aktivitas bersosialisasi di jalur pedestrian Ijen dengan latar belakang berupa 
arsitektur bangunan kolonial tersebut turut memberikan estetika pada tata ruang Kawasan Ijen.  

Para pengguna jalur pedestrian di Jalan Ijen tidak hanya memanfaatkannya sebagai area sirkulasi, 
namun mereka juga cenderung untuk beraktivitas dan menghabiskan waktu di jalur pedestrian 
tersebut, baik oleh remaja maupun dewasa. Kecenderungan preferensi itu dapat dipengaruhi oleh 
kelekatan psikologis seseorang terhadap suatu tempat atau lingkungan huniannya (place attachment). 
Place attachment pada dasarnya mengacu pada terbentuknya ikatan batin seseorang dengan suatu 
tempat, misalnya lingkungan hunian. Ikatan batin yang merupakan kelekatan dan kecintaan terhadap 
lingkungan hunian secara positif akan memberikan rasa aman, nyaman, tentram, yang pada gilirannya 
akan mermberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam menjalankan 
kehidupannya (Ernawati, 2014). Jika tidak ada ikatan batin (place attachment) pengguna jalur 
pedestrian terhadap jalur pedestrian itu sendiri, maka dapat menimbulkan rasa tidak betah dan tidak 
nyaman untuk beraktivitas atau bersosialisasi di jalur pedestrian yang merupakan ruang terbuka 
publik. Oleh kerena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
ikatan batin atau kelekatan (place attachment) pengguna terhadap jalur pedestrian di Jalan Ijen, 
Malang.  

KAJIAN TEORI 

Jalur Pedestrian 

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007 jalur pedestrian merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) khususnya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Shirvani (1985) menjelaskan 
bahwa jalur pedestrian (pedestrian way) merupakan salah satu elemen penting dalam perancangan 
kota (urban design) yang memiliki persyaratan yaitu: (1) Aman, leluasa dari kendaraan bermotor, (2) 
Menyenangkan, dengan rute yang mudah dan jelas yang disesuaikan dengan hambatan kepadatan 
pejalan kaki, (3) Mudah, menuju segala arah tanpa hambatan yang disebabkan gangguan naik-turun, 
ruang yang sempit, dan penyerobotan fungsi lain, serta (4) Punya nilai estetika dan daya tarik, dengan 
penyediaan sarana dan prasarana jalan seperti taman, bangku, tempat sampah, dan lainnya. 

Mulyandari (2011:200) menjelaskan bahwa jaringan pedestrian merupakan salah satu ruang terbuka 
yang bersifat dinamis dan sebagai ruang transisi antara jalan dengan bangunan. 

Place Attachment 

Place attachment menurut Altman dan Low (1992) merupakan ikatan positif antara individu dengan 

suatu tempat tertentu. Place attachment juga digambarkan sebagai ikatan afektif (affective bond) 

antara individu dengan suatu tempat spesifik (Williams dan Vaske, 2003). Dalam penelitiannya, 

Williams dan Vaske (2003) mengidentifikasi place attachment melalui dua dimensi yaitu place 

dependence (ikatan fungsional) dan place identity (ikatan emosional). Dalam penelitian ini, place 

attachment digambarkan sebagai ikatan positif dan afektif antara individu (pengguna jalur pedestrian) 
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dengan suatu tempat spesififk (jalur pedestrian di Jalan Ijen, Malang) yang ditandai dengan ikatan 

fungsional (place dependence) dan ikatan emosional (place identity). Pengkuran place dependence 

dan place identity dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Williams dan 

Vaske (2003), dimana penelitian diukur melalui 6 item pertanyaan pada kuesioner yaitu: 

Tabel 1. Ragam pertanyaan place dependence dan place identity  
dalam set kuisioner Williams dan Vaske (2003) 

Sumber: Williams dan Vaske (2003) 

Place Dependence Place Identity 

No. Ragam pertanyaan No. Ragam pertanyaan 

1 “X” is the best place for what I like to do 1 I feel “X” is a part of me 

2 No other place can compare to “X” 2 “X” is very special to me 

3 I get more satisfaction out of visiting “X” than any 

other 

3 
I identify strongly with “X” 

4 Doing what I do at “X” is more important to me 

than doing it in any other place 

4 
I am very attached to “X” 

5 I wouldn’t substitute any other area for doing the 

types of things I do at “X” 

5 
Visiting “X” says a lot about who I am 

6 The things I do at “X” I would enjoy doing just as 

much at a similar site 

6 
“X” means a lot to me 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap suatu 
bagian dan fenomena serta hubungannya. Lokasi penelitian ini yaitu jalur pedestrian di Jalan Ijen, 
Malang. Variabel penelitian place attachment terdiri dari 2 jenis yaitu (1) Place dependence, yaitu 
ikatan fungsional antara individu dengan suatu tempat berdasarkan kemampuan untuk memfasilitasi 
kegiatan tertentu dan (2) Place identity, yaitu dimensi diri yang mendefinisikan identitas pribadi 
seorang individu dalam kaitannya dengan lingkungan fisik (ikatan emosional). Kedua variabel tersebut 
masing-masing memiliki 6 sub variabel, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2. Variabel Penelitian 

Variabel Sub Variabel Penerapan dalam Penelitian 

Place 

dependence 

Kemampuan fungsional suatu 

tempat 

Mengukur ikatan fungsional responden berdasarkan 

kemampuan fungsional suatu tempat 

Kemampuan fungsional suatu tempat 

dibandingkan dengan tempat lain 

Mengukur ikatan fungsional responden berdasarkan 

kemampuan fungsional suatu tempat dibandingkan 

dengan tempat lain 

Nilai kepuasan yang diberikan suatu tempat 
Mengukur ikatan fungsional responden berdasarkan 

nilai kepuasan yang diberikan suatu tempat 

Nilai kepentingan yang diberikan suatu tempat 
Mengukur ikatan fungsional responden berdasarkan 

nilai kepentingan yang diberikan suatu tempat 

Kemampuan fungsional suatu tempat yang tidak 

dapat digantikan oleh tempat lain 

Mengukur ikatan fungsional responden berdasarkan 

kemampuan fungsional suatu tempat yang tidak dapat 

digantikan oleh tempat lain (2 pertanyaan) 

Nilai kenyamanan yang diberikan suatu tempat 
Mengukur ikatan fungsional responden berdasarkan 

nilai kenyamanan yang diberikan suatu tempat 

Place identity 

Perasaan bahwa suatu tempat 

menjadi bagian dari diri 

Mengukur ikatan emosional responden berdasarkan 

perasaan bahwa suatu tempat menjadi bagian dari diri 

Perasaan bahwa suatu tempat berarti sangat 

spesial 

Mengukur ikatan emosional responden berdasarkan 

perasaan bahwa suatu tempat berarti sangat spesial 

Perasaan mengenali suatu tempat dengan kuat 
Mengukur ikatan emosional responden berdasarkan 

perasaan mengenali suatu tempat dengan kuat 

Perasaan terikat dengan suatu tempat 
Mengukur ikatan emosional responden berdasarkan 

perasaan terikat dengan suatu tempat 

Perasaan bahwa suatu tempat dapat 

mencerminkan kepribadiaan 

Mengukur ikatan emosional responden berdasarkan 

perasaan bahwa suatu tempat dapat mencerminkan 

kepribadiaan 

Variabel Sub Variabel Penerapan dalam Penelitian 
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Place identity 
Perasaan bahwa suatu tempat sangat berarti/ 

mempunyai arti khusus 

Mengukur ikatan emosional responden berdasarkan 

perasaan bahwa suatu tempat sangat berarti/ 

mempunyai arti khusus 

Metode pengumpulan data primer yang digunakan yaitu (1) Observasi, digunakan untuk merekam 
data foto tentang jalur pedestrian di Jalan Ijen serta aktivitas yang terjadi di dalamnya, serta (2) 
Kuisioner, digunakan untuk memperoleh data dari pengguna jalur pedestrian di Jalan Ijen terkait 
penilaiannya terhadap variabel-variabel place attachment. Kuisioner menggunakan Skala Likert yaitu 
mulai sangat tidak setuju (nilai 1) sampai sangat setuju (nilai 5). Responden berjumlah 50 orang 
pengguna jalur pedestrian di Jalan Ijen yang ditentukan menggunakan metode random sampling. 
Selanjutnya data yang telah diperoleh dari kuisioner dianalisis menggunakan metode analisis faktor. 
Sebelum dilakukan analisis faktor, data kuisioner diuji validitas dan reliabilitas menggunakan software 
SPSS. Hasil analisis selanjutnya disintesis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi place attachment pengguna terhadap jalur pendestrian di Jalan Ijen, Malang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jalur Pedestrian di Jalan Ijen, Malang 

Kawasan Ijen, Malang merupakan kawasan konservasi yang membujur dari Utara yang berbatasan 
dengan Jl. Bandung dan Jl. Brigjen Selamet Riadi hingga ke Selatan yang berbatasan dengan 
perempatan Jl. Kawi. Beberapa landmark yang ada di kawasan perumahan mewah berarsitektur 
kolonial Belanda tersebut yaitu Monumen Hamid Rusdi (berbatasan dengan Jl. Simpang Balapan), 
Gereja Ijen, Monumen Melati, Museum Brawijaya, dan rumah dinas Walikota Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Landmark Kawasan Ijen, Malang 

Jalur pedestrian tipe B Jalur pedestrian tipe A 

2. Gereja Ijen  
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Keberadaan landmark di atas turut memberikan estetika pada tata ruang Kawasan Ijen, Malang dan 
menjadi identitas kawasan tersebut. Elemen perancangan kota di Kawasan Ijen, Malang khususnya 
jalur pedestrian ada 2 tipe, yaitu: (1) Jalur pedestrian tipe A yang baru diresmikan Desember 2016 
oleh Walikota Malang sebagai percontohan. Jalur pedestrian ini setinggi ± 0,2 m dari permukaan jalan 
dan dilengkapi dengan tanaman hias, tempat sampah, fasilitas air siap minum, serta ornamen vertikal 
bermotif kain batik. (2) Jalur pedestrian tipe B yang dibatasi oleh taman perumaha  n dan jajaran 
pohon palem. Jalur pedestrian ini setinggi ± 0,05 m dari permukaan jalan dan tidak dilengkapi bangku 
seperti di jalur pedestrian tipe A.  Jalur pedestrian di Jalan Ijen, Malang memiliki dimensi lebar ± 2-2,5 
m serta dilengkapi dengan jalur untuk penyandang disabilitas yaitu jalur untuk tunanetra dan ramp 
untuk pengguna kursi roda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Sarana dan Prasarana Jalur Pedestrian di Jalan Ijen, Malang 

Gambar 2. Jalur Pedestrian di Jalan Ijen, Malang 

Jalur pedestrian tipe A Jalur pedestrian tipe B   

Tempat sampah 

Bangku 

Ramp untuk pengguna 

kursi roda 

Jalur khusus untuk 

penyandang disabilitas 

(tunanetra) 

Tanaman hias Tempat sampah Fasilitas air siap minum 
Ornamen vertikal 

motif batik 
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Berdasarkan hasil kuisioner, 40% pengguna jalur pedestrian beraktivitas di jalur pedestrian Jalan Ijen 
seminggu sekali dan aktivitas yang berlangsung di jalur pedestrian tersebut utamanya yaitu duduk-
duduk (50%), bersosialisai (18%), dan selebihya aktivitas berjalan dan lain-lain. Hasil observasi juga 
menunjukkan bahwa intensitas aktivitas pengguna jalur pedestrian semakin meningkat di di malam 
hari. Pada hari Sabtu malam biasanya jalur pedestrian tipe B digunakan untuk area berkumpul 
beberapa komunitas di beberapa lokasi, misal komunitas sepeda motor merek tertentu.  

 

ANALISIS PLACE ATTACHMENT  

Variabel place attachment dalam kuisioner penelitian ini berjumlah 13 variabel (V), dimana V1 – V7 
merupakan komponen penilaian place dependence dan V8 – V13 merupakan komponen penilaian 
place identity. Rincian variabel penelitan ini yaitu: 
V1 : jalur pedestrian merupakan ruang terbuka publik terbaik untuk melakukan aktivitas 
V2 : merasa tidak ada  jalur pedestrian  yang dapat dibandingkan dengan jalur pedestrian ini 
V3 : kepuasan ketika beraktivitas pada jalur pedestrian dibanding dengan jalur pedestrian lain 
V4 : aktivitas yang dilakukan pada jalur pedestrian ijen lebih penting dibanding dengan aktivitas    

  yang dilakukan di jalur pedestrian lain 
V5 : tidak ada tempat yang menggantikan jalur pedestrian 
V6 : menghabiskan lebih banyak waktu senggang dengan beraktivitas pada jalur pedestrian 
V7 : merasa nyaman melakukan aktivitas pada jalur pedestrian ijen dibanding jalur pedestrian  

  lain 
V8 : jalur pedestrian merupakan bagian dari diri responden 
V9 : jalur pedestrian begitu spesial bagi responden 
V10 : rasa mengenali jalur pedestrian 
V11 : perasaan terikat dengan jalur pedestrian 
V12 : jalur pedestrian merupakan cerminan kepribadian 
V13 : jalur pedestrian sangat berarti bagi responden 

Variabel yang dapat diproses lebih lanjut merupakan variabel yang memiliki nilai korelasi pada tabel 
MSA (Measure of Sampling Adequacy) >0,5. Setelah melalui 2 rotasi perhitungan KMO MSA 
(Measure of Sampling Adequacy) diketahui variabel-variabel yang dianggap valid dan dapat diproses 
lebih lanjut sebanyak 11 variabel yaitu V1, V3, V4, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, dan V13, dimana 
besaran nilainya sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil perhitungan Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

Variabel Nilai MSA (Measure of Sampling Adequacy) 

V1 0,645 

V3 0,621 

V4 0,653 

V6 0,902 

V7 0,866 

V8 0,867 

V9 0,888 

V10 0,799 

V11 0,858 

V12 0,744 

V13 0,831 

Gambar 4. Aktivitas yang Berlangsung di Jalur Pedestrian Jalan Ijen, Malang 



Wulan Astrini
1)
 dan Eddi Basuki Kurniawan

2)
- Place Attachment pada Jalur Pedestrian di Koridor Jalan Ijen, Malang Sebagai 

Ruang Terbuka Publik    4-23  

Berdasarkan hasil uji validitas dengan melihat nilai korelasi pada hasil tabel perhitungan dan diketahui 
variabel yang dapat diproses lebih lanjut maka dilakukan analisis faktor dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.Total Variance Explained 
Sumber : Extraction Method: Principal Component Analysis 

Component 

 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5,150 46,821 46,821 5,150 46,821 46,821 

2 1,337 12,156 58,976 1,337 12,156 58,976 

3 1,021 9,285 68,261 1,021 9,285 68,261 

4 ,845 7,685 75,946    

5 ,776 7,054 83,000    

6 ,521 4,735 87,735    

7 ,495 4,496 92,232    

8 ,307 2,787 95,019    

9 ,244 2,220 97,238    

10 ,180 1,632 98,871    

11 ,124 1,129 100,000    

. 

Berdasarkan tabel total variance explained dapat diketahui bahwa melalui variabel-variabel yang ada 
terbentuk 3 faktor baru. Hal ini ditunjukkan melalui nilai eigenvalues >1. Variabel-variabel di setiap 
kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan nilai loading faktor pada tabel component matrix diketahui besarnya korelasi antara 
variabel-variabel yang ada dengan faktor yang terbentuk dan dapat digolongkan berdasarkan 
besarnya korelasi tersebut. Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Faktor 1  merupakan faktor identitas/citra kawasan, dimana variabel-variabel tersebut yaitu: 
V6 : menghabiskan lebih banyak waktu senggang dengan beraktivitas pada jalur pedestrian 
V7 : merasa nyaman melakukan aktivitas pada jalur pedestrian ijen dibanding jalur pedestrian lain 
V8 : jalur pedestrian merupakan bagian dari diri responden 
V9 : jalur pedestrian begitu spesial bagi responden 
V10 : rasa mengenali jalur pedestrian 
V11 : perasaan terikat dengan jalur pedestrian 
V12 : jalur pedestrian merupakan cerminan kepribadian 
V13 : jalur pedestrian sangat berarti bagi responden 

(2) Faktor 2 merupakan faktor kesesuaian aktivitas dan ruang terbuka publik, dimana variabel-variabel 
tersebut yaitu: 

V3 : kepuasan ketika beraktivitas pada jalur pedestrian dibanding dengan jalur pedestrian lain 
V4 : aktivitas yang dilakukan pada jalur pedestrian ijen lebih penting dibanding dengan aktivitas  
  yang dilakukan di jalur pedestrian lain 

Tabel 5. Component Matrix 
Sumber : Extraction Method: Principal Component Analysis. a. 3 components 

extracted. 

 
Component 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

V1 ,459 -,061 ,753 

V3 ,366 ,651 ,399 

V4 ,488 ,693 -,275 

V6 ,658 -,261 -,140 

V7 ,616 -,511 ,037 

V8 ,796 ,138 -,283 

V9 ,827 ,072 -,214 

V10 ,647 -,062 ,236 

V11 ,844 ,094 ,083 

V12 ,730 -,217 -,047 

V13 ,880 -,126 -,084 
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(3) Faktor 3 merupakan faktor keunikan tempat, dimana variabel-variabel tersebut yaitu: 
V1 : jalur pedestrian merupakan ruang terbuka publik terbaik untuk melakukan aktivitas 

KESIMPULAN  

Jalur pedestrian di Jalan Ijen, Malang merupakan ruang terbuka publik yang nyaman untuk aktivitas 
penggunanya, baik untuk berjalan maupun bersosialisasi sambil duduk di bangku-bangku yang 
tersedia di dalamnya. Dari 13 variabel place attachment dihasilkan 3 faktor yang mempengaruhi ikatan 
batin atau kelekatan (place attachment) pengguna terhadap jalur pedestrian di Jalan Ijen, Malang 
yaitu: (1) Faktor identitas/citra kawasan. Faktor ini berkaitan dengan identitas/citra Kawasan Ijen 
sebagai kawasan bersejarah dan arsitektur bangunan bergaya kolonial Belanda sebagai latar 
belakang aktivitas di jalur pedestrian. (2) Faktor keseseuaian aktivitas dan ruang terbuka publik. 
Faktor ini berkaitan dengan kenyamanan pengguna jalur pedestrian di Jalan Ijen, Malang sebagai 
ruang terbuka publik untuk beraktivitas maupun bersosialisasi di dalamnya. (3) Faktor keunikan 
tempat. Faktor ini berkaitan dengan preferensi masyarakat atau pengguna jalur pedestrian untuk 
beraktivitas di Jalan Ijen, Malang dibandingkan jalur pedestrian lainnya di Kota Malang. 

REFERENSI  

Altman, I & Low, S.M. 1992. ‘Place Attachment’. New York and London: Plenum Press Anonim. 2017. 
Diresmikan, Pedestrian Jl. Ijen Jadi Percontohan. http://malangkota.go.id/2017/01/01/diresmikan-
pedestrian-jl-ijen-jadi-percontohan/ (diakses tanggal 30 Juli 2017) 

Canter, David. 1974. Psychology for Architects. London: Appied Science Publisher Ltd.  
Ernawati, Jenny. 2014. Pengaruh Aspek Arsitektur dan Perencanaan Kota Terhadap Terbentuknya 

Ikatan Batin Dengan Suatu Tempat (Place attachment). Jurnal RUAS, Volume 12 No 1, Juni 2014, 
halaman 77, ISSN 1693-3702. (http://ruas.ub.ac.id/index.php/ruas/article/view/154, diakses tanggal 
14 Juni 2017) 

Halim, Deddy. 2005. Psikologi Arsitektur: Pengantar Kajian Lintas Disiplin. Jakarta: Grasindo  
Madanipour, Ali. 2003. Public and Private Spaces of The City. London: Routledge  
Menteri Pekerjaan Umum. 2014. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3/PRT/M/2014 tentang 

Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan 
Kaki di Kawasan Perkotaan. (http://www.pu.go.id/uploads/services/infopublik20140617140609.pdf, 
diakses tanggal 30 Juli 2017) 

Mulyandari, Hestin. 2011. Pengantar Arsitektur Kota. Yogyakarta: CV. Andi Offset  
Shirvani, Hamid. 1985. The Urban Design Process. New York. VNR Company  
Williams, D.R. & Vaske, J.J. (2003). The Measurments of Place Attachment: Validity and 

Generalizabilitiy of a Psychometric Approach. Forest Science. 49 (6): 830-840  

 

 


