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a. Apa saja manfaat ruang terbuka seperti LEZ di Kota Tua 
bagi masyarakat?

b. Bagaimana masyarakat dan kota bisa memanfaatkan LEZ 
sebagai ruang terbuka?

Outline



Sosial

Lingkungan

Ekonomi

Fungsi ruang 
terbuka di kota



Lingkungan

+ Berkontribusi dalam upaya 
pengurangan emisi 

+ Mendorong aktivitas yang 
ramah lingkungan 

LEZ: mengurangi emisi,
berkontribusi mengurangi
pemanasan global dan
menurunkan suhu kawasan



+ Memberi ruang 
aktivitas sosial 

+ Penyediaan hak warga 
atas ruang terbuka 

Sosial

LEZ: ruang publik yang aman bagi warga untuk 
berinteraksi dan beraktivitas bersama



Ekonomi

LEZ: menghidupkan 
perekonomian lokal kawasan 

+ Pengembangan kegiatan 
ekonomi (formal & informal)

+ Pengembangan pariwisata yang 
ramah lingkungan



LEZ sebagai ruang terbuka: 
Peluang untuk menciptakan kota 
yang lebih hidup dan ramah 
bagi warganya. 





Infrastruktur
Pendukung

Aktivasi Ruang 
Publik

Mendorong 
Aktivitas Ekonomi

Apa yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan LEZ agar mendorong lebih 
banyak aktivitas warga? 



+ Infrastruktur pejalan kaki yang nyaman 
+ Peneduh di sepanjang kawasan
+ Fasilitas pendukung lainnya: tempat duduk dll
+ Aksesibilitas bagi kelompok rentan 
+ Integrasi transportasi publik 

Infrastruktur Pendukung: 
untuk meningkatkan walkability



Tempat duduk Fasilitas pejalan 
kaki yang nyaman

Peneduh
Fitur aksesibilitas



Fitur aksesibilitas bagi kelompok rentan perlu dipikirkan untuk menjamin inklusivitas dan akses bagi semua. 



+ Mendorong aktivitas masyarakat dengan 
mengadakan kegiatan-kegiatan dimana warga kota 
dapat berpartisipasi 

+ Bekerjasama dengan komunitas untuk 
menggunakan ruang 

+ Mengakomodir kebutuhan semua kelompok 
masyarakat: Mengundang seluruh kelompok 
masyarakat dalam perencanaan

Aktivasi Ruang Publik





Warga dilibatkan dalam proses aktivasi ruang publik. Ide-ide warga sangat penting untuk menciptakan ruang yang fungsional 
bagi aktivitas mereka. 



+Setiap kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda. 
Penting untuk mengundang seluruh kelompok 
masyarakat dalam perencanaan



● Bekerjasama dengan 
komunitas / 
kelompok-kelompok 
masyarakat yang 
memiliki minat khusus 
untuk menghidupkan 
ruang publik: seniman, 
pegiat sepeda, dll. 



Mendorong Aktivitas Ekonomi

+ Pelibatan Sektor Swasta: Mendorong tumbuhnya aktivitas 
ekonomi baru dan optimalisasi potensi pariwisata yang ramah 
lingkungan

+ Ruang untuk sektor informal: seniman jalan, persewaan sepeda, 
PKL dan UMKM lainnya



Pelibatan Sektor Swasta: Mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi 



Ruang untuk sektor informal: seniman jalan, persewaan sepeda, PKL dan UMKM lainnya



Mendorong Aktivitas Ekonomi
+ Menghidupkan ruang publik 

vs tujuan pengurangan 
emisi?

+ Tantangan Kota Tua sebagai 
ikon pariwisata Jakarta: low 
emission on site, bagaimana 
emisi dari orang yg datang 
dari jauh? 

+ Transportasi publik skala kota 
yang terintegrasi sebagai 
solusi

+ Bagaimana menciptakan LEZ 
yang lebih banyak di 
kantong-kantong 
permukiman? (Fungsi 
pengurangan emisi sekaligus 
ruang publik bagi warga) 
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