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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Koridor Jaksa Agung Suprapto 

Koridor Jalan Jaksa Agung Suprapto merupakan salah satu koridor jalan utama di 

Kota Malang yang terletak di Kecamatan Klojen dengan panjang koridor sekitar 1.281 m. 

Penggunaan lahan di koridor ini di dominasi oleh perdagangan dan jasa, selain itu terdapat 

bangunan dengan fungsi pendidikan, perkantoran, kesehatan, permukiman, militer, funsi 

social dan RTH. Koridor Jalan Jaksa Agung Suprapto termasuk dalam SBWK B yang 

aktifitas utamanya menurut RDTRK Kecamatan Klojen adalah permukiman, perkantoran, 

pendidikan, jasa, penunaan campuran, fasilitas umum, dan kesehatan. Koridor Jalan Jaksa 

Agung Suprapto merupakan salah satu koridor jalan yang telah ada sejak masa kolonial 

Belanda sehingga terdapat beberapa bangunan yang bergaya bangunan khas masa kolonial. 

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, kawasan koridor ini juga turut 

berkembang, termasuk banyak bangunan-bangunan baru bergaya modern. Sebagai koridor 

yg didominasi perdagangan dan jasa tentu membuat koridor ini tempat strategis sebagai 

lokasi penempatan reklame, baik reklame insidentil maupun reklame permanen. Tentu 

reklame memberikan nilai positif dalam pendapatan daerah melalui pajak reklame, tetapi 

juga memberikan dampak negatif  terhadap lingkungan tempat dipasangnya reklame. 

Dampak tersebut akan terasa bila kita melewati koridor Jaksa Agung Suprapto, hal yang 

mendominasi pada koridor tersebut adalah reklame-reklame yang ada disepanjang jalan. 

Bukan hanya mendominasi, keberadaan reklame juga membuat kumuh kawasan tersebut, 

terutama dari reklame insidentil seperti sepanduk dan poster yang telah rusak dan habis 

masa ijinnya namun belum dibersihkan. 

Selain reklame, vegetasi di koridor Jaksa Agung Suprapto juga dominan terutama 

pohon-pohon peneduh di pinggir jalan. Pohon-pohon yang berukuran besar dan berumur 

tua tersebut sebagian besar memiliki tajuk yang lebar sehingga cocok bila dijadikan 

sebagai pohon peneduh. Tetapi juga berpotensi mengganggu kabel listrik dan telepon, juga 

membahayakan orang jika dahannya jatuh. 
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4.1.1 Gambaran Umum Bangunan Cagar Budaya 

Menurut Rishnawati (2008) terdapat 15 bangunan cagar budaya yang ada di koridor 

Jalan Jaksa Agung Suprapto (tabel 4.1) 

Tabel 4.1 Bangunan Cagar Budaya di Koridor Jalan Jaksa Agung Suprapto 

No. Nama Bangunan Tahun 

Berdiri 

Fungsi 

Bangunan 

Status 

Kepemilikan 

Gaya 

Bangunan 

1 Unio 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 75 

1940-an Pendidikan Yayasan Unio De Stijl 

2 Rumah 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 61 

1950-an Rumah Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

Amsterdam 

School 

3 Cor Jesu 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 55 

1900-an Pendidikan Yayasan Cor 

Jesu 

Romantiek 

4 Toko Palem Mas 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 53 

1950-an Perdagangan Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

Amsterdam 

School 

5 Istana Babydol 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 51 

1950-an Perdagangan Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

Amsterdam 

School 

6 Rumah 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 45 

1950-an Rumah Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

Amsterdam 

School 

7 Rumah 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 43 

1950-an Rumah Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

Amsterdam 

School 

8 Griya Melati Diagnostik 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 23 

1930-an Kesehatan Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

De Stijl 

9 Frateran 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 21 

1926 Pendidikan Yayasan Mardi 

Wiyata 

Amterdam 

School 

10 Rumah 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 3 

1930-an Bangunan 

Kosong 

Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

Amsterdam 

School 

11 Toko Avia 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 1 

1910-an Perdagangan Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

Romantiek 

12 Rumah 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 66 

1945-an Rmah Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

De Stijl 

13 Bank Jatim 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 24-26 

1940-an Jasa Milik Sendiri 

(Masyarakat) 

Amsterdam 

School 

14 Panti Asuhan St. Theresia 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 22 

1930-an Panti Asuhan Yayasan St. 

Theresia 

Amsterdam 

School 

15 Hotel Trio Indah 

Jl. Jaksa Agung Suprapto 18-20 

1955-an Jasa Milik Sendiri De Stijl 

 Sumber: Evy Risnawati (2008) 

Bangunan kuno pada koridor Jalan Jaksa Agung Suprapto berdiri setelah tahun 

1900 yakni Bangunan Cor Jesu (pada Tahun 1900) hingga Hotel Trio Indah (pada Tahun 
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1955) dengan demikian umur bangunan-bangunan tersebut sudah lebih dari 50 tahun dan 

dapat dikatakan sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan-bangunan tersebut masih 

bertahan hingga saat ini, kecuali bangunan rumah no.3 yang telah dirobohkan dan menjadi 

lahan parkir dari Toko Avia pada tahun 2015. 

4.1.2 Gambaran Umum Reklame 

Sebagai salah satu koridor jalan yang guna lahannya mayoritas perdagangan dan 

jasa tentu membuat koridor jalan Jaksa Agung Suprapto menjadi tempat yang strategis 

untuk pemasangan reklame. Jenis reklame di koridor jalan Jaksa Agung Suprapto 

dibedakan mendjadi dua kelompok, yaitu reklame permanen dan reklame insidentil. 

Reklame permanen yaitu reklame yang berdurasi lama (lebih dari 1 tahun) seperti jenis 

reklame bando jalan, billboard tanam maupun tempel, backlight tanam maupan tempel, 

reklame profesi, dan reklame rombong/kios. Sedangkan reklame insidentil yaitu reklame 

yang berdurasi singkat (harian atau mingguan) seperti spanduk,umbul-umbul, poster/stiker, 

dan banner kain. 

 

 

Gambar 4.1 Reklame Tembok & Billboard (Kiri) dan Reklame Spanduk (Kanan) 

Keberadaan reklame terutama kelompok reklame permanen mempengaruhi nilai 

estetika terhadap bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di sepanjang koridor jalan, 

hal ini disebabkan karena keberadaan reklame yang berukuran cukup besar seperti reklame 

tanam dan bando jalan yang seolah mendominasi visual pada koridor jalan Jaksa Agung 

Suprapto. Kelompok reklame insidentil juga turut mempengaruhi nilai estetika bangunan 

cagar budaya di koridor tersebut, terutama ketika reklame-reklame tersebut sudah rusak 

dan tidak dicopot. 
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Gambar 4.2 Titik Reklame berdasarkan jenisnya pada koridor Jalan Jaksa Agung 

Suprapto 

4.1.3 Gambaran Umum Vegetasi 

Vegetasi disepanjang koirodor jalan Jaksa Agung Suprapto tersebar dibeberapa titik 

seperti dihalaman bangunan, pinggir jalan sebagai peneduh, dan pada median jalan. 

Vegetasi disepajang koridor yang berfungsi sebagai peneduh antara lain pohon Mahoni, 

Sono Kembang, dan Sikat Botol (Rishnawati, 2008). Selain sebagai peneduh atau 

perindang jalan, pohon-pohon tersebut juga memberikan nilai estetika dan meningkatkan 

kualitas lingkungan. Nilai estetika dari tanaman didapat dari perpaduan antara warna 

(daun, batang, bunga), bentuk fisik (batang, percabangan, tajuk), tesktur tanaman, skala 

tanaman, dan komposisi tanaman. 
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Gambar 4.3 Beberapa Vegetasi di Koridor Jaksa Agung Suprapto 

 

Gambar 4.4 Titik Vegetasi berdasarkan bentuk tajuknya pada koridor Jalan Jaksa Agung 

Suprapto 

4.2 Kualitas Estetika Visual Bangunan Cagar Budaya 

Kualitas estetika visual bangunan cagar budaya pada koridor Jalan Jaksa Agung 

Suprapto dengan adanya reklame dan vegetasi dapat dinilai dengan metode Scenic Beauty 
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Estimation (SBE).  Menurut Rishnawati (2008), terdapat 15 bangunan cagar budaya yang 

terdapat di koridor Jalan Jaksa Agung Suprapto. Namun pada saat penelitian ini dilakukan 

salah satu bangunan cagar budaya tersebut dibongkar dan dijadikan lahan parkir, sehingga 

hanya dilakukan penilaian SBE pada 14 bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya 

tersebut adalah Toko Avia, Sekolah Frateran, Griya Melati Diagnostik, Rumah No.43, 

Rumah No.45, Istana Babydol, Toko Palem Mas, Sekolah Cor Jesu, Rumah No.61, 

Bangunan Unio, Rumah No.66, Bank Jatim, Panti Asuhan St. Theresia, dan Hotel Trio 

Indah. Bangunan tersebut ditampilkan pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.5 Peta titik pengambilan foto 
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1.Toko Avia 2. Frateran 3. Griya Melati Diagnostik 

   

4. Rumah No. 43 5. Rumah No. 45 6. Istana Babydol 

   

7. Toko Palem Mas 8. Cor Jesu 9. Rumah No. 61 

   

10. Unio 11. Rumah No. 66 12. Bank Jatim 

  

 

13. Panti Asuhan St. Theresia 14. Hotel Trio Indah  

Gambar 4.6 Bangunan Cagar Budaya yang dinilai 
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Gambar 4.7 Fotomapping Bangunan Cagar Budaya yang Dinilai 
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Tabel 4.2 Kondisi Eksisting Foto 

No. Foto 
Kondisi 

Bentuk, Struktur, Ornamen bangunan Reklame Vegetasi Elemen lain 

1 

 

Toko Avia 

Bentuk dan ornamen bangunan masih 

terlihat. Ornamen pada bagian atas 

bangunan juga bagian jendela masih 

bergaya khas bangunan kolonial 

Gaya bangunan De Stijl 

Reklame pada dinding dan 

bagian atas bangunan 

yaitu reklame billboard 

yang bersifat komersil  

- - 

2 

 

Frateran 

Bentuk bangunan dan ornamen 

bangunan masih dipertahankan 

dengan gaya khas bangunan kolonial, 

namu tertutupi oleh vegetasi 

Gaya bangunan Amsterdam School 

Terdapat reklame spanduk 

pada pagar depan 

bangunan. 

 

Terdapat beberapa pohon 

tepi jalan yang berukuran 

besar dan berbentuk 

spreading yang menutupi 

sebagian visual bangunan. 

Terdapat pagar pada foto 

namun tidak memberikan 

dampak visual. 

3 

 

Griya Melati Diagnostika 

Bentuk dan ornamen bangunan khas 

bangunan koloial terlihat tanpa adanya 

halangan dari elemen lain. 

Gaya bangunan De Stijl 

Terdapat reklame berupa 

backlight pada bagian 

depan bangunan. 

Beberapa vegetasi 

disekitar bangunan dengan 

bentuk spreading namun 

ukuran tidak besar. 

- 
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No. Foto 

Kondisi 

Bentuk, Struktur, Ornamen bangunan Reklame Vegetasi Elemen lain 

4 

 

Rumah No. 43 

Bentuk bangunan dan juga ornamen 

bangunan masih dipertahankan 

dengan gaya khas bangunan kolonial. 

Gaya bangunan De Stijl 

- 

Vegetasi berupa tanaman 

hias pada bagian dalam 

bangunan yang berbetuk 

spreading namun 

ukurannya tidak besar 

Terdapat pagar bergaya 

modern minimalis yang 

menutupi sebagian besar 

visual bangunan. 

5 

 

Rumah No. 45 

Bentuk bangunan dan juga ornamen 

bangunan masih dipertahankan 

dengan gaya khas bangunan kolonial. 

Gaya bangunan De Stijl 

- 

Terdapat beberapa 

vegetasi yang ukurannya 

kecil dan tidak 

menghalangi visual pada 

bangunan 

Terdapat pagar namun 

tidak menutupi visual 

bangunan 

6 

 

Toko Istana Babydol 

Ornamen bangunan khas bangunan 

kolonial terlihat jelas di bagian depan 

dan hiasan atas bangunan. Juga pada 

bentuk dan ornamen jendela. 

Gaya bangunan De Stijl 

Reklame spanduk yang 

kondisinya sudah tidak 

bagus terdapat pada 

bagian depan bangunan. 

 

Terdapat sebuah pohon 

pinggi jalan yang 

berbentuk spreading yang 

menutupi sebagian muka 

bangunan. 

Terdapat pagar yang 

menutupi sebagian muka 

bangunan bagian bawah, 

terdapat kanopi yang tidak 

menghalangi visual 

bangunan secara 

signifikan. 
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No. Foto 

Kondisi 

Bentuk, Struktur, Ornamen bangunan Reklame Vegetasi Elemen lain 

7 

 

Toko Palem Mas 

Bentuk dan ornamen bangunan masih 

memperlihatkan gaya khas bangunan 

kolonial 

Gaya bangunan De Stijl 

Terdapat reklame spanduk 

pada bagian depan 

bangunan, reklame papan 

pada didepan bangunan, 

dan reklame dinding. 

 

Terdapat vegetasi berupa 

pohon yang ukurannya 

tidak besar dan tidak 

menghalangi visual 

bangunan. 

Warna reklame dinding 

pada bangunan hanya 

terdiri dari dua warna, 

yaitu warna netral putih 

dan merah. 

8 

 

Cor Jesu 

Bentuk bangunan masih terlihat 

bergaya khas bangunan kolonial. 

Ornamen bangunan terlihat pada 

jendela dan hiasan pada dinding 

bangunan. 

Gaya bangunan Amsterdam School 

Terdapat reklame bando 

yang menghalangi 

sebagian visual bangunan. 

Terdapat beberapa pohon 

tepi jalan yang berbentuk 

spreading berukuran besar 

yang tajuknya menutupi 

sebagian muka bangunan. 

- 

9 

 

Rumah no. 61 

Ornamen bangunan terlihat jelas pada 

bagian atas bangunan yang bergaya 

khas bangunan kolonial. 

Gaya bangunan Amsterdam School 

- 

Terdapat vegetasi berupa 

pohon dengan ukuran 

yang tidak besar yang 

berbentuk spreading dan 

fastigiate 

Adanya pagar yang 

kondisinya sudah tidak 

bagus dan menutupi 

bagian bawah dari 

bangunan. 
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No. Foto 

Kondisi 

Bentuk, Struktur, Ornamen bangunan Reklame Vegetasi Elemen lain 

10 

 

Unio 

Bangunan tidak memperlihatkan 

bentuk maupun ornamen yang 

bergaya khas bangunan kolonial. 

Gaya bangunan De Stijl 

- 

Terdapat beberapa macam 

bentuk vegetasi seperti 

spreading, fastigiate, dan 

rounded. Vegetasi tersebut 

menghalangi sebagian 

visual bangunan. 

- 

11 

 

Rumah no. 66 

Bentuk dan ornamen bangunan masih 

memperlihatkan bergaya khas 

bangunan kolonial. Terlihat dari 

bentuk jendela dan pintu. 

Gaya bangunan De Stijl 

Terdapat sebuah reklame 

papan yang berada 

dibagian samping 

bangunan. Ukurannya 

tidak besar dan tidak 

memiliki banyak warna. 

Terdapat vegetasi berupa 

pohon tepi jalan yang 

berbentuk spreading yang 

menutupi sebagian muka 

bangunan. 

Terdapat pagar namun 

bentuk dan modelnya 

yang tidak tertutup 

sehingga tidak menutupi 

bangunan secara 

signifikan. 

12 

 

Bank Jatim 

Bentuk dan ornamen bangunan khas 

kolonial masih terlihat jelas pada 

jendela dan hiasan gevel. 

Gaya bangunan Amsterdam School 

Terdapat reklame berupa 

backlight pada bagian 

depan bangunan, namun 

tidak menutupi visual 

bangunan secara 

signifikan. 

Terdapat vegetasi berupa 

pohon palem dengan 

bentuk tajuk rounded yang 

berada didepan bangunan 

sedikit menutupi bagian 

atas banguanan. 

Cat pada dinding 

bangunan yang menjadi 

ciri khas dari Bank Jatim 

yaitu warna merah dan 

putih. 
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No. Foto 

Kondisi 

Bentuk, Struktur, Ornamen bangunan Reklame Vegetasi Elemen lain 

13 

 

Panti Asuhan St. Theresia 

Masih terlihat bentuk dan ornamen 

bergaya khas bangunan kolonial, hal 

tersebut terlihat pada jendela dan 

bentuk gevel. 

Gaya bangunan De Stijl 

Terdapat rekalme didepan 

bangunan yaitu reklame 

papan dan reklame 

spanduk. Reklame papan 

didominasi oleh warna 

ptuih, sedangkan reklame 

spanduk didominasi wana 

biru 

Terdapat vegetasi 

berbentuk fastigiate 

namun ukurannya tidak 

besar dan tajuknya tidak 

mengganggu visual 

bangunan. 

Terdapat pagar, namun 

karena model pagar yang 

tidak tertutup rapat 

sehingga tidak menutupi 

bangunan secara 

signifikan. 

14 

 

Hotel Trio Indah 

Terlihat beberapa ornamen dan bentuk 

yang dibuat bergaya banguann masa 

kolonial, seperti kolom-kolom 

bangunan, bentuk serta ornamen 

jendela dan pintu, serta bentuk atap 

Gaya bangunan De Stijl 

Terdapat reklame berupa 

tulisan neon pada bagian 

atas bangunan. 

 

Terdapat vegetasi 

berbentuk picturesque 

pada bagian samping 

bangunan dan fastigiate 

pada bagian depan 

bangunan. 

- 
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4.2.1 Evaluasi Kualitas Estetika Reklame dan Vegetasi pada BCB 

Koridor Jalan Jaksa Agung Suprapto merupakan kawasan yang sudah ada sejak 

zaman kolonial Belanda sehingga banyak bangunan tua yang masih bertahan hingga 

saat ini dengan ciri gaya bangunan zaman kolonial. Koridor ini berkembang menjadi 

kawasan perdagangan dan jasa yang strategis, sehingga banyak diminati untuk 

pemasangan reklame, baik yang bersifat insidentil maupun permanen. Di koridor 

teresebut juga banyak terdapat vegetasi seperti pohon-pohon peneduh yang berusia tua 

dan berukuran besar. Pada bangunan-bangunan cagar budaya tersebut dilakukan 

pengamatan kualitas estetika visual bangunan cagar budaya terhadap adanya reklame 

dan vegetasi. Empat belas bangunan dinilai kualitas estetika visualnya dengan metode 

SBE. Penghitungan SBE yang diolah berdasarkan kuesioner yang dinilai oleh responden 

dari Mahasiswa Arsitektur UB dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.3 Perhitungan SBE 

Toko Avia 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 4 60 1.00 2.39 

4 15 56 0.93 1.50 

5 23 41 0.68 0.48 

6 11 18 0.30 -0.52 

7 5 7 0.12 -1.19 

8 2 2 0.03 -1.83 

9 0 0 0.00 -2.39 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z -1.57 

    z̄ -0.17 

 SBE((-29.40)-0.12)x100 -29.40 
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Frateran 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 0 60 1.00 2.39 

4 7 60 1.00 2.39 

5 19 53 0.88 1.19 

6 17 34 0.57 0.17 

7 12 17 0.28 -0.57 

8 5 5 0.08 -1.38 

9 0 0 0.00 -2.39 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 1.79 

    z̄ 0.20 

 SBE(0.20-0.12)x100 8.00 

      

Griya Melati Diagnostik 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 0 60 1.00 2.39 

4 0 60 1.00 2.39 

5 0 60 1.00 2.39 

6 5 60 1.00 2.39 

7 11 55 0.92 1.38 

8 33 44 0.73 0.62 

9 7 11 0.18 -0.90 

10 4 4 0.07 -1.50 

    ∑z 11.55 

    z̄ 1.28 

 SBE(1.28-0.12)x100 
116.4

2 
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Rumah No. 43 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 2 60 1.00 2.39 

4 6 58 0.97 1.83 

5 8 52 0.87 1.11 

6 36 44 0.73 0.62 

7 5 8 0.13 -1.11 

8 2 3 0.05 -1.64 

9 1 1 0.02 -2.13 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 1.07 

    z̄ 0.12 

 SBE(0.12-0.12)x100 0 

      

Rumah No. 45 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 0 60 1.00 2.39 

4 0 60 1.00 2.39 

5 6 60 1.00 2.39 

6 10 54 0.90 1.28 

7 30 44 0.73 0.62 

8 11 14 0.23 -0.73 

9 3 3 0.05 -1.64 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 6.70 

    z̄ 0.74 

 SBE(0.74-0.12)x100 62.53 
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Istana Babydol 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 1 60 1.00 2.39 

3 13 59 0.98 2.13 

4 11 46 0.77 0.73 

5 13 35 0.58 0.21 

6 9 22 0.37 -0.34 

7 13 13 0.22 -0.78 

8 0 0 0.00 -2.39 

9 0 0 0.00 -2.39 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z -2.84 

    z̄ -0.32 

 SBE((-0.32)-0.12)x100 -43.46 

      

Toko Palem Mas 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 0 60 1.00 2.39 

4 4 60 1.00 2.39 

5 7 56 0.93 1.50 

6 19 49 0.82 0.90 

7 19 30 0.50 0.00 

8 11 11 0.18 -0.90 

9 0 0 0.00 -2.39 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 3.89 

    z̄ 0.43 

 SBE(0.43-0.12)x100 31.30 
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Cor Jesu 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 0 60 1.00 2.39 

4 7 60 1.00 2.39 

5 12 53 0.88 1.19 

6 13 41 0.68 0.48 

7 25 28 0.47 -0.08 

8 2 3 0.05 -1.64 

9 1 1 0.02 -2.13 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 2.59 

    z̄ 0.29 

 SBE(0.29-0.12)x100 16.87 

      

Rumah No. 61 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 2 60 1.00 2.39 

4 1 58 0.97 1.83 

5 16 57 0.95 1.64 

6 17 41 0.68 0.48 

7 21 24 0.40 -0.25 

8 2 3 0.05 -1.64 

9 1 1 0.02 -2.13 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 2.32 

    z̄ 0.26 

 SBE(0.26-0.12)x100 13.84 
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Unio 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 1 60 1.00 - 

2 0 59 0.98 2.39 

3 12 59 0.98 2.39 

4 17 47 0.78 0.78 

5 15 30 0.50 0.00 

6 11 15 0.25 -0.67 

7 2 4 0.07 -1.50 

8 2 2 0.03 -1.83 

9 0 0 0.00 -2.39 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z -3.23 

    z̄ -.036 

 SBE((-0.036)-0.12)x100 -47.78 

      

Rumah No. 66 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 2 60 1.00 2.39 

4 1 58 0.97 1.83 

5 6 57 0.95 1.64 

6 26 51 0.85 1.04 

7 22 25 0.42 -0.21 

8 2 3 0.05 -1.64 

9 1 1 0.02 -2.13 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 2.92 

    z̄ 0.32 

 SBE(0.32-0.12)x100 20.53 
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Bank Jatim 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 0 60 1.00 2.39 

4 0 60 1.00 2.39 

5 6 60 1.00 2.39 

6 6 54 0.90 1.28 

7 29 48 0.80 0.84 

8 13 19 0.32 -0.48 

9 6 6 0.10 -1.28 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 7.53 

    z̄ 0.84 

 SBE(0.84-0.12)x100 71.78 

      

Panti Asuhan St. Theresia 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 0 60 1.00 2.39 

4 1 60 1.00 2.39 

5 1 59 0.98 2.13 

6 13 58 0.97 1.83 

7 27 45 0.75 0.67 

8 16 18 0.30 -0.52 

9 2 2 0.03 -1.83 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 7.06 

    z̄ 0.78 

 SBE(0.78-0.12)x100 66.49 
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Hotel Trio Indah 

Foto Rating f cf cp z 

 

1 0 60 1.00 - 

2 0 60 1.00 2.39 

3 0 60 1.00 2.39 

4 1 60 1.00 2.39 

5 6 59 0.98 2.13 

6 6 53 0.88 1.19 

7 7 47 0.78 0.78 

8 39 40 0.67 0.43 

9 1 1 0.02 -2.13 

10 0 0 0.00 -2.39 

    ∑z 7.19 

    z̄ 0.80 

 SBE(0.80-0.12)x100 69.71 

 

Dari tabel perhitungan diatas dapat diketahui bahwa bangunan yang memiliki 

kualitas estetik tertinggi adalah bangunan Griya Melati Diagnostik (SBE=116.42) dan 

bangunan yang memiliki nilai terendah adalah bangunan Unio (SBE=-47.78). 

 

Gambar 4.8 Grafik Nilai SBE Bangunan Cagar Budaya Koridor Jaksa Agung Suprapto 

Kota Malang 
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Keterangan: 

1. Toko Avia 6. Istana Babydoll 11. Rumah No. 66 

2. Frateran 7. Toko Palem Mas 12. Bank Jatim 

3. Griya Melati Diagnostika 8. Cor Jesu 13. Panti Asuhan St. Theresia 

4. Rumah No. 43 9. Rumah No. 61 14. Hotel Trio Indah 

5. Rumah No. 45 10. Unio  

Pada bangunan dengan nilai tertinggi, yaitu bangunan Griya Melati Diagnostik 

dapat dilihat bahwa visual bangunan terlihat hampir seutuhnya dengan elemen reklame 

dan vegetasi yang tidak dominan. Ciri-ciri bangunan kolonial terlihat dengan jelas, 

seperti ornamen bangunan, bentuk bangunan, dan struktur bangunan. Elemen reklame 

pada bangunan Griya Melati Diagnostik hanya terdapat pada bagian depan bangunan 

berupa backlight yang tidak menutupi bangunan secara signifikan. Elemen vegetasi 

terdapat pada sisi kanan dan kiri namun ukuran dan bentuknya tidak menutupi bagian 

bangunan secara signifikan. 

 

Gambar 4.9 Bangunan Griya Melati Diagnostik 

Sedangkan pada bangunan dengan nilai estetika visual terendah, yaitu bangunan 

Unio dapat dilihat bahwa bangunan tertutupi oleh vegetasi yang dominan. Elemen 

vegetasi yang ada di bangunan Unio membuat bangunan tersebut terlihat semrawut dan 

tidak teratur, sehingga menjadi elemen yang mengurani nilai estetika visual dari 

bangunan Unio. 
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Gambar 4.10 Bangunan Unio 

Bangunan-bangunan cagar budaya tersebut dikelompokkan dalam tiga kelas 

keindahan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah dengan membagi interval nilai SBE tersebut 

kedalam tiga kuartil (Q1, Q2, Q3) dengan rumus nilai SBE tertinggi dikurangi nilai SBE 

terendah kemudian dibagi dengan jumlah kelas. Sehingga dapat diketahui nilai SBE ≥ 

61.69 tergolong dalam kelompok esetetika tinggi, nilai 6.9 ≤ SBE ≥ 61.69 tergolong 

dalam kelompok estetika sedang, dan nilai SBE ≤ 6.9 termasuk dalam kelompok 

estetika rendah. 

Tabel 4.4 Kelompok Estetika Bangunan 

Kualitas Estetika Bangunan 

Rendah Toko Avia, Istana Babydol, Unio, Rumah No. 43 

Sedang 
Cor Jesu, Perkiran Avia, Rumah No. 61, Rumah 

No. 66, Toko Palem Mas, Frateran 

Tinggi 

Griya Melati Diagnostik, Rumah No. 45, Bank 

Jatim, Panti Asuhan St. Theresia, Hotel Trio 

Indah 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar bangunan berada dalam 

kelas estetika sedang yakni sebanyak enam bangunan, yang termasuk kelas estetika 

rendah sebanyak lima bangunan, sedangkan yang termasuk kelas estetika tinggi 

sebanyak empat bangunan. 

a. Bangunan Estetika Rendah 

Bangunan-bangunan yang termasuk dalam kelas estetika rendah adalah Toko 

Avia, gedung parkiran Avia, Istana Babydol, Rumah No. 43, dan Unio. Reklame dan 
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vegetasi yang mendominasi menjadi penyebab rendahnya kualitas estetik bangunan-

bangunan tersebut. Reklame yang mendominasi muka bangunan seperti pada Toko Avia 

dan Istana Babydol dimana reklame billboard terdapat diatas bangunan dan menjadi 

focal point terhadap bangunan tersebut. Selain itu dinding toko Avia juga dijadikan 

reklame dinding yang berwarna warni, semakin menambah kesan kumuh. Vegetasi 

dengan percabangan ekstensif dan tidak teratur membuat kesan semrawut pada 

bangunan Unio. Percabangan pohon yang ekstensif selain mengurangi nilai keindahan 

juga mengganggu kabel listrik, telepon, dan lampu penerangan jalan (Taufik, 2008). 

 

Toko Avia 

 

Unio 

 

Rumah No. 43 

 

Istana Babydol 

Gambar 4.11 Bangunan-bangunan bernilai estetika rendah 

b. Bangunan Estetika Sedang 

Bangunan-bangunan yang termasuk ke dalam kelompok estetika sedang adalah 

bangunan Parkiran Avia, Toko Palem Mas, Panti Asuhan St. Theresia, rumah no. 61 dan 

66, serta sekolah Cor Jesu dan Frateran. Pada bangunan-bangunan bernilai estetika 

sedang tersebut terjadi ‘persaingan’ antara muka bangunan cagar budaya dengan elemen 

reklame dan vegetasi yang menjadi foreground pada bangunan-bangunan tersebut. Pada 

bangunan Toko Palem Mas misalnya, ornamen dan bentuk bangunan khas bangunan 

kolonial terganggu oleh adanya reklame sepanduk yang menutupi sebagian muka 

bangunan. Pada gedung sekolah Cor Jesu dan Frtaeran terlihat vegetasi berupa pohon 
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peneduh yang mendominasi muka bangunan. Begitu juga pada bangunan rumah no. 61 

dan 66, terlihat elemen vegetasi menutupi sebagian dari bangunan tersebut. 

 

Frateran 

 

Toko Palem Mas 

 

Cor Jesu 

 

Rumah No. 61 

 

Rumah No. 66 

 

 

Gambar 4.12 Bangunan-bangunan bernilai estetika sedang 

c. Bangunan Estetika Tinggi 

Bangunan-bangunan yang termasuk dalam kelas estetika tinggi adalah Griya 

Melati Diagnostik, Bank Jatim, Hotel Trio Indah, Panti Asuhan St. Theresia, dan 

Rumah No. 45. Pada bangunan-bangunan tersebut terlihat elemen reklame dan vegetasi 

tidak menyebabkan perubahan visual yang signifikan. Keindahan dari bangunan cagar 

budaya terlihat mendominasi dengan warna yang tidak bermacam-macam serta 

ornamen, bentuk,dan struktur bangunan yang terlihat jelas. Elemen reklame dan 

vegetasi terlihat hanya sedikit dengan posisi yang tidak mengganggu visual bangunan.  
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Griya Melati Diagnostik 

 

Rumah No. 45 

 

Bank Jatim 

 

Panti Asuhan St. Theresia 

 

Hotel Trio Indah 

 

Gambar 4.13 Bangunan-bangunan bernilai estetika tinggi 

 

4.2.2 Hubungan Kualitas Estetika Visual Bangunan Cagar Budaya dengan 

Keberadaan Reklame dan Vegetasi 

Hubungan kualitas estetika visual dengan keberadaan reklame dan vegetasi 

digunakan untuk mengetahui elemen-elemen dan kondisi yang mempengaruhi kualitas 

estetika visual bangunan cagar budaya. Dari hasil pengamatan langsung dan data 

kuesioner kemudian diolah menggunakan metode analisis Semantic Differential (SD) 

sehingga didapatkan nilai tengah dari hasil analisis SD. Dari hasil analisis SD ini akan 

diketahui elemen-elemen yang memepengaruhi kualitas estetika visual bangunan cagar 

budaya di koridor Jaksa Agung Suprapto. 
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Pada analisis Semantic Differential ini digunakan dua kutub kata sifat yang 

saling berlawanan untuk mendapatkan penilaian responden terhadap gambar yang 

disajikan. Kutub-kutub tersebut adalah modern-klasik, semrawut-rapi, dan berwarna 

warni-tidak berwarna warni. 

 Modern-Klasik digunakan untuk menentukan apakah gambar-gambar bangunan 

yang disajikan masih terlihat klasik dengan elemen-elemen bergaya bangunan 

colonial, ataukah terlihat modern karena perubahan pada bentuk, struktur, dan 

ornamen bangunan yang signifikan. 

 Semrawut-Rapi, digunakan untuk menentukan apakah bangunan pada gambar 

yang disajikan terlihat semrawut atau rapi. Semrawut dan rapi dapat disebabkan 

oleh adanya reklame dan atau vegetasi yang tidak terawat baik dari segi bentuk 

dan ukuran. 

 Berwarna warni-Tidak berwarna warni, digunakan untuk menentukan 

apakah gambar yang disajikan terkesan berwarna warni atau tidak. Hal tersebut 

dapat disebabkan oleh adanya reklame yang mendominasi dan warna pada 

reklame tersebut tidak selaras dengan bangunan cagar budaya. 

 

Tabel 4.5 Nilai Tengah Penilaian Persepsi Estetika Visual BCB Kelompok Rendah 

Kriteria  1 2 3 4 5 6 7 Kriteria 

Modern 

 

Klasik 

Semrawut Rapi 

Berwarna-warni Tidak Berwarna-warni 

 Keterangan: (----) Unio, (----) Rumah 

No.51/Istana Babydoll, (----) Toko Avia, 

(----) Rumah No. 43 

 

 

a. Toko Avia: pada bangunan Toko Avia kriteria keklasikan berada pada angka 

5.45, hal tersebut terlihat dari bentuk dan ornamen bangunan yang tidak 

mengalami perubahan, sehingga dapat menampilkan keindahan dari visual 

bangunan. Namun bagunan terlihat semrawut dan berwarna-warni dikarenakan 

adanya reklame pada bagian atas dan dinding bangunan. 
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Gambar 4.14 Elemen yang mendukung estetika visual Toko Avia 

 

Gambar 4.15 Elemen yang mengurangi estetika visual Toko Avia 

b. Rumah No.43: pada bangunan rumah no.43 kriteria keklasikan berada pada 

angka 4.3, hal tersebut dikarenakan sebagian muka bangunan yang tertutup oleh 

pagar bergaya modern. Elemen yang menunjukkan keindahan bangunan terlihat 

pada bentuk atap dan bentuk pintu dan jendela. Meskipun terlihat rapi dan 

terkesan tidak berwarna-warni karena reklame, namun karena nilai keklasikan 

bangunan yang rendah mempengaruhi kualitas estetika visual dari bangunan 

ini. 
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Gambar 4.16 Elemen yang mendukung estetika visual Rumah No.43 

 

Gambar 4.17 Elemen yang mengurangi estetika visual Rumah No.43 

c. Rumah No.51/Istana Babydoll: pada bangunan ini keklasikan masih terlihat 

pada bentuk, gaya, dan ornamen bangunan. Bangunan juga tidak terkesan 

terlalu berwarna-warni, namun adanya reklame spanduk yang tidak terurus dan 

menutupi sebagian ornament bangunan membuat visual bangunan terlihat 

semrawut. 
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Gambar 4.18 Elemen yang mendukung estetika visual Istana Babydoll 

 

Gambar 4.19 Elemen yang mengurangi estetika visual Istana Babydoll 

d. Unio: bangunan Unio terlihat semrawut oleh adanya pohon dan vegetasi lainnya 

yang tidak teratur, serta menutupi visual bangunan. Keklasikan bangunan juga 

rendah karena telah mengalami perubahan menjadi lebih modern. Terdapat 

elemen ornament dan bentuk jendela yang khas bangunan cagar budaya namun 

tertutupi oleh vegetasi. 
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Gambar 4.20 Elemen yang mendukung estetika visual Unio 

 

Gambar 4.21 Elemen yang mengurangi estetika visual Unio 

 

Tabel 4.6 Nilai Tengah Penilaian Persepsi Estetika Visual BCB Kelompok Estetika Sedang 

Kriteria  1 2 3 4 5 6 7 Kriteria 

Modern 

 

Klasik 

Semrawut Rapi 

Berwarna-warni Tidak Berwarna-warni 

 Keterangan: (----) Frateran, 

(----) Toko Palem Mas, 

(----) Cor Jesu, (----) Rumah No.61, 

(----) Rumah No.66 
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a. Frateran: pada bangunan Frateran keklasikan bangunan bernilai tinggi yaitu 

pada angka 6.05 hal tersebut terlihat dari bentuk dan ornamen bangunan yang 

masih terjaga keasliannya. Namun adanya pohon-pohon peneduh dan vegetasi 

lain yang tidak teratur, serta bentuk tajuknya yang menutupi bangunan 

membuat visual bangunan terlihat semrawut. 

 
Gambar 4.22 Elemen yang mendukung estetika visual Frateran 

 
Gambar 4.23 Elemen yang mengurangi estetika visual Frateran 

b. Toko Palem Mas: pada Toko Palem Mas keklasikan masih terjaga (angka 5.45). 

Adanya reklame dan pohon pada bagian depan bangunan sedikit mengurangi 

kesan rapi. Warna pada reklame juga tidak terlalu kontras dan bermacam-

macam sehingga tidak terlalu mempengaruhi kualitas estetika. 
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Gambar 4.24 Elemen yang mendukung estetika visual Toko Palem Mas 

 
Gambar 4.25 Elemen yang mengurangi estetika visual Toko Palem Mas 

c. Cor Jesu: bangunan sekolah Cor Jesu terlihat masih terjaga keklasikannya, 

namun visual bangunan tertutupi oleh pohon-pohon peneduh yang tajuknya 

melebar dan tak teratur (picturesque). Adanya reklame berupa bando jalan juga 

mempengaruhi kualitas estetika visual karena letak dan dimensinya yang 

memberi kesan massif dan mendominasi secara visual. 
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Gambar 4.26 Elemen yang mendukung estetika visual Cor Jesu 

 
Gambar 4.27 Elemen yang mengurangi estetika visual Cor Jesu 

d. Rumah No.61: pada rumah no.61 keklasikan bangunan masih terjaga, hal 

tersebut pada ornamen yang terlihat pada bagian atas bangunan. Visual 

bangunan terlihat semrawut karena elemen fisik pagar yang terlihat tidak 

terawat. 
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Gambar 4.28 Elemen yang mendukung estetika visual Rumah No.61 

 
Gambar 4.29 Elemen yang mengurangi estetika visual Rumah No.61 

e. Rumah No.66: pada rumah no.66 bangunan masih terlihat klasik, hal tersebut 

terlihat dari bentuk, struktur, dan ornamen bangunan yang masih terjaga dan 

sebagian besar tidak terganggu visualnya. Namun adanya pohon, reklame, serta 

instalasi kabel diatas bangunan sedikit mengurangi kualitas estetika visualnya. 
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Gambar 4.30 Elemen yang mendukung estetika visual Rumah No.66 

 

Gambar 4.31 Elemen yang mengurangi estetika visual Rumah No.66 

 

Tabel 4.7 Nilai Tengah Penilaian Persepsi Estetika Visual BCB Kelompok Estetika Tinggi 

Kriteria  1 2 3 4 5 6 7 Kriteria 

Modern 

 

Klasik 

Semrawut Rapi 

Berwarna-warni Tidak Berwarna-warni 

 Keterangan: (----) Griya Medika Diagnostik, 

(----) Rumah No. 45, (----) Bank Jatim, 

(----) St. Theresia, (----) Hotel Trio Indah 

 

a. Griya Melati Diagnostik: bangunan masih terjaga keklasikannya, hal tersebut 

terlihat pada elemen-elemen bangunan seperti ornamen dan gaya bangunan 
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yang berciri bangunan kolonial. Keberadaan reklame dan vegetasi juga tidak 

membuat visual bangunan terkesan semrawut dan berwarna-warni. 

 
Gambar 4.32 Elemen yang mendukung estetika visual Griya Melati 

b. Rumah No.45: pada rumah no.45 keklasikan bangunan masih terjaga, terlihat 

dari bentuk dan ornamen bangunan yang tidak mengalami perubahan. Visual 

bangunan juga terlihat rapi karena letak vegetasi (tanaman penghias) yang 

teratur dan tidak menutupi visual bangunan secara signifikan. 

 

Gambar 4.33 Elemen yang mendukung estetika visual Rumah No.45 

c. Bank Jatim: bangunan masih dipertahankan keklasikannya, terlihat dari 

ornamen dan bentuk bangunan yang masih memperlihatkan bangunan bergaya 

jaman kolonial. Reklame dan vegetasi juga tertata rapi, warna pada bangunan 

yang menjadi ciri dari Bank Jatim juga tidak mengganggu estetika visual secara 

signifikan. 
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Gambar 4.34 Elemen yang mendukung estetika visual Bank Jatim 

d. Panti Asuhan St. Theresia: pada bangunan panti asuhan St. Theresia 

keklasikan masih terihat dari bentuk dan ornamen banngunan. Adanya reklame 

dan vegetasi yang teratur juga tidak mengganggu visual bangunan secara 

segnifikan. 

 

Gambar 4.35 Elemen yang mendukung estetika visual St. Theresia 

e. Hotel Trio Indah: keklasikan bangunan Hotel Trio Indah terlihat pada ornamen 

pada bangunan juga elemen fisik tambahan seperti gapura dan kolom-kolom 

bergaya eropa pada sekitar bangunan. Adanya vegetasi tidak mengganggu 

estetika visual bangunan karena letak dan bentuk serta ukurannya yang teratur. 

Visual bangunan juga terlihat tidak berwarna-warni karena tidak ada reklame 

yang menutupi visual bangunan. 
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Gambar 4.36 Elemen yang mendukung estetika visual Hotel Trio Indah 

 

Tabel 4.8 Penilaian Persepsi Estetika Visual Kelompok BCB di Koridor J. A. Suprapto 

Kriteria  1 2 3 4 5 6 7 Kriteria 

Modern 

 

Klasik 

Semrawut Rapi 

Berwarna-warni Tidak Berwarna-warni 

 Keterangan: 

(----) Kelompok Estetika Rendah, 

(----) Kelompok Estetika Sedang, 

(----) Kelompok Estetika Tinggi 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, kuesioner, dan analisis menggunakan metode 

Semantic Differential, dapat diketahui beberapa elemen dan kondisi yang 

mempengaruhi kualitas estetika visual bangunan cagar budaya yang kemudian 

dihubungkan dengan kualitas estetika visual bangunan cagar budaya. 

Pada kelompok estetika rendah beberapa bangunan telah mengalami perubahan 

menjadi lebih modern sehingga kesan historis dan kualitas estetika pun berkurang. 

Adanya reklame dan vegetasi yang tidak teratur dan cenderung dibiarkan menyebabkan 

kesan semrawut dan tak teratur. Dimensi dan jumlah reklame maupun vegetasi yang 

terlihat dominan juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya kualitas estetika visual 

pada bangunan cagar budaya. Fisik buatan seperti pagar dan kabel listrik/telepon terlihat 

memberikan pengaruh yang cukup besar, hal tersebut dikarenakan desain dari pagar 

yang membuat sebagian visual bangunan tertutup. 
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Pada kelompok bangunan kualitas sedang, elemen-elemen pembentuk kesan 

klasik pada bangunan cagar budaya masih terjaga namun juga dibarengi dengan adanya 

reklame dan vegetasi yang tidak teratur dan tertata membuat kualitas estetika visual 

menjadi kurang maksimal. Adanya reklame dan vegetasi yang terkesan dominan dan 

menutupi visual bangunan mengurangi kualitas estetika visual dari bangunan cagar 

budaya, sedangkan elemen fisik buatan tidak mempengaruhi secara signifikan pada 

kualitas estetika visual. 

Pada kelompok bangunan kualitas estetika tinggi elemen utama yaitu elemen-

elemen bangunan cagar budaya menjadi hal utama yang mempengaruhi kualitas estetika 

visualnya. Gaya bangunan, ornamen, struktur, maupun bentuk dari bangunan cagar 

budaya terlihat dominan dan tidak terganggu oleh adanya reklame maupun vegetasi 

yang ada. 

Secara visual keberadaan reklame dan vegetasi pada bangunan cagar budaya di 

koridor J. A. Suprapto memberikan dampak yang bermacam-macam, tergantung bentuk, 

ukuran, letak, jumlah, warna, dan dominasinya terhadap bangunan cagar budaya. 

Reklame dan vegetasi yang tidak teratur dan cenderung semrawut baik dari segi 

dimensi, letak, bentuk, dan warna secara signifikan mengurangi kualitas estetika visual. 

Namun bila di ditata dan diatur akan menciptakan kesan harmonis dan proporsional 

sehingga dapat meningkatkan kualitas estetika visual dari bangunan cagar budaya. 

 

4.3 Penataan Reklame dan Vegetasi pada Bangunan Cagar Budaya 

Bangunan-bangunan cagar budaya di koridor jalan Jaksa Agung Suprapto Kota 

Malang penting untuk dipertahankan keberadaannya sehingga diperlukan penataan 

khusus pada bangunan dan lingkungannya agar eksistensinya tidak ‘kalah’ dengan 

bangunan modern. Adanya reklame dan vegetasi di koridor ini memang tidak dapat 

dihindari, tetapi dapat ditata dan direncanakan sehingga dapat selaras dan tidak 

mengurangi kualitas estetika visual dari bangunan cagar budaya. Dari hasil analisis SBE 

dan SD, dapat diketahui bahwa elemen reklame dan vegetasi mempengaruhi kualitas 

estetika bangunan cagar budaya tergantung penataannya. Selain itu perubahan pada 

bangunan cagar budaya itu sendiri juga mempengaruhi kualitas estetika. Bangunan-

bangunan dengan nilai estetika visual tinggi memberikan gambaran tentang penataan 

reklame dan vegetasi yang sesuai untuk bangunan cagar budaya, tanpa harus 

mengganggu ataupun mengurangi nilai estetika bangunan tersebut.  
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1. Kelompok Bangunan Kualitas Estetika Rendah 

Pada kelompok bangunan estetika rendah elemen yang paling berpengaruh 

dalam kualitas estetika visual adalah reklame dan vegetasi, serta elemen fisik tambahan 

seperti pagar rumah. Agar dapat meningkatkan kualitas estetika visualnya perlu 

dilakukan perubahan yang cukup signifikan pada elemen-elemen yang berpengaruh. 

a. Toko Avia 

Pada Toko Avia elemen yang mengurangi kualitas estetika adalah adanya 

reklame yang dominan dan warna reklame pada dinding bangunan yang 

berwarna-warni. Sehingga untuk meningkatkan kualitas estetikanya perlu 

dilakukan penataan pada reklame. Namun dengan pertimbangan bahwa fungsi 

bangunan sebagai perdagangan maka reklame yang ada tidak dihilangkan begitu 

saja namun dipindah dan disesuaikan dimensi maupun jenisnya. Pada bangunan 

Toko Avia juga tidak ada vegetasi shingga dapat ditambahkan beberapa vegetasi 

berupa tanaman dalam pot yang dapat menambah kualitas estetika visualnya. 

b. Rumah No. 43 

Pada bangunan rumah no. 43 elemen yang mempengaruhi kualitas estetika 

visual bangunan adalah adanya pagar yang bergaya modern dan menutupi 

sebagian besar visual bangunan. Tidak ada reklame maupun vegetasi yang 

semrawut yang mengganggu estetika visual, namun keindahan dari bangunan 

tertutupi oleh adanya pagar. Sehingga perubahan yang dapat dilakukan adalah 

dengan merubah gaya dari pagar agar dapat membuka visual ke bangunan rumah 

no. 43, lalu dapat juga ditambahkan beberapa vegetasi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas estetika visual bangunan dari rumah no. 43. 

c. Rumah No. 51/Toko Istana Babydoll 

Pada bangunan Toko Istana Babydoll sebenarnya keindahan bangunan cagar 

budaya masih terlihat dari bentuk, gaya, ornamen, dan struktur bangunan, namun 

terdapat elemen reklame dan vegetasi yang semrawut dan terkesan menutupi 

visual bangunan. Oleh karena itu perubahan yang dapat dilakukan adalah 

penataan reklame sehingga tidak menutupi ornament-ornamen bangunan cagar 

budaya. Untuk elemen vegetasi hal yang dapat dilakukan adalah pemotongan 

tajuk pohon agar terlihat lebih rapi. 

d. Unio 

Pada bangunan Unio keindahan bangunan cagar budaya seperti bentuk, 

ornamen, gaya, dan struktur bangunan sudah mengalami beberapa perubahan. 
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Elemen vegetasi yang ada juga terlihat semrawut dan tidak estetis. Tidak 

terdapat reklame pada bangunan dikarenakan fungsi bangunan sebagai 

pendidikan. Penataan vegetasi pada bangunan Unio dapat dilakukan dengan 

pemotongan beberapa pohon yang tajuknya terlihat tidak rapi, penggantian 

beberapa tanaman yang bentuk dan tinggi tidak menutupi bangunan. 

2. Kelompok Bangunan Kualitas Estetika Sedang 

Pada kelompok bangunan dengan kualitas estetika sedang keindahan bangunan 

cagar budaya masih terjaga baik dari bentuk, gaya, ornamen, dan struktur bangunan. 

Namun adanya elemen reklame dan vegetasi yang tidak tertata membuat keindahan 

tersebut berkurang. Elemen yang paling mempengaruhi adalah vegetasi, sedangkan 

elemen reklame tidak begitu berpengaruh karena sebagian besar bangunan pada 

kelompok ini adalah rumah dan pendidikan. 

a. Frateran 

Pada bangunan Frateran keklasikan masih terjaga terlihat dari bentuk, gaya, 

ornamen, dan strukur bangunan yang tidak berubah. Elemen reklame tidak 

berpengaruh secara signifikan mengingat fungsi bangunan sebagai pendidikan, 

namun dapat dilakukan penataan agar reklame tidak mengurangi kualitas 

estetika visual bangunan. Elemen yang mengurangi kualitas estetika visual dari 

Frateran adalah vegetasi yang terkesan semrawut. Maka perubahan yang perlu 

dilakukan adalah penataan vegetasi-vegetasi di sekitar bangunan Frateran. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan pemotongan pada tajuk-tajuk dan dahan yang 

sekiranya mengganggu estetika visual bangunan, penataan bentuk dan jenis 

vegetasi agar terlihat lebih harmonis. 

b. Toko Palem Mas 

Bangunan Toko Palem Mas masih terjaga keasliannya. Namun karena 

fungsi bangunan ini sebagai perdagangan sehingga terdapat beberapa reklame 

yang mengurangi kualitas estetika dari bangunan tersebut. Penataan pada 

reklame perlu dilakukan agar keberadaannya tidak mengurangi kualitas estetika 

visualnya. Untuk elemen vegetasi pada Toko Palem Mas tidak terlalu 

berpengaruh, namun perlu dilakukan pemotongan pada tajuk pohon agar terlihat 

lebih rapi.  

c. Cor Jesu 

Pada bangunan Cor Jesu elemen yang paling berpengaruh adalah vegetasi 

berupa pohon peneduh yang tajuknya menutupi visual bangunan. Elemen 
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reklame berupa bando jalan yang ukuran tingginya hampir sama tinggi dengan 

bangunan Cor Jesu membuat estetika visual bangunan sedikit terganggu. Hal 

yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas estetika visual pada 

bangunan Cor Jesu adalah merapikan vegetasi agar ornament dan struktur khas 

bangunan Cor Jesu dapat terlihat dan memindah letak dari bando jalan agar tidak 

mengganggu visual dari bangunan Cor Jesu. 

d. Rumah No. 61 

Elemen yang mempengaruhi kualitas estetika visual pada bangunan rumah 

no. 61 adalah fisik buatan berupa pagar rumah yang tidak terawat dan terkesan 

menutupi visual bangunan, yakni bagian bawah bangunan (pintu dan jendela). 

Namun pada bagian atas bangunan masih terlihat ornamen khas dari rumah no. 

61 sehingga tidak perlu dilakukan perubahan pada gaya dan bentuk pagar, hanya 

merapikannya agar terlihat lebih rapi. Untuk elemen vegetasi tidak berpengaruh 

secara seignifikan karena tidak begitu mengganggu visual bangunan. Namun 

dapat dilakukan perubahan pada jenis vegetasi sehingga terlihat lebih harmonis 

pada visual bangunan rumah no. 61. 

e. Rumah No. 66 

Rekomendasi untuk bangunan rumah no. 66 adalah pemotongan pada tajuk 

pohon didepan rumah dan pemindahan reklame yang ada di depan rumah. 

Secara umum estetika visual dari bangunan ini masih terlihat dikarenakan tidak 

banyak vegetasi yang menutupinya. Untuk menambah kualitas estetika visual 

ditambahkan beberapa vegetasi berupa tanaman semak didepan bangunan. 
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Tabel 4.9 Rekomendasi Toko Avia 

Nama Bangunan Analisis Keterangan Rekomendasi Pertimbangan 

Toko Avia SBE Rendah (SBE -29.4)   

SD Klasik: Bentuk, struktur, ornamen, dan gaya 

bangunan masih terjaga dan tidak terganggu 

visualnya 

  

 Semrawut: adanya reklame pada bagian atas 

dan dinding bangunan 

Reklame pada bagian atas dan dinding 

bangunan dipindah kedalam bangunan 

menjadi reklame papan dan spanduk 

Fungsi bangunan sebagai 

perdagangan 

 Berwarna-warni: warna reklame pada 

bagian atas dan dinding bangunan yang 

mermacam-macam 

Warna merah pada dindng 

dipertahankan, sedangkan reklame pada 

dinding dihilangkan. 

 

 Vegetasi Penambahan beberapa vegetasi Untuk meningkatkan kualitas 

estetika 

 
 

Gambar 4.37 Rekomendasi Toko Avia 
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Tabel 4.10 Rekomendasi Frateran 

Nama Bangunan Analisis Keterangan Rekomendasi Pertimbangan 

Frateran SBE Sedang (SBE 8.00)   

 SD Klasik: Bentuk, gaya, dan ornamen 

bangunan masih terjaga namun tertutupi 

visualnya oleh vegetasi 

Dilakukan pemotongan pada bagian-

bagian pohon yang menutupi bangunan 

Vegetasi berupa pohon peneduh 

merupakan pohon yang berumur 

tua dan perlu untuk dilestarikan 

  Semrawut: adanya vegetasi yang tidak 

teratur dan tertata, baik dari segi ukuran dan 

bentuk 

Dilakukan penataan pada vegetasi 

seperti tinggi dan bentuk vegetasi agar 

terlihat lebih rapi dan harmonis 

 

  Tidak berwarma-warni: didominasi warna 

vegetasi dan warna dari bangunan yang 

tidak bermacam-macam 

  

 

  

Gambar 4.38 Rekomendasi Frateran 
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Tabel 4.11 Rekomendasi Rumah No. 43 

Nama Bangunan Analisis Keterangan Rekomendasi Pertimbangan 

Rumah No. 43 SBE Rendah (SBE 0)   

 SD Klasik: Bentuk, gaya, dan ornamen 

bangunan masih terjaga namun tertutupi 

visualnya tertutupi oleh pagar 

Perlu adanya perubahan gaya dan model 

pagar sehingga keindahan bangunan 

baik bentuk dan ornamen dapat lebih 

terlihat 

 

  Rapi: tampilan pagar yang mendominasi 

memberikan kesan rapi; tidak ada reklame 

  

  Tidak berrwarna-warni: warna didominasi 

oleh warna bangunan dan pagar  

  

  Vegetasi: tidak terdapat banyak vegetasi Penambahan vegetasi berupa pohon 

dengan bentuk tajuk weeping 

(merunduk) 

Untuk meningkatkan kualitas 

estetika visual 

 

  

Gambar 4.39 Rekomendasi Rumah No. 43 
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Tabel 4.12 Rekomendasi Istana Babydol 

Nama Bangunan Analisis Keterangan Rekomendasi Pertimbangan 

Istana Babydol SBE Rendah (SBE -43.46)   

 SD Klasik: Bentuk, gaya, dan ornamen 

bangunan masih terjaga namun tertutupi 

visualnya oleh reklame dan vegetasi 

 Dilakukan pemotongan pada bagian-

bagian pohon yang menutupi 

bangunan 

 Pemindahan reklame sehingga tidak 

meutupi bagian bangunan 

Fungsi bangunan sebagai 

perdagangan, reklame tidak 

dihilangkan namun ditata 

  Semrawut: adanya vegetasi yang tidak 

teratur dan tertata, baik dari segi ukuran dan 

bentuk 

Terdapat reklame spanduk yang telah rusak 

 Diperlukan pemotongan pada tajuk 

pohon yang tidak rapi. 

 Penataan reklame-reklame spanduk 

yang kondisinya sudah tidak bagus 

 

  Berwarma-warni: warna dari reklame 

spanduk 

Desain reklame tidak menggunakan 

banyak warna yang bermacam-macam 

 

 

  

Gambar 4.40 Rekomendasi Istana Babydol 
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Tabel 4.13 Rekomendasi Toko Palem Mas 

Nama Bangunan Analisis Keterangan Rekomendasi Pertimbangan 

Toko Palem Mas SBE Sedang (SBE 31.30)   

 SD Klasik: Bentuk, gaya, dan ornamen 

bangunan masih terjaga namun sedikit 

tertutupi visualnya oleh reklame 

Pemindahan letak reklame sehingga 

tidak mengganggu visual bangunan 

Fungsi bangunan sebagai 

perdagangan shingga reklame tidak 

dihilangkan, namun dipindah 

letaknya 

  Rapi: visual bangunan terlihat rapi, adanya 

reklame juga tidak membuat kesan 

semrawut 

  

  Berwarma-warni: berwarna-warni karena 

warna sponsor produk pada dinding 

Warna pada bangunan yang merupakan 

warna dari sponsor/produk tetap 

dipertahankan  

 Fungsi bangunan sebagai 

perdagangan 

 Warna masih terlihat selaras 

dengan bangunan dan tidak 

mengganggu kualitas estetika 

visual secara signifikan 

 

  

Gambar 4.41 Rekomendasi Toko Palem Mas 
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Tabel 4.14 Rekomendasi Cor Jesu 

Nama Bangunan Analisis Keterangan Rekomendasi Pertimbangan 

Toko Cor Jesu SBE Sedang (SBE 16.87)   

 SD Klasik: Bentuk, gaya, dan ornamen 

bangunan masih terjaga namun tertutupi 

visualnya oleh vegetasi 

Pemotongan tajuk pada pohon-pohon 

peneduh yang berpotensi menutupi 

bagian bangunan 

Pohon-pohon peneduh merupakan 

pohon-pohon berusia tua sehingga 

tidak ditebang hanya diptong 

sebagian tajuk-tajuknya 

  Semrawut: adanya vegetasi yang tidak 

teratur dan tertata, baik dari segi ukuran dan 

bentuk 

Pemotongan tajuk pada pohon-pohon 

peneduh agar terlihat lebih rapi 

 

  Tidak berwarma-warni: didominasi warna 

vegetasi dan warna dari bangunan 

  

  Reklame berupa bando jalan Dipndahkan letaknya karena dimensinya 

terkesan sama besar dengan bangunan 

 

 

  

Gambar 4.42 Rekomendasi Cor Jesu 
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Tabel 4.15 Rekomendasi Rumah No. 61 

Nama Bangunan Analisis Keterangan Rekomendasi Pertimbangan 

Rumah No. 61 SBE Sedang (SBE 13.64)   

 SD Klasik: Bentuk, gaya, dan ornamen 

bangunan masih terjaga, namun sebagian 

tertutupi pagar 

Dipertahankan Bagian yang tertutupi pagar adalah 

bagian bawah, sedangkan bagian 

atas masih menampilkan ornamen 

khas bangunan 

  Semrawut: adanya vegetasi yang tidak 

teratur dan tertata, baik dari segi ukuran dan 

bentuk 

Penggantian jenis vegetasi sehingga 

bentuknya dapat lebih harmonis dengan 

vegetasi lainnya 

Karena terdapat vegetasi berbentuk 

fastigate yang terlihat lebih rapi dan 

tidak mengganggu visual bangunan 

  Tidak berwarma-warni: didominasi warna 

vegetasi dan warna dari bangunan 

Perbaikan pada warna pagar agar terlihat 

lebih indah 

 

 

  

Gambar 4.43 Rekomendasi Rumah No. 61 
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Tabel 4.16 Rekomendasi Unio 

Nama Bangunan Analisis Keterangan Rekomendasi Pertimbangan 

Unio SBE Rendah (SBE -47.78)   

 SD Klasik: Bangunan sudah berubah modern, 

namun masih memperlihatkan beberapa 

ornamen khas bangunan 

 

 

  Semrawut: adanya vegetasi yang tidak 

teratur dan tertata, baik dari segi ukuran dan 

bentuk 

Pemotongan pohon yang mengganggu 

visual bangunan, penggantian dengan 

jenis pohon baru yang bentuknya lebih 

selaras dengan bangunan 

Vegetasi dengan bentuk fastigate 

tidak mengganggu visual bangunan, 

terdapat pohon yang terlihat sudah 

mati sehingga direkomendasikan 

untuk ditebang 

  Tidak berwarma-warni: didominasi warna 

vegetasi dan warna dari bangunan 

  

 

  

Gambar 4.44 Rekomendasi Unio 
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Tabel 4.17 Rekomendasi Rumah No. 66 

Nama Bangunan Analisis Keterangan Rekomendasi Pertimbangan 

Rumah No. 66 SBE Sedang (SBE 20.53)   

 SD Klasik: Bentuk, gaya, struktur, dan ornamen 

bangunan masih terjaga namun tertutupi 

visualnya oleh vegetasi 

Pemotongan bagian vegetasi yang 

mengganggu visual bangunan  

  Rapi: vegetasi dan reklame yang ada tidak 

menimbulkan kesan semrawut 

Penambahan vegetasi pada bagian depan 

bangunan  

Untuk meningkatkan kualitas 

estetika visual bangunan 

  Tidak berwarma-warni: didominasi warna 

vegetasi dan warna dari bangunan; terdapat 

reklame namun tidak menimbulkan kesan 

berwarna-warni 

Reklame disekitar bangunan 

dihilangkan/dipindah ke tempat yang 

tidak mengganggu visual bangunan 

 

 

 

 

Gambar 4.45 Rekomendasi Rumah No. 66 


