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Abstract. Since 2005, Banjarmasin has started developing some formal public open spaces in the city center. This 
development focuses on the riverside areas to strengthen the image of Banjarmasin as the riverfront city. Tendean 
riverside quay is part of the city‟s master plan project of the flood embankment and waterfront open spaces along 7 km 
from the Old Market Bridge to R.K Ilir Bridge that is built gradually. As part of Martapura Riverside Quays, this quay is a 
segment that has supporting public space facilities and often used for public activities so that the place becomes an 
interesting destination for the citizens. This paper aims at analyzing design qualities of Tendean riverside quay as urban 
waterfront public space based on the criteria – 10 qualities of a great waterfront destination – developed by the 
organization called Project for Public Spaces (PPS). Descriptive-qualitative method is used to describe physical and non-
physical conditions of the quay that serves as urban waterfront public space today. Based on the analysis, this riverside 
quay meets 6 criteria out of 10 criteria for a great waterfront destination; (1) this area is no longer be used as residential 
areas and settlements, (2) high intensity of public activities happen on the quay throughout the year, (3) the quay is 
accessible, (4) some activities and facilities triggered by local culture, (5) the river itself is the centerpiece of the public 
space, and (6) iconic and historical buildings along the quay support public activities. Meanwhile, based on remaining 
qualities, the condition of the quay as urban waterfront public space needs improvement to be a better destination. The 
results of this study may give a better understanding on how to improve qualities of urban waterfront public space in 
Banjarmasin. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Saat ini, kota-kota tepi air di dunia, mulai 

mengembangkan kawasan tepian airnya sebagai 
ruang terbuka publik kota. Pengembangan area 
tepian air kota mulai disorot demi perkuatan citra 
atau image sebuah kota, salah satunya melalui 
desain ruang terbuka publik kota. Ruang terbuka 
publik tepi air dapat berupa promenade, dermaga, 
atau taman hijau kota di sepanjang tepi badan air. 
Sebagai domain publik, ruang-ruang publik kota 
seperti jalan, taman, pasar,area bermain anak-anak, 
dan ruang terbuka tepi air merupakan „panggung‟ 
kehidupan publik kota, yaitu tempat bertemunya 
warga kota sehingga terjadi interaksi sosial diantara 
mereka (Cattel et al., 2008). Ruang publik kota 
menjadi sebuah tempat pertemuan; dimana warga 
kota saling bertemu, bertukar informasi, dan 
menyelenggarakan kegiatan komunal seperti 
pameran dan festival kota (Gehl, 2003).    

Kualitas ruang publik sebuah kota menjadi 
cerminan dari kualitas kehidupan kota tersebut (Carr 
et al., 1992; Cattell et al., 2008). Interaksi ruang 

publik dan manusia sebagai pelaku didalamnya 
adalah proses dua arah; ruang mampu 
mempengaruhi kegiatan dan perilaku manusia, 
sebaliknya, manusia pun mampu memodifikasi atau 
mengubah ruang tersebut (Carmona et al., 2003). 
Oleh sebab itu, keberhasilan ruang publik kota tidak 
dapat diukur dari kualitas arsitektural fisiknya saja, 
namun juga kemampuannya mengundang warga 
kota untuk berkunjung. Interaksi dan aktivitas sosial 
sebagai target utama keberadaan ruang publik kota 
hanya akan terjadi dengan kedatangan warga kota 
selaku „aktor‟ ruang publik kota.   

Mengingat pentingnya fungsi ruang publik 
kota, ruang ini perlu didesain dengan pendekatan 
yang terfokus pada manusia sebagai aktor, 
hubungan interaksi antar manusia, dan hubungan 
manusia dengan ruang atau lingkungan – people-
oriented approach. Melalui pendekatan inilah, 
dimensi fisik ruang publik kota tidak hanya 
dirancang bagus secara arsitektural, tetapi 
rancangannya pun memperhatikan aspek sosio-
spasialnya. Salah satu organisasi non-profit yang 
memiliki perhatian besar terhadap keberhasilan 
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ruang publik kota adalah Project for Public Spaces 
(PPS). PPS yang berpusat di Amerika dibentuk 
untuk memperluas gagasan dari William (Holly) 
Whyte, penulis buku The Social Life of Small Urban 
Spaces, tentang faktor-faktor eksternal yang 
mempengaruhi penggunaan ruang publik kota. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman 
mengenai bagaimana manusia menggunakan dan 
ingin menggunakan ruang sangat penting agar 
sebuah desain memiliki potensi-potensi yang 
mendukungnya menjadi tempat yang berfungsi 
sekaligus bermakna bagi warga kota.  

Berdasarkan hasil evaluasi dan pendampingan 
proses desain ruang publik kota-kota di dunia, PPS 
merumuskan bahwa keberhasilan ruang publik kota 
dipengaruhi oleh faktor (a) akses dan koneksi, (b) 
kenyamanan dan citra ruang, (d) fungsi dan 
aktivitas, dan (d) kemampuan untuk membuat orang 
berinteraksi satu sama lain (sociability). Faktor-
faktor ini kemudian dijabarkan dalam bentuk “The 
Place Diagram” sebagai alat untuk membantu 
memberikan penilaian terhadap sebuah ruang 
publik, apakah baik atau buruk. Untuk ruang publik 
terbuka tepi air, PPS merumuskan lebih lanjut dalam 
10 kriteria keberhasilan ruang publik tepi air sebagai 
sebuah destinasi, yaitu (1) bangunan-bangunan 
sekitar mendukung fungsi ruang publik, (2) 
pembatasan pengembangan fungsi perumahan, (3) 
program aktivitas yang kontinu sepanjang waktu, (4) 
desain fleksibel untuk kemudahan adaptasi, (5) 
fasilitas yang kreatif, (6) kemudahan akses, (7) 
identitas lokal sebagai daya tarik, (8) air sebagai 
pusat perhatian, (9) bangunan ikonik dengan fungsi 
publik, dan (10) manajemen baik. 

Siring Tendean di Banjarmasin adalah ruang 
terbuka formal kota yang merupakan bagian dari 
master plan proyek pembuatan tanggul penahan 
banjir dan ruang terbuka kota dari Jembatan Pasar 
Lama hingga Jembatan R.K Ilir yang dibangun 
secara bertahap sejak tahun 2005. Kawasan Siring 
Tendean pada awalnya merupakan kawasan 
permukiman tepi sungai dengan rumah panggung, 
rumah lanting, dan titian-titian kayu sebagai jalan 
penghubung air dan darat. Pembangunan ruang 
publik Siring Tendean dimulai sejak tahun 2009 
secara bertahap pula. Penelitian tentang Siring 
Tendean berkaitan dengan aspek sosio-spasial 
pada tahun 2011 dilakukan saat siring masih minim 
fasilitas fisiknya sebagai ruang publik. Di awal 
pembangunannya, saat siring beton sudah mulai 
ada, warga kota dan masyarakat sekitar siring 
khususnya sudah mulai mengunjungi kawasan ini 
walaupun belum ada fasilitas pendukung lainnya – 
khususnya di sore hari dimana pedagang kaki lima 
mulai menggelar dagangannya (Andini, 2013). Saat 

ini, Siring Tendean sepanjang ± 1,1 km dari 
Jembatan Pasar Lama hingga Jembatan A. Yani 
merupakan segmen yang memiliki fasilitas 
pendukung sebagai ruang publik kota cukup banyak 
dan paling sering digunakan untuk kegiatan-
kegiatan publik warga kota. Tulisan ini bertujuan 
untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan 
Siring Tendean sebagai ruang publik kota tepi 
sungai berdasarkan kriteria yang dikembangkan 
oleh PPS. Hasilnya diharapkan menjadi masukan 
bermanfaat untuk peningkatan kualitas ruang publik 
kota melalui pendekatan placemaking yang 
dirumuskan PPS, mengingat Banjarmasin masih 
memiliki rencana pengembangan ruang publik kota 
di tepi sungai. 

 

2. METODE  
 
Penelitian ini merupakan penelitian studi 

kasus. Eksplorasi difokuskan di satu lokasi, yaitu 
Siring Tendean Banjarmasin. Eksplorasi studi kasus 
meliputi program, peristiwa, aktivitas, proses, atau 
individu yang saling terkait oleh waktu dan aktivitas 
(Stake, 1995 dalam Creswell, 2009). Metode 
deskiptif-kualitatif digunakan untuk menjelaskan 
kondisi kawasan Siring Tendean yang berfungsi 
sebagai ruang publik kota tepi sungai, baik fisik 
maupun non-fisik, dalam kerangka 10 kriteria 
kualitas ruang publik tepi air yang dirumuskan PPS 
(Tabe 1). Berdasarkan 10 kriteria kualitas tersebut, 
parameter fisik dan non-fisik yang menjadi bahan 
observasi meliputi (1) tata guna lahan / fungsi 
bangunan sekitar, (2) desain dan fasilitas, (3) 
program dan aktivitas (4) aksesibilitas, dan (5) 
manajemen.  

Untuk memudahkan analisis dan pembahasan, 
lokasi pengamatan dibagi dalam 4 (empat) segmen 
(lihat Gambar 1). Pada setiap segmen, data primer 
dikumpulkan melalui observasi lapangan yang 
menghasilkan foto-foto dan gambar analisis. 
Sedangkan, data sekunder berupa informasi umum 
dikumpulkan dari berbagai sumber (koran lokal, 
media sosial) terkait dengan Siring Tendean dan 
dilakukan analisis konten terhadap data tersebut. 
Data kemudian dianalisis untuk menjelaskan 
pencapaian kriteria kualitas Siring Tendean sebagai 
ruang publik tepi air berdasarkan rumusan PPS. 
 
Tabel 1. Sepuluh (10) kriteria kualitas ruang publik tepi 

air menurut PPS 
 

No Kualitas 

1 Bangunan sekitar meningkatkan fungsi ruang publik 

 Bangunan sekitar mendukung aktivitas publik 

 Bangunan dengan berbagai fungsi tanpa 
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No Kualitas 

penghalang interaksi antara ruang luar dan 
dalam 

 Gedung tinggi tanpa kegunaan publik pada lantai 
dasar dihindari   

2 Pembatasan pembangunan bagi perumahan 

 Area tepi air sebaiknya tidak diperuntukkan 
sebagai area perumahan karena akan 
membatasi akses warga kota ke tepian airnya. 

3 
3 
Aktivitas sepanjang waktu 

 Program kreatif perlu dilaksanakan dalam 
berbagai situasi 

 Fasilitas yang baik sebagai pendukung aktivitas 
dalam cuaca apapun 

 Pencahayaan yang cukup untuk menghidupkan 
kegiatan publik malam hari  

4 Desain fleksibel untuk mendorong adaptabilitas 

 Ruang seharusnya dapat digunakan oleh semua 
orang di waktu berbeda 

 Desain fleksibel perlu disediakan, seperti tempat 
penyimpanan di dalam site untuk kursi dan meja 
yang dapat dipindahkan, payung-payung 
peneduh, dll. 

5 Fasilitas kreatif untuk kesenangan setiap orang 

 Fasilitas kreatif perlu disediakan di ruang publik 
seperti fasilitas untuk duduk, tempat membuang 
sampah di lokasi yang tepat, pencahayaan untuk 
memperkuat ruang dan aktivitas di dalamnya, 
public art, dll.  

6 Kemudahan akses baik dari darat maupun air 

 Ruang publik seharusnya dapat diakses oleh 
moda transportasi publik 

 Aksesibilitas memperkuat karakter dan 
pengalaman ruang tepian air 

 Lalu lintas yang padat dan area parkir yang 
banyak dapat membuat pengunjung tidak 
nyaman 

 Jalan-jalan dibuat dengan pertimbangan 
keselamatan pejalan kaki dan bisa ditutup untuk 
kegiatan publik 

7 Identitas lokal ditonjolkan 

 Identitas lokal, sejarah, dan budaya mejadi 
bagian penting dalam desain untuk 
meningkatkan sense of place 

 Kesempatan yang luas diberikan bagi kesenian 
lokal, musik dan pertunjukan 

8 Air adalah fokus utama 
  Air harus menjadi fokus utama dalam pembuatan 

program dan aktivitas. Contohnya, adanya 
terminal air, taksi air, tur menggunakan kapal, 
area makan yang dekat dengan air, area 
memancing dan berenang. 

 Kegunaan alamiah tepian air perlu ditingkatkan, 
seperti diadakannya program tematik seperti 
festival kapal, pasar ikan and pertunjukan diatas 
panggung terapung. 

9 Bangunan ikonik dengan berbagai fungsi 
  Adanya bangunan ikonik berskala ramah 

manusia, berfungsi publik, dan tidak terpisah dari 

No Kualitas 

lingkungannya dapat menjadi daya tarik 

 Bangunan-bangunan ikonik tersebut perlu 
bersifat fleksibel dan publik 

10 Manajemen yang baik dalam menjaga visi 
masyakarat 

  Kerja sama dalam sistem manajemen dapat 
dibuat antara pihak pemerintah, pemilik properti, 
pelaku bisnis, dan kelompok komunitas di sekitar 
ruang publik untuk mengatur berbagai program 
dan pelaksanaan aktivitas publik     

Sumber: Project for Public Space (PPS) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Tata Guna Lahan / Fungsi Bangunan 

Sekitar 
 
Permukiman penduduk yang cukup padat 

(kampung) merupakan tata guna lahan yang 
mendominasi kawasan di sekeliling siring. Hal ini 
mengingat bahwa pada awalnya area siring pun 
merupakan permukiman tepian sungai. Kawasan 
tepian sungai di Banjarmasin pada umumnya 
berupa permukiman dengan akses terbatas bagi 
warga kota menuju tepian sungainya. Saat ini, 
pembangunan permukiman di tepian sungai di 
Banjarmasin dibatasi mengingat kondisi tepian 
sungai yang sudah padat. Sejak rencana 
pembangunan siring, rumah-rumah tepian air di 
kawasan Tendean „dibersihkan.‟ Ada 3 buah 
bangunan yang dipertahankan, yaitu Langgar Al-
Hinduan, Rumah Anno 1925, dan Rumah Hijau. 
Fungsi langgar tetap, sedangkan Rumah Anno dan 
Rumah Hijau direnovasi dan dialihfungsikan untuk 
kegiatan publik. Kawasan ini dipilih untuk 
dikembangkan sebagai ruang publik kota karena 
lokasinya yang berada di pusat kota sehingga 
berpotensi sebagai ruang publik kota untuk 
menghidupkan kembali citra kota Banjarmasin 
sebagai kota sungai. 

Pada baris pertama bangunan sepanjang 
Jalan Tendean, di sisi timur di seberang kawasan 
siring, terdapat beberapa fungsi bangunan 
perkantoran, pendidikan (sekolah Kana‟an), 
komersial (ruko-ruko, toko kelontong, dan 
penginapan), gedung olahraga (Surya Futsal), 
bangunan peribadatan (Klenteng Tempekong Soejti 
Nurani), dan penginapan kecil dengan ketinggian 
berkisar 1-3 lantai menghadap jalan yang sudah 
berdiri sebelum siring dibangun sebagai bentuk 
tanggapan terhadap keberadaan jalan. Saat ini, 
baris pertama inilah yang mengalami cukup banyak 
alih fungsi bangunan/lahan dengan adanya siring, 
seperti Taher Square yang dikembangkan sebagai 
food square dan munculnya mini market-mini 
market. Namun, kondisi spasialnya belum 
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sepenuhnya terintegrasi dengan desain kawasan 
siring. Selain Taher Square yang fungsinya publik 
dan komersil sehingga interaksi antara area tersebut 
dan area siring cukup kuat walaupun terpisah jalan, 
bangunan-bangunan yang lain masih belum 
terkoneksi secara spasial dengan desain Siring 
Tendean. 

 

3.2 Desain dan Fasilitas 
 

Siring Tendean merupakan ruang terbuka linier 
dengan promenade siring beton di sepanjang batas 
tepi sungai Martapura dan ruang-ruang terbuka 
dengan naungan pepohonan yang dilengkapi 
fasilitas penunjang ruang publik. Pada segmen A, 
terdapat dermaga klotok dilengkapi dengan bangku 
dan atap, Langgar Al-Hinduan, toilet wisata, akses 
ke sungai (anak tangga), dan tempat-tempat duduk. 
Pada segmen B, terdapat akses ke sungai (anak 
tangga), area wifi corner, tempat-tempat duduk di 
bawah pepohonan, dan menara pandang 4 lantai. 
Pada segmen C, terdapat rumah hijau, rumah Anno 
dan pendoponya, toilet wisata, wifi corner dan 
tempat-tempat duduk, dermaga pasar terapung, dan 
dermaga klotok. Setelah melewati promenade kayu 
di bawah Jembatan Merdeka sebagai penghubung 
siring beton, pada segmen D, terdapat 2 buah 
lapangan basket dan maskot patung Bekantan. 
Setiap segmen juga dilengkapi dengan furniture 
pelengkap seperti lampu taman dan bak-bak 
sampah. 

Secara umum, fasilitas penunjang ruang publik 
pada kawasan siring sudah cukup banyak dan 
variatif sehingga banyak bentuk aktivitas publik 
dapat dilakukan melalui penyesuaian dan modifikasi 
ruang. Dari segi desain, ada usaha untuk 
memberikan sentuhan lokal dengan adanya 
dermaga pasar terapung dan dermaga-dermaga 
klotok, dipertahankannya rumah Anno dan rumah 
hijau yang merupakan bentuk rumah panggung 
tradisional, dan maskot patung Bekantan. Yang 
perlu menjadi perhatian adalah masalah perawatan 
dan kondisi kebersihan kawasan. Banyak elemen-
elemen dari fasilitas penunjang ruang publik rusak 
dan perlu perbaikan. 
 

3.3 Program dan Aktivitas 
 

Berdasarkan hasil pengamatan, intensitas 
kegiatan publik di kawasan ini semakin tinggi dan 
variatif sejak pembangunannya. Saat ini, Siring 
Tendean menjadi ruang rekreasi dan wisata bagi 
warga kota. Seperti ruang publik pada umumnya, 
kawasan Siring Tendean cukup padat di akhir 
pekan, hari-hari libur, dan saat ada kegiatan-

kegiatan temporer yang dilaksanakan di siring. 
Banyak kegiatan-kegiatan publik baik formal dan 
informal seperti festival jukung hias, pertunjukan 
rakyat, expo-expo, pasar terapung yang terprogram 
rutin dilaksanakan di kawasan Siring Tendean. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada hari kerja 
dan akhir pekan serta antara pagi, siang, dan sore-
malam hari, ruang ini memiliki waktu aktif pada 
minggu pagi dan sore-malam serta hari kerja pada 
sore hari. Pengunjung dan aktivitas paling sedikit 
ditemukan pada siang hari, kecuali ada acara-acara 
tertentu. Pada hari-hari kerja, promenade menjadi 
jalur jogging dan jalan kaki di pagi hari. Beberapa 
orang yang umumnya warga di sekitar siring terlihat 
duduk-duduk santai dan mengobrol di dalam 
kawasan. Pada sore hari, kawasan ini menjadi area 
bermain basket, skateboard, dan sepeda. 
Keberadaan maskot patung Bekantan yang 
menyemburkan air juga cukup banyak menarik 
pengunjung untuk berfoto baik pada pagi ataupun 
sore-malam hari. 

Pada akhir pekan, khususnya minggu pagi, 
kawasan ini menjadi tujuan warga kota. Banyak hal 
yang menjadi daya tarik, seperti berkumpulnya 
pedagang-pedagang berjukung yang menjual 
berbagai jenis makanan, minuman dan buah-
buahan di dermaga pasar terapung, klotok-klotok 
wisata untuk susur sungai, pedagang kaki lima 
dengan berbagai jenis barang dagangan (jajanan 
pasar, kuliner tradisional, mainan, dll), pertunjukan 
seni, dan kegiatan-kegiatan temporer di area 
menara pandang. Konsentrasi pengunjung paling 
padat ada di segmen B dan C karena kegiatan-
kegiatan tersebut berpusat di sana. 

 

3.4 Aksesibilitas 
 

Siring Tendean dapat diakses baik melalui 
jalan darat maupun sungai. Dari jalan darat, siring 
berbatasan langsung dengan Jl. Tendean yang 
menjadi akses masuk dari beberapa jalan, yaitu dari 
Jalan A. Yani, Jembatan Merdeka-Veteran, 
Jembatan Pasar Lama-Jalan Pahlawan, dan 
beberapa jalan pintas dari Jl. Nasution. Antara Jalan 
Tendean dengan taman tidak ada batas pagar, 
hanya ada perbedaan level sehingga pengunjung 
dengan mudah masuk. Dari jalan sungai, 
pengunjung dapat memasuki kawasan melalui 
dermaga-dermaga klotok, dermaga pasar terapung, 
dan anak-anak tangga yang ada di beberapa titik 
area promenade. Jalur pejalan kaki tersedia di 
sepanjang ruang terbuka pada kedua sisi sungai 
dan jalan. Di beberapa titik kawasan disediakan 
areal parkir, namun saat kegiatan padat, tepi 
sepanjang jalan menjadi wadah parkir. 
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3.5 Manajemen 
 

Seperti ruang publik kota pada umumnya di 
Indonesia, pengelolaan sepenuhnya berada dalam 
tanggung jawab pemerintah. Pengelolaan fasilitas 
Siring Tendean merupakan tanggung jawab Dinas 
Pariwisata Seni dan Budaya Kota Banjarmasin. 
Kerjasama dengan asosiasi PKL Siring Tendean 
dan masyarakat dilakukan sebatas kaitannya 
dengan pelaksanaan kegiatan. 

 

3.6 Analisis Pencapaian Kriteria Kualitas 
menurut PPS 
 
Berdasarkan pada hasil pengamatan dari 

parameter di atas, ada 6 (enam) poin kriteria 
keberhasilan Siring Tendean sebagai destinasi 
ruang publik kota tepi air yang tercapai dan 4 
(empat) poin yang tidak tercapai atau memerlukan 
perbaikan dan peningkatan.  

Enam kriteria kualitas yang tercapai meliputi 
sebagai berikut. 
1. Kawasan siring tidak lagi merupakan area 

permukiman. Menurut PPS, perlu adanya 
pembatasan pembangunan bagi perumahan 
pada area tepian air karena dapat membatasi 
akses warga kota dan potensi besarnya sebagai 
ruang aktivitas publik. Sejak menjadi ruang 
publik, Siring Tendean telah menjadi ruang 
koneksi warga kota untuk menikmati sungainya. 
Promenade sepanjang tepi sungai menjadi ruang 
publik bagi warga menikmati suasana sungai di 
pusat kota.  

2. Intensitas aktivitas publik yang tinggi 
sepanjang tahun. Menurut PPS, ruang publik 
tepian air dikatakan berhasil jika intensitas 
kegiatan publiknya tinggi sepanjang tahun. Sejak 
dibangun, intensitas kegiatan publik di kawasan 
ini semakin tinggi dan variatif. Program kegiatan 
publik baik formal (festival, pasar terapung, 
pameran, lomba) maupun informal, seperti 
penjual makanan, kegiatan komunitas (peer 
group) ditunjang oleh fasilitas (menara pandang, 
area bermain, lapangan olah raga), suasana 
yang teduh karena cukup banyak pepohonan 
dan pemandangan sungai menjadi alasan bagi 
warga kota untuk datang berkunjung. Semakin 
banyak pengunjung yang datang, akan menarik 
warga kota yang lain untuk datang. Hal ini sesuai 
dengan apa yang dikemukakan Whyte (1980): 
“what attracts people most, it would appear, is 
other people.” 

3. Siring dapat diakses dengan mudah baik dari 
jalan darat maupun dari jalur sungai. Menurut 

PPS, ruang publik tepi air yang berhasil adalah 
ruang publik yang mudah untuk diakses. Siring 
Tendean, karena bersebelahan langsung 
dengan jalan, memudahkan pengunjung untuk 
masuk. Selain itu, di area promenade disediakan 
dermaga-dermaga klotok dan anak-anak tangga 
yang memudahkan pengunjung masuk melalui 
jalur sungai. PPS juga menekankan kemudahan 
akses bagi pengunjung yang menggunakan 
transportasi umum. Namun, seperti banyak 
ditemukan di kota-kota lain di Indonesia, ruang 
publik lebih sering dipadati oleh kendaraan 
pribadi sehingga diperlukan kantong-kantong 
parkir yang memadai. Tepi jalan akhirnya 
menjadi area parkir saat banyak warga datang 
ke ruang publik kota. Hal inilah salah satu yang 
membedakan kondisi ruang publik di negara-
negara maju – umumnya mereka datang dengan 
sepeda, berjalan kaki, atau menggunakan 
transportasi umum – dan negara-negara sedang 
berkembang. 

4. Aktivitas publik dan fasilitas siring 
mengapresiasi budaya dan identitas lokal. 
Menurut PPS, identitas lokal, sejarah, dan 
budaya perlu ditonjolkan baik dari segi desain 
fisik maupun program kegiatannya. Dari segi 
desain, ada usaha untuk memberikan sentuhan 
lokal dengan adanya dermaga kayu pasar 
terapung, dermaga-dermaga klotok dengan 
bentuk atap lokal, detail ornamen, 
dipertahankannya rumah Anno dan rumah hijau 
yang merupakan bentuk rumah panggung 
tradisional, dan dibuatnya maskot patung 
Bekantan. Akan lebih baik lagi jika desain 
memiliki muatan yang filosofis tentang sejarah 
dan budaya lokal sehingga, seperti yang 
ditekankan Carr et al. (1992), ruang publik akan 
semakin bermakna bagi warganya. Dari segi 
program kegiatan, pasar terapung yang 
diselenggarakan setiap akhir pekan 
menunjukkan budaya lokal masyarakat Banjar 
yang kuat. Kegiatan ini yang menjadi magnet 
utama kedatangan warga kota ke Siring 
Tendean. Selain itu, klotok-klotok wisata 
mengajak warga kota untuk menikmati kembali 
sungainya. Kehadiran pertunjukan seni lokal juga 
ikut memeriahkan suasana ruang publik kota ini. 
Kegiatan-kegiatan sejenis yang merupakan 
bentuk apresiasi terhadap budaya lokal perlu 
lebih banyak dihadirkan untuk menghidupan 
suasana ruang publik, karena menurut Gehl 
(2010), dua faktor dari tiga faktor utama yang 
mempengaruhi kehidupan ruang publik di 
banyak negara berkembang adalah tradisi dan 
budaya. 



Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 1: 343-349        ISBN: 978-602-6483-33-1 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat  348 

5. Sungai Martapura menjadi bagian dari pusat 
perhatian. Menurut PPS, sebagai ruang publik 
tepi air, unsur airnya harus menjadi fokus atau 
bintang utama. Air merupakan salah satu elemen 
natural yang menjadi daya tarik di ruang publik – 
selain pepohonan yang memberikan naungan. 
Pada Siring Tendean, Sungai Martapura menjadi 
fokus utama dalam kegiatan pasar terapung dan 
wisata susur sungai. Warga kota dapat 
merasakan langsung berbelanja dari pedagang-
pedagang berjukung dan menikmati 
pemandangan kota melalui transportasi sungai. 
Dari atas siring dan menara pandang, 
pengunjung juga dapat menikmati pemandangan 
sungai dan aktivitas yang terjadi di atasnya – 
klotok yang hilir mudik, jukung yang sesekali 
lewat, aktivitas pasar terapung, dll. 

6. Terdapat bangunan ikonik pendukung 
aktivitas publik. Menurut PPS, keberadaan 
bangunan ikonik pada ruang publik tepi air dapat 
menjadi daya tarik sepanjang bangunan tersebut 
berfungsi publik. Siring Tendean memiliki 
menara pandang berlantai 4 (empat) dengan 
bentuk ikonik dimana lantai dasarnya menjadi 
wadah aktivitas publik temporer (pameran, 
kumpul kominitas, dll), sedangkan lantai atasnya 
menjadi ruang pandang bagi warga kota 
meninkmati kotanya dari ketinggian. Rumah 
Anno dan Rumah Hijau yang dipertahankan 
keberadaannya juga difungsikan untuk kegiatan 
publik. 

Empat kriteria yang belum tercapai sehingga 
perlu perbaikan dan peningkatan kualitas adalah 
sebagai berikut. 
1. Bangunan di sekitar siring didominasi oleh 

permukiman. Menurut PPS, bangunan-
bangunan di sekitar ruang publik tepi air harus 
mendukung fungsinya sebagai ruang aktivitas 
publik dan interaksi sosial. Bangunan yang 
dimaksud dapat berupa retail-retail, seperti toko, 
etalase dengan display menarik, dan penanda 
yang membuat orang tertarik untuk datang 
(Whyte, 1980). Melihat kondisi tata guna lahan 
pada kawasan siring, kriteria ini masih belum 
sepenuhnya tercapai. Bangunan pada baris 
pertama yang berhadapan langsung dengan 
Jalan Tendean memang mulai banyak 
mengalami perubahan dan alih fungsi karena 
keberadaan siring, seperti Taher Square sebagai 
food square dan bermunculannya mini-market. 
Namun, dari segi desain spasialnya, belum 
terintegrasi dengan baik dengan desain kawasan 
siring. Perlu upaya untuk menyatukan desain 
spasial antara bangunan-bangunan yang 

sifatnya komersial di area seberang jalan dengan 
kawasan Siring Tendean. 

2. Desain masih belum mendorong 
adaptabilitas. Menurut PPS, desain ruang 
publik seharusnya fleksibel sehingga mudah 
diadaptasi oleh berbagai jenis pengunjung dan 
aktivitasnya. Secara umum, desain Siring 
Tendean belum mendorong adaptabilitas. 
Desain terdiri dari promenade, area terbuka atau 
taman dengan tempat-tempat duduk yang 
didesain langsung menyatu pada lantai sehingga 
tidak bisa dipindah. Ruang-ruang terbuka dan 
taman diantara promenade dan jalur pejalan kaki 
di sisi jalan memang memberikan peluang untuk 
berbagai aktivitas, – area untuk berjualan, 
pameran, olah raga, dll. – tetapi tidak didukung 
oleh desain elemen-elemen yang fleksibel 
sehingga pengunjung dapat memodifikasi ruang 
dengan mudah. Untuk memodifikasi ruang, 
pengunjung atau pedagang perlu membawa dan 
mengangkut sendiri perlengkapan yang mereka 
perlukan. 

3. Fasilitas penunjang yang kreatif masih perlu 
peningkatan untuk kesenangan pengunjung. 
Menurut PPS, ruang publik perlu dilengkapi 
dengan fasilitas yang kreatif untuk kesenangan 
semua orang. Fasilitas yang kreatif memberikan 
banyak kesempatan bagi pengunjung untuk 
memilih bagaimana mereka ingin menikmati 
ruang publiknya. Fasilitas yang tersedia di Siring 
Tendean secara umum sudah cukup baik, 
seperti adanya menara pandang, promenade, 
toilet wisata, wifi corner, lapangan basket, 
tersedianya tempat-tempat duduk, tempat 
sampah, dan lampu-lampu untuk penerangan 
malam hari. Namun, elemen-elemen seperti 
bangku, lampu, tempat sampah dapat dibuat 
lebih kreatif dan variatif. Misalnya, bentuk desain 
bangku di area taman tidak variatif, hanya 
berupa bangku beton menyerupai batang pohon. 
Sebenarnya, area untuk duduk tidak harus selalu 
berbentuk bangku, tetapi bisa berupa bagian dari 
elemen-elemen lain yang memungkinkan orang 
untuk duduk (Whyte, 1980) – seperti anak-anak 
tangga di area promenade atau pot-pot tanaman 
yang dibuat lebar sehingga bisa digunakan untuk 
duduk.   

4. Manajemen pengelolaan masih belum 
maksimal. Menurut PPS, perlu sistem 
manajemen yang baik untuk mengelola ruang 
publik, baik dari segi perawatan fisik maupun 
pelaksanaan program sehingga 
keberlangsungan dapat terjaga. PPS juga 
menganjurkan agar ada kerjasama dalam 
manajemen pengelolaan antara pihak 
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pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat kota. 
Seperti ruang publik di Indonesia pada 
umumnya, pengelolaan fisik dan program 
kegiatan serta perawatan berada dalam 
tanggung jawab pemerintah. Untuk program 
kegiatan publik, kerjasama sudah terjalin antara 
pemerintah dan pihak-pihak terkait, seperti 
pengelolaan PKL yang bekerjasama dengan 
asosiasi PKL Siring Tendean. Pengelolaan 
dirasa kurang khususnya dalam masalah 
pengelolaan fisik dan kebersihan; masalah yang 
umumnya ditemukan di ruang-ruang publik kota 
di Indonesia. Padahal, kualitas perawatan 
merupakan kualitas untuk membuat sebuah 
ruang dapat berfungsi baik, selain aksesibilitas 
dan inklusivitas (Demsey, 2009). Isu bahwa 
manajemen dan pengelolaan siring akan 
diserahkan ke pihak swasta sebenarnya 
membuka peluang perbaikan dan peningkatan 
fisik Siring Tendean. Namun, yang perlu 
diperhatikan, Siring Tendean adalah milik warga 
kota tanpa terkecuali. Bentuk pengelolaan 
sebaiknya berupa kerjasama antara pemerintah, 
pihak swasta dan masyarakat.   

 

4. SIMPULAN 
 
Siring Tendean memenuhi 6 poin dari 10 poin 

kriteria keberhasilan ruang publik tepi air ditinjau 
dari segi intensitas kegiatan publik yang tinggi, 
aksesibilitas yang mudah, program kegiatan yang 
mengacu pada identitas dan budaya lokal, Sungai 
Martapura sebagai daya tarik utama, dan adanya 
bangunan ikonik yang mendukung aktivitas publik. 

Empat poin kriteria yang perlu diperbaiki dan 
ditingkatkan kualitasnya, meliputi desain spasial 
bangunan-bangunan di sekitar yang masih belum 
terintegrasi dengan desain ruang publik, desain 
yang kurang adaptif, fasilitas yang bisa dirancang 
lebih kreatif dan variatif, dan manajemen 
pengelolaan yang masih belum maksimal. 

Saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan 
peningkatan fungsi Siring Tendean sebagai ruang 
publik tepi air adalah sebagai berikut. 

1. Desain spasial bangunan-bangunan di sekitar 
kawasan, khususnya bangunan publik yang 
menghadap langsung Jalan Tendean, perlu 
merespon keberadaan Siring Tendean sebagai 
ruang publik. 

2. Desain fasilitas dan elemen-elemen ruang publik 
harus adaptif, kreatif, dan variatif. 

3. Perlu manajemen pengelolaan yang baik melalui 
kerjasama pemerintah, swasta, dan warga kota 
dalam pengelolaan fisik maupun program 
kegiatan demi keberlangsungan kehidupan 
publik kota yang baik. 
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