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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah program 

pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat dunia dan melestarikan alam. Ruang terbuka publik termasuk dalam 

Sustainable Cities and Communities yang bertujuan untuk mengakomodir kegiatan, 

keinginan dan minat pengguna, memiliki keterkaitan antara ruang dan manusia 

dalam konteks sosial, serta ruang terbuka publik menjadi paru-paru kota guna 

mendukung perwujudan sebagai kota yang berkelanjutan. Sustainable Development 

Goals (SDGs) menyoroti ruang publik sebagai sasaran penting dalam pembangunan 

global (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015). 

 

Ruang Terbuka Publik merupakan ruang kota yang dapat digunakan secara umum 

oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan (Shirvani, 1985). Pada dasarnya ruang 

terbuka publik harus memperhatikan fungsi dan penyediaan fasilitas karena jika 

penggunaan ruang publik tidak sesuai, fasilitas ruang publik yang kurang responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat dan peralihan atau penghilangan fungsi ruang 

publik maka menjadi suatu permasalahan yang harus diatasi (Bele & Wasade, 

2017). Revitalisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perubahan 

kondisi ruang terbuka publik yang diterapkan dalam penelitian “Persepsi 

Masyarakat Terhadap Pemugaran Taman Mustika di Kota Blora Sebagai Ruang 

Terbuka Publik” yang ditulis oleh Kartikasari dan Wahyono pada tahun 2014. 

 

Menurut Kartikasari dan Wahyono (2014) ruang terbuka publik di perkotaan 

Indonesia sering terdesak oleh pembangunan gedung dan permukiman, sehingga 

kurangnya perhatian terhadap ruang terbuka publik di dalam kota dan adanya 

perencanaan yang kurang matang dalam menyediakan fasilitas ruang terbuka 

publik. Ketersediaan ruang terbuka publik sangat penting dimana pemerintah 

berupaya menyediakan taman dengan berbagai cara termasuk revitalisasi. 
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Revitalisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merombak atau membangun 

kembali suatu kawasan dengan tujuan yang lebih baik. Penyediaan fasilitas taman 

yang baik, kenyamanan dan keamanan pada taman menjadi pertimbangan utama 

untuk mengunjungi taman. Hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu alternatif 

keberhasilan untuk memenuhi fungsi ruang publik adalah dengan melakukan 

pengoptimalan dalam penyediaan fasilitas yang berkualitas dimana pemerintah 

menata, memperbaiki, membuat taman menjadi lebih nyaman dan sesuai dengan 

fungsinya. 

 

Kawasan Kota Bandung memiliki hampir 600 taman yang tersebar di seluruh kota 

Bandung, diantaranya Taman Pasupati, Taman Skateboard, Taman Film, Taman 

Lansia, Taman Pustaka Bunga, Taman Pet Park, Taman Fotografi, Taman Musik 

Centrum, Taman Balai Kota Bandung, Taman Fitness, Taman Superhero dan 

Taman Vanda. Saat pemerintah Kota Bandung dipimpin oleh Bapak Ridwan Kamil, 

taman mengalami perubahan sehingga yang sebelumnya tidak layak untuk 

dikunjungi menjadi tempat yang menarik bagi masyarakat untuk dikunjungi 

(Harjono, 2014). Taman Balai Kota Bandung merupakan taman tertua sebagai bukti 

peninggalan budaya zaman kolonial yang mengalami perubahan signifikan karena 

kondisi sebelumnya pengelolaan Taman Balai Kota Bandung tidak terpelihara 

dengan baik, tidak terawat, kelengkapan fasilitas kurang memadai dan melakukan 

pengembangan taman melalui program revitalisasi, sehingga dapat dipergunakan 

dengan aman dan nyaman oleh masyarakat (Setiawan, Sintaningrum & Mirandia, 

2018). 

 

Melalui tulisan ini peneliti akan mengidentifikasi Taman Balai Kota setelah 

melakukan pengembangan melalui program revitalisasi, pengunjung yang datang 

ke taman tersebut tentu memiliki sudut pandang yang berbeda terkait dengan 

perubahan kondisi fasilitas serta kenyamanan dan keamanan taman. Mengingat 

begitu pentingnya penelitian ini karena ruang publik dengan menyediakan fasilitas 

sesuai fungsinya akan mendukung kenyamanan dan keamanan sehingga ruang 

publik di perkotaan memiliki daya tarik yang kuat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa Taman 

Balai Kota Bandung mengalami perubahan yang signifikan karena kondisi 

sebelumnya Taman Balai Kota Bandung tidak terpelihara dengan baik, tidak 

terawat, dan kelengkapan fasilitas kurang memadai. Maka dari itu, peneliti akan 

mengidentifikasi nilai kepuasan pengunjung guna meningkatkan kondisi taman 

menjadi lebih baik. Dengan mengetahui nilai kepuasan perlu mempertimbangkan 

agar pengembangan yang dilakukan pemerintah tepat dan sesuai dengan keinginan 

pengunjung serta dijadikan tolak ukur perbaikan atau pengembangan dalam 

penyediaan fasilitas taman. Berdasarkan perumusan masalah dan wilayah studi 

yang diuraikan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang timbul adalah 

Bagaimana nilai kepuasan pengunjung terhadap Taman Balai Kota Bandung 

setelah pelaksanaan program revitalisasi ? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan pernyataan penelitian yang akan dicapai atau dihasilkan 

berdasarkan hasil identifikasi isu dan permasalahan serta terdapat sasaran yaitu 

penjabaran lebih lanjut dari tujuan atau strategi – strategi untuk mencapai tujuan 

penelitian. 

1.3.1 Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai 

kepuasan pengunjung terhadap Taman Balai Kota Bandung. 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan diatas, yaitu sebagai berikut: 

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting fasilitas ruang terbuka publik di Taman 

Balai Kota Bandung. 

2. Teridentifikasinya karakteristik pengunjung ruang terbuka publik di Taman 

Balai Kota Bandung. 

3. Teridentifikasinya nilai kepuasan pengunjung terhadap fasilitas Taman Balai 

Kota Bandung. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup adalah penjelasan terkait batasan sebuah subjek dari penelitian, 

ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi atas dua ruang lingkup, yaitu ruang 

lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi yang akan dijelaskan lebih lanjut di 

bawah ini. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Taman Balai Kota yang terletak di Kota 

Bandung. Taman Balai Kota Bandung terdiri dari Taman Dewi Sartika, Taman 

Sejarah, Taman Merpati, dan Taman Badak dengan memiliki luas 14.700 m2 yang 

merupakan satu kesatuan dengan Kantor Walikota Bandung. Adapun batas – batas 

administrasi Taman Balai Kota Bandung adalah sebagai berikut: 

• Utara : Jalan Aceh 

• Barat : Jalan Wastukencana 

• Timur : Jalan Merdeka 

• Selatan: Jalan Perintis Kemerdekaan  
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        Sumber: Hasil ArcGis, 2020 

Gambar 1.1 

Peta Lokasi Taman Balai Kota Bandung 



 

 

   Institut Teknologi Nasional 
 

6 

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi 

Pada penelitian ini terdapat beberapa ruang lingkup substansi yakni melakukan 

pembahasan terkait dengan sasaran penelitian diantaranya yaitu: 

1. Membahas kelengkapan dan ketersediaan kondisi eksisting fasilitas taman 

yang meliputi jalur pedesterian, area bermain, toilet, kursi, tempat sampah, 

penerangan lampu, vegetasi, tanda petunjuk dan tempat parkir kendaraan. 

2. Karaktersitik pengunjung yang mencakup karakteristik sosio-demografi dan 

pola pengunjung. Karakteristik sosio demografi meliputi jenis kelamin, usia, 

pekerjaan, dan asal pengunjung, sedangkan karakteristik pola pengunjung 

meliputi tujuan berkunjung, frekuensi berkunjung, lama berkunjung dan cara 

berkunjung. 

3. Membahas nilai kepuasan pengunjung terhadap Taman Balai Kota Bandung 

sebagai ruang terbuka publik berdasarkan kriteria ruang terbuka publik yang 

terdiri dari kenyamanan pada fasilitas taman, keamanan dalam beraktivitas di 

sekitar area taman, dan aksesibilitas untuk mencapai taman dengan 

menggunakan skor capaian responden. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu pendahuluan, kajian teori dan metodelogi penelitian. Penjelasan sistematika 

penulisan laporan ini diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai laporan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

mengenai isu Taman Balai Kota Bandung, perumusan masalah, tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, sistematika 

penulisan, serta kerangka pemikiran laporan. 

BAB II KAJIAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai kajian literatur yang berupa teori untuk mendukung 

tujuan dari penelitian yang dilakukan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis. 

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah Kota Bandung, sejarah, 

kondisi umum, ketersediaan fasilitas Taman Balai Kota Bandung dan  karakteristik 

pengunjung. 

BAB V ANALISIS NILAI KEPUASAN PENGUNJUNG 

Bab ini membahas mengenai analisis nilai kepuasan pengunjung terhadap 

kenyamanan, keamanan dan aksesibilitas Taman Balai Kota Bandung sebagai 

ruang terbuka publik. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi untuk memecahkan 

permasalahan yang sesuai dengan penelitian. 


