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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Ruang Terbuka Publik  

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, yang 

merupakan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya dalam melakukan 

kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup (UU No.26 tahun 2007 tentang 

penataan ruang). Ruang terbuka merupakan ruang-ruang dalam kota yang lebih luas 

dalam bentuk area/kawasan maupun area memanjang/jalur dan dalam 

penggunannya bersifat terbuka tanpa bangunan (Dinas Pekerjaan Umum , 2008). 

Ruang terbuka dapat berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. 

Menurut Eko Budihardjo (1998) ruang terbuka merupakan wadah dalam suatu 

lingkungan yang tidak memiliki penutup dalam bentuk fisik yang dapat 

menampung aktivitas manusia. Ruang terbuka merupakan area atau ruang umum 

yang direncanakan sebagai tempat pertemuan dan tempat beraktivitas manusia 

secara individu maupun kelompok. Pertemuan yang dilakukan antar manusia akan 

menimbulkan berbagai macam aktivitas pada ruang terbuka (Budiharjo & Sujarto, 

2009). Ruang terbuka di definisikan sebagai landscape, hardscape (jalan, trotoar, 

dan sejenisnya), taman, dan ruang hijau perkotaan, pepohonna, bangku, 

perkebunan, air, pencahayaan, kios, tempat sampah dan lain-lain (Shirvani, 1985).  

Ruang terbuka merupakan ruang yang dapat diakses oleh masyarakat secara 

langsung dalam kurun waktu terbatas maupun tidak langsung dalam kurun waktu 

yang tidak tertentu. Ruang terbuka dapat berbentuk jalan, trotoar, dan ruang terbuka 

hijau. Dilihat dari sifatnya ruang terbuka dapat berupa ruang terbuka privat (ruang 

terbuka yang memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan 

kepemilikannya bersifat pribadi), ruang terbuka semi privat (ruang terbuka publik 

yang kepemilikannya pribadi namun bisa diakses secara langsung oleh 

masyarakat), dan ruang terbuka publik (kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa 

diakses secara langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu) (Dinas 
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Pekerjaan Umum , 2008). Selain itu, menurut Carr (1992) ruang terbuka dapat 

diartikan sebagai ruang interaksi untuk masyarakat.  

2.2 Peranan Ruang Terbuka Publik  

Keberadaan ruang terbuka khususnya ruang terbuka publik diwilayah perkotaan 

sangat penting. Sebagai salat satu kota metropolitan yang ada di Indonesia, 

masyarakat Kota Bandung memiliki tingkat stres yang relatif tinggi dan dengan 

adanya taman dapat menurunkan tingkat stress masyarakat. Peran Ruang terbuka 

publik untuk mewadahi aktivitas masyarakat individu atau kelompok di luar 

bangunan (widyawati, Ernawati, & Dewi, 2011). Peran ruang publik merupakan 

salah satu elemen kota, ruang publik memiliki fungsi interaksi sosial, apresiasi 

budaya, kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas ruang kota dan dapat 

memberikan karakter sendiri pada suatu kota (Darmawan, 2005).  

2.3 Tipologi Ruang Terbuka Publik  

Ruang terbuka publik memiliki bentuk variasi dan bentuk yang berbeda. Tipologi 

ruang kota yang direncanakan dipengaruhi oleh sikap dan perilaku manusia yang 

juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Fasilitas yang tersedia pada ruang 

publik semakin berkembangan kualitas desain, bahan dan perawatannya 

(Darmawan, Peranan Ruang Publik dalam Perencanaan Kota (urban Design), 

2007).  

2.3.1 Ruang Terbuka Publik  

Ruang terbuka publik berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum  No.12 

Tahun 2009 dapat dibagi menjadi dua tipologi yaitu:  

 Ruang terbuka hijau (RTH), merupakan area atau jalur dalam kota atau wilayah 

yang penggunaan nya bersifat terbuka dan menjadi tempat tumbuh tanaman 

baik secara alami maupun yang sengaja ditanami. 
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 Ruang terbuka nonhijau (RTNH), merupakan ruang terbuka di perkotaan 

berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi 

permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi atau berpori.  

2.3.2 RTH di Kota Bandung    

Tipe atau tipologi Ruang terbuka publik yang ada di Kota Bandung berdasarkan 

RTH di Kota Bandung  (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 

dan Pertamanan Kota Bandung, 2015) dapat dibagi menjadi beberapa tipe antara 

lain :  

a. Taman Unit Lingkungan, sebagai sarana kegiatana rekreatif, edukasi dan 

kegiatan lainnya berupa lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik, taman 

tematik merupakan salah satu unit taman lingkungan.  

b. taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai, 

irigasi, dan SUTT, salah satu ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi utama 

untuk melindungi sarana dan prasarana tertentu.  

c. kawasan pemakaman, memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan 

jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat 

pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup 

burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai 

sumber pendapatan. 

d. hutan kota, suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang 

kompak dan rapat di wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah 

hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.  

2.4 Pengertian Taman 

Taman merupakan tempat atau area yang sengaja dibuat manusia, terdapat diluar 

ruangan, taman dibuat untuk menampilkan keindahan bentuk alami dan berbagai 

tanaman. Taman dapat dibagi menjadi dua yaitu taman alami dan taman buatan.  

Menurut Nazzaruddin (1994) dalam Ilmiajayanti dan Dewi (2015), taman 

merupakan wilayah atau sebidang lahan terbuka didalam nya terdapat perdu, 

semak, pepohonan, rerumputan dengan fasilitas lainnya dengan luasan tertentu. 
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Taman biasanya digunakan untuk bersantai, bermain, berolahraga, dan sebagainya. 

Menurut Poerwadarminta (1991), taman merupakan kebun yang ditanami dengan 

berbagai tanaman dan berbagaimacam bunga-bunga untuk tempat bersenang-

senang.  

2.5 Taman Tematik  

2.4.1 Pengertian Taman Tematik  

Taman tematik merupakan taman yang dibuat dengan mengusung tema/konsep 

tertentu sebagai ciri khas dengan memunculkan karakter tertentu sebagai ciri khas 

utama taman tersebut, sehingga pada saat orang melihat taman tersebut sudah dapat 

menangkap kesan yang lebih spesifik terhadap taman tematik tersebut. 

Pembangunan taman tematik dilakukan agar masyarakat lebih tertarik untuk 

menghabiskan waktu atau sekedar singgah sebentar ke taman. Fungsi utama dari 

taman tematik sama seperti fungsi taman yaitu fungsi ekologis dan fungsi-fungsi 

turunan lainnya yaitu fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. 

(Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung , 2014).  

Taman kota dikatakan taman tematik jika pada penyelenggaraannya taman tersebut 

dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Aktivitas dan keterkaitan 

masyarakat terhadap taman dengan nilai rekreatif dan edukatif seperti membaca, 

bemain musik, dll dapat menjadi slah satu indikator bahwa taman tersebut 

merupakan taman tematik disamping pemanfaatan taman secara ekonomi, sosial 

dan lingkungan.  

Kuantitas taman tematik berdasarkan luasan dan skala pelayanan taman, sehingga 

taman tematik dapat mengakomondasi aktivitas dan kebutuhan pengguna taman 

serta memenuhi standar RTH. Kualitas taman tematik berdasarkan pada komponen 

aktivitas, keamanan, dan kenyamanan sehingga dapat mengakomodir aktivitas 

pengunjung (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung , 2014). 
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2.4.2 Karakteristik Taman Tematik 

Pada penyelenggaraan taman tematik terdapat beberapa standar pelayanan 

miniman (SPM) yang harus dipenuhi agar taman tematik dapat mengakomodir 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan pengunjung di taman tematik. SMP tersebut 

mencakup penyelenggaraan luasan, fasilitas, dan koefisien daerah hijau (Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung , 2014). Dapat dilihat 

berdasarkan tabel berikut. 

Tabel 2. 1 Standar Pelayanan Minimum Taman Tematik 

Luas 

Minimal 

(m2) 

Fasilitas Koefisien daerah Hijau 

Aksesibilitas Keamanan Kenyamanan Area 

Hijau 

Area 

Terbangun 

1000  Zebra 

cross 

 Trotoar  

 Rute 

angkutan 

umum  

 Signage  

 Pos 

penjagaan 

 Lampu 

taman 

 Kantor 

pengelola 

 Hydrant 

 

 Jalur pejalan 

kaki  

 Area duduk 

terbuka  

 Area aktivitas 

aktif  

 Area terbatas 

berjualan 

 Fasilitas 

informasi  

 Toilet umum 

 Fasilitas 

kebersihan 

 Fasilitas untuk  

 Difabel 

Fasilitas parkir 

 Vegetasi taman  

 Akses 

internet/wifi 

 Fasilitas 

olahraga 

 Fasilitas iconic 

taman . 

70–80%  

 

30%-20%  

 

Sumber : Kajian konsep pengembangan dan pengelolaan taman kota menjadi 

taman tematik di kota bandung, 2014) 
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2.4.3 Fungsi Taman Tematik  

Berdasarkan dokumen kajian konsep pengembangan dan pengelolaan taman kota 

menjadi taman tematik di Kota Bandung, 2014 fungsi taman tematik yaitu :  

a. Fungsi Ekologis, berfungsi untuk pengamanan keberadaan kawasan lindung 

perkotaan, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, 

pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, pengendali tata air.  

b. Fungsi Sosial dan Budaya, sebagai sarana bagi warga kota untuk berinteraksi, 

tempat rekreasi, sarana pengembangan budaya daerah sarana peningkatan 

kreatifitas dan produktivitas warga kota, sarana pendidikan, penelitian dan 

pelatihan; 

c. Fungsi ekonomi, sebagai sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas 

produktif dan sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan; 

d. Fungsi estetika, diantaranya sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan 

dan keindahan lingkungan, sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi 

dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun. 

2.6 Aktivitas Pada Ruang Terbuka Publik 

Aktivitas sosial diartikan sebagai kegiatan dilakukan masyarakat dan membutuhkan 

kehadiran orang lain (Zhang & Lawson, 2009). Kegiatan ini dapat berupa 

perbincangan santai dipinggir jalan, mengasuh anak, bermain dengan eman, atau 

melihat pemandangan. Penanganan ruang terbuka hijau yang kreatif dapat 

mendukung terbentuknya aktivitas sosial antara orang–orang yang saling tidak 

mengenal sebelumnya. Gehl dalam Lawson (2009) membagi aktivitas di ruang luar 

(out door) dalam tiga kategori, yaitu : 

 aktivitas penting, merupakan kegiatan yang wajib dilakukan atau kegiatan yang 

dilakukan secara rutin dan melibatkan aktivitas dalam sistem kegiatan misalnya 

pergi ke sekolah, pergi bekerja, berbelanja, menunggu bus dan lain sebagainya.  

 Aktivitas pilihan, aktivitas ini memiliki tingkat prioritas dibawah aktivitas 

penting. Aktivitas tersebut dapat dilakukan secara sukarela, dapat dilakukan 

pagi siang sore atau malam hari dan dapat sesuai dengan kondisi cuaca. Dengan 
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demikian, pilihan untuk melakukan aktivitas ini tergantung pada kondisi 

lingkungan. Aktivitas pilihan seperti berjalan-jalan untuk menghirup udara 

segar, berdiri menikmati alam, duduk dan atau berjemur. Aktivitas pilihan 

dapat mempengaruhi perencanaan fisik di ruang terbuka publik.  

 Aktivitas sosial, aktivitas ini lebih menekankan pada terjadinya proses sosial, 

baik dalam bentuk kontak fisik maupun kontak pasif. Aktivitas ini dapat terjadi 

secara pararel dengan aktivitas penting dan aktivitas pilihan. 

(Zhang & Lawson, 2009) mempergunakan tiga klasifikasi aktivitas pada ruang 

publik, yaitu : 

 Aktivitas proses, aktivitas yang dilakukan di antara dua aktivitas dengan tujuan 

yang jelas. Aktivitas ini berbentuk kegiatan pulang dan pergi yang bisa 

dilaksanakan dengan mempergunakan kendaraan atau berjalan kaki. 

 Aktivitas fisik, aktivitas yang terjadi ketika dua orang atau lebih melakukan 

interaksi 

 aktivitas transisi berupa aktivitas yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas dan 

biasanya dilakukan secara individual. 

2.7 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu mengenai keberagaman aktivitas pada ruang terbuka publik  

telah dilakukan oleh beberapa literatur yang terdapat pada Tabel, berikut 

merupakan penjabaran indikator, variabel dan metodologi penelitian yang 

digunakan pada studi yang pernah dilakukan.
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Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

N

o. 
Judul Penelitian Penulis Tahun Tujuan Variabel dan Indikator 

metodelogi 

Hasil Penelitian pengumpulan 

data 
Teknik analisis 

1 

Pola Aktivitas 

Pemanfaatan 

Ruang Terbuka 

Publik di Alun-

Alun Batu 

Cantya P. 

Mahendra, Lisa 

Dwi Wulandari, 

Sigmawan Tri 

Pamungkas 

2010 

Mengetahui pola 

aktivitas pemanfaatan 

ruang terbuka publik 

di Alun-Alun Batu 

dengan keterkaitan 

pelaku aktivitas, 

waktu aktivitas, dan 

ruang aktivitas. 

 

1. person dengan sub-variabel: 

Pelaku aktivitas (jenis pelaku 

aktivitas dan usia), dan aktivitas 

(jenis aktivitas dan intensitas 

aktivitas) 

2. Milleu dengan sub-variabel: 

Ruang (Jenis Ruang dan 

Hubungan Ruang), dan Fasilitas 

Ruang (Jenis Fasilitas, ukuran 

Fasilitas, tata letak Fasilitas, dan 

hubungan Fasilitas) 

3. Temporal dengan Sub-

variabel: Hari Kerja (pagi, 

siang, dan malam), Hari Ibadah 

(Pagi, siang, dan malam), dan 

Hari Libur (pagi, siang, dan 

malam) 

Primer : 

Observasi 

lapangan 

Metode kualitatif 

fenomenologis 

dengan 

pendekatan 

behavioral 

mapping (place 

centered 

mapping). 

Pola aktivitas pemanfaatan yang 

terjadi di Alun-alun Batu tidak 

merata. Arena mobil cilik memiliki 

ragam aktivitas terbanyak 

dikarenakan banyak ragam Fasilitas 

ruang yang tersedia. Pemanfaatan 

ruang oleh pengunjung pada hari 

kerja, hari libur dan hari ibadah 

beragam. Fasilitas ruang merupakan 

magnet aktivitas yang dapat menjadi 

salah satu faktor pengendalian 

behaviour setting di Alun-alun Batu. 

Sehingga untuk pengembangan 

kedepan Fasilitas ruang dapat 

ditambahkan, dirubah ataupun 

dikurangi untuk mendapatkan 

pemanfaatan aktivitas oleh 

pengunjung yang tepat sasaran. 
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N

o. 
Judul Penelitian Penulis Tahun Tujuan Variabel dan Indikator 

metodelogi 

Hasil Penelitian pengumpulan 

data 
Teknik analisis 

2 

Pola Aktivitas 

Ruang Terbuka 

Publik pada 

kawasan taman 

fatahillah jakarta 

Dedi Hantono 2017 

mengetahui aktivitas 

yang berlangsung 

serta pola yang 

dibentuk oleh 

aktivitas yang 

berlangsung. 

 

1. Pelaku (primer; orang yang 

sehari-hari berada di lokasi 

misalnya penduduk sekitar atau 

pedagang , sekunder; orang 

yang datang khusus ke Taman 

Fatahillah atau pengunjung, 

tersier; orang yang melintas).  

2. Aktivitas  

3. Alur atau Sirkulasi (linier dan 

acak)  

4. waktu(waktu kerja dan waktu 

libur) 

5. Ruang (berbentuk 

Memanjang/The Street dan 

persegi/The Square). 

1. Primer : 

Observasi 

2. Sekunder : 

Kajian 

Literatur 

1. Pendekatan 

Kualitatif, 

melalui 

pengamatan dan 

pemetaan 

perilaku 

(Behavior 

mapping)  

2. Metode 

analisis 

Deskriptif 

Ruang terbuka dengan bentuk 

dikelilingi oleh bangunan 

menjadikan ke-"terbuka"-an 

tersebut menjadi terbatas dan hanya 

orang yang memiliki tujuan khusus 

yang dapat menggunakan ruang 

terbuka tersebut. Posisi area parkir 

kendaraan mempengaruhi pemilihan 

tempat bagi para pedagang. Riang 

terbuka pada Taman Fatahillah 

memiliki aksesibilitas yang cukup 

tinggi. aktivitas yang berlangsung 

memiliki rentang waktu yang lama. 

Aktivitas yang berlangsung pada 

kelima segmen konsisiten hanya 

ditemukan aktivitas utama yaitu 

wisata. 
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N

o. 
Judul Penelitian Penulis Tahun Tujuan Variabel dan Indikator 

metodelogi 

Hasil Penelitian pengumpulan 

data 
Teknik analisis 

3 

Pembentukan 

Ruang Aktivitas 

Sosial pada 

Ruang Terbuka 

Publik Taman 

Menteri Supeno 

Agitta Rasa 

Putri, Eppy 

Yuliani, Boby 

Rahman 

2017 

Menentukan bentuk 

ruang aktivitas di 

ruang terbuka publik 

Taman Menteri 

Supeno 

 

1. Sistem Aktivitas (Aktivitas 

sosial, aktivitas ekonomi dan 

aktivitas budaya) 

2. Sistem Tempat (aksesibilitas 

dan sirkulasi, kelengkapan 

elemen taman, keamanan, 

kemampuan menarik 

pengunjung, pemandangan, 

klimatologi) 

1. Primer : 

Observasi, 

Wawancar dan 

Studi 

Dokumenter  

2. Sekunder : 

Studi 

Dokumenter 

1. Pendekatan 

deskriptif 

kualitatif 

rasionalistik 

2. Metode 

analisis, teknik 

behavior place-

centered 

mapping 

Terdapat delapan ruang yang 

terbentuk pada Taman Mentri 

Supeno yakni Ruang Open Theater, 

Ruang Plaza, Ruang Playground, 

Ruang Skatepark, Ruang BMX 

park, Ruang Sitting Group-1, Ruang 

Sitting Group-2 dan Ruang Shelter 

PKL. Ruang-ruang tersebut 

sebagian besar dimanfaatkan 

pengunjung untuk melakukan 

aktivitas sosial dan terdapat aktivitas 

pendukung yang terjadi seperti 

aktivitas budaya dan aktivitas 

ekonomi. aktivitas pada ruang 

tersebut didukung beberapa faktor 

yakni Spasial Ruang Taman, 

Hubungan Ruang Taman dengan 

Sekitar, Aksesibilitas dan Sirkulasi, 

Kelengkapan Elemen Ruang 

Taman, Keamanan, Kemampuan 

Menarik Pengunjung, 

Pemandangan, Klimatologi. 
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N

o. 
Judul Penelitian Penulis Tahun Tujuan Variabel dan Indikator 

metodelogi 

Hasil Penelitian pengumpulan 

data 
Teknik analisis 

4 

Keberagaman 

Pengguna Ruang 

Terbuka Publik 

Permukiman di 

Atas Air 

Berkepadatan 

Tinggi 

Hendri Fauzi, 

Johannes 

Parlindungan 

Siregar, dan 

Dian Kusuma 

Wardhani 

2014 

mengidentifikasi 

keberagaman 

pengguna 

berdasarkan tipologi 

ruang dan pola 

aktivitas dari ruang 

publik. 

 

1.  tipologi ruang publik 

(berdasarkan fungsi ruang 

positif, ruang negatif, ruang 

ambigu, dan ruang privat), 

2. Pola aktivitas (aktivitas 

proses, aktivitas fisik dan 

aktivitas transisi), dan  

3. keberagaman pengguna (usia 

dan jenis kelamin pengguna 

ruang terbuka). 

Primer : 

Observasi 

lapangan 

1. Analisis 

deskriptif 

eksploratif dan 

pemetaan 

sebagai 

visualisasi 

spasial atau 

behavior map,  

2. Analisis 

Evaluatif dengan 

menggunakan  

simpson’s 

diversity index. 

Kondisi ruang publik di luar ruangan 

dengan wilayah penelitian pada 

permukiman di atas air 

berkepadatan tinggi dengan adanya 

keberagaman aktivitas mampu 

mewadahi aktivitas masyarakat 

seperti mengobrol dengan tetangga, 

tempat bermain anak, dan duduk-

duduk, serta Masyarakat dengan 

kepadatan permukiman yang tinggi 

akan mudah dalam membentuk 

ruang bersama yang umumnya 

berupa teras rumah dan jalan 

lingkungan sekitar tempat tinggal 

mereka. 
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N

o. 
Judul Penelitian Penulis Tahun Tujuan Variabel dan Indikator 

metodelogi 

Hasil Penelitian pengumpulan 

data 
Teknik analisis 

5 

Identifikasi 

Kualitas Ruang 

Terbuka Publik 

berdasarkan 

Keberagaman 

Aktivivtas pada 

Jalur Pejalan kaki 

Istimewa Kebun 

Raya Bogor 

Raka Indarsena 2018 

Mengidentifikasi 

kualitas ruang 

terbuka publik 

berdasarkan 

keberagaman 

aktivitas pengguna 

pada jalur pejalan 

kaki koridor kebun 

raya bogor. 

 

1.  Menggunakan analisis GPSI 

(Good Public Space Index) 

dengan variabel intensitas 

pengguna, intensitas pengguna 

kelompok, durasi aktivitas, 

jumlah keberagaman sementara, 

keberagaman aktivitas, 

karakteristik pengguna. 

 

2. karakteristik ruang terbuka 

publik, dengan variabel 

pedestrian, vegetasi, 

penerangan, bangku, kios 

peneduh, penanda, tempat 

sampah, fasilitas difabel dan 

parkir. 

 

3. klasifikasi aktivitas  dengan 

indikator aktivitas proses, 

aktivitas fisik, aktivitas transisi. 

1. Primer : 

Observasi 

2. Sekunder : 

Kajian 

Literatur dan 

telaah 

dokumen 

1. Pendekatan 

Kualitatif 

2. Metode 

analisis 

Deskriptif dan 

menggunakan 

teknik analisis 

GPSI (Good 

Public Space 

Index) 

karakteristik ruang publik jalur 

pejalan kaki Koridor Kebun Raya 

yang ditinjau dari jenis dan 

bentuknya adalaha ruang publik 

pedestrian sidewalk. Berdasarkan 

jenis aktivitasnya, aktivitas proses 

merupakan jenis aktivitas yang 

paling mendominasi di seluruh jalur 

pejalan kaki pada korodor utara dan 

timur kebun raya bogor. aktivitas 

kontak fisik yang terjadi antara 2 

koridor yang ada berbeda dan 

berdasarkan kurun waktunya 

intensitas aktivitas paling besar 

terjadi pada saat akhir pekan. 

kualitas ruang publik pada 2 koridor 

sudah dapat dikategorikan sebagai 

ruang publik yang cukup baik dalam 

segi kualitas nya dan berhasil dan 

optimal dalam menciptakan 

aktivitas-aktivitas baik aktivitas 

aktif maupun pasif. 
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6. 

Evaluasi 

Pemanfaatan 

Fungsi Tama 

Tematik Sebagai 

urban Landscape 

dalam upaya 

mewujudkan 

green city ( Studi 

Kasusu : Taman 

Tematik di Kota 

Bandung) 

Riri Endah 

Lestari 

2015 Mengevaluasi 

pemanfaatan fungsi 

keberadaan taman - 

taman tematik urban 

landscape dalam 

upaya perwujudan 

green city Kota 

Bandng berdasarkan 

fungsi dasar taman, 

yaitu fungsi ekologis, 

fungsi sosial, fungsi 

estetika dan fungsi 

ekonomi.  

1. Karakteristik pengguna 

- Jenis kelamin 

- Kelompok usia 

- Asal tempat tinggal 

- Tingkat pendidikan 

- Jenis pekerjaan 

Karakteristik pemanfaatan 

- Frekuensi kunjungan 

- Waktu kunjungan 

- Aktivitas yang dilakukan 

- Lama kunjungan 

 

2. Fungsi Ekologis 

- luas taman 

- kondisi vegetasi 

Fungsi Sosial 

- aksesibilitas 

- keamanan 

- aktivitas sosial 

- pencapaian fungsi taman 

tematik 

- komunitas kreatif 

Fungsi Estetika 

- keindahan 

- peletakkan tanaman 

- icon tematik 

- kenyamanan 

- kebersihan 

Fungsi Ekonomi 

- aktivitas ekonomi 

- ketersediaan ruang untuk 

Observasi dan 

Kuesioner  

Analisis 

Deskriptif 

, metode 

checklist, 

dan 

analisis 

tingkat 

kinerja 

1. Karakteristik pengunjung taman 

tematik di Kota Bandung 

menunjukkan 

bahwa sebagian besar pengunjung 

dengan kelompok usia 15-24 tahun 

yang 

didominasi oleh pelajar/mahasiswa. 

2. taman yang memiliki 

permasalahan ekologi karena 

ketersediaan penutup lahan hijau 

dan vegetasi yang tidak memadai 

pada taman tematik. taman yang 

memiliki permasalahan fungsi sosial 

karana fasilitas yang ada belum 

terpelihara dengan baik. Taman 

yang memiliki permasalahan fungsi 

ekonomi karena taman tersebut 

belum tersedia ruang untuk aktivitas 

ekonomi.  
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3. Karakteristik taman 

    tematik berdasarkan 

    kondisi eksisting 

-  Hasil evaluasi pemanfaatan 

fungsitaman tematik 
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7. 

Studi Persepsi 

Remaja Terhadap 

Fungsi dan 

Aktivitas di 

Ruang Terbuka 

Publik (Studi 

Kasus: Lapangan 

Merdeka, Medan) 

Yuli Elizabeth 

Arytnie 

2014 Mengindentifikasi 

fungsi dan peran 

lapangan merdeka 

bagi remaja kota 

medan dan persepsi 

remaja terhadap 

fungsi dan aktivitas 

pada lapangan 

merdeka, medan.  

1. Karakteristik fungsi 

dan aktivitas di ruang 

terbuka publik. 

- Nyaman. 

- Aman. 

- Bersih. 

- Rindang / sejuk. 

- Menarik / attraktif. 

- Historis. 

- Nyaman untuk berjalan 

kaki. 

- Aktivitasnya 

menyenangkan. 

- Kebebasan beraktivitas. 

- Banyak pilihan kegiatan. 

- Penting. 

- Ramai. 

- Berkesan. 

- Suasananya bersahabat. 

- Mudah diakses. 

 

2. Fasilitas di ruang 

terbuka publik. 

- Fasilitas tempat duduk. 

- Fasilitas penerangan. 

- Fasilitas jalur pejalan kaki. 

- Fasilitas alat olahraga. 

- Fasilitas tempat sampah. 

Kuesioner. 

Wawancara. 

Observasi. 

Foto. 

Deskripsi, 

dengan 

interpretasi rata - 

rata skor.  

Perssepsi remaja terhadap 

karakteristik fungsi dan aktivitas di 

lapangan merdeka medan adalah 

baik karena kualitasnya aman, 

atraktif, menyenangkan, dll. Pesepsi 

remaja pada fasilitas yang tersdia 

adalah cukup baik karena 

pengunjung merasa cukup puas 

terhadap fasilitas yang tersedia.  



28 

  
Institut Teknologi Nasional 

N

o. 
Judul Penelitian Penulis Tahun Tujuan Variabel dan Indikator 

metodelogi 

Hasil Penelitian pengumpulan 

data 
Teknik analisis 

- Fasilitas taman bermain. 

- Fasilitas tanda penunjuk. 

- Fasilitas toilet umum. 

- Fasilitas vegetasi. 

- Fasilitas tempat parkir. 

- Kelengkapan fasilitas. 

 

3. Fungsi dan aktivitas di 

ruang terbuka publik. 

- Waktu berkunjung. 

- Rekan berkunjung. 

- Lama kunjungan. 

- Banyak kunjungan. 

- Jenis aktivitas. 
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8. 

Studi Ruang 

Terbuka Hijau 

Sebagai Aktivitas 

Sosial Mahasiwa  

Rudi 

Firmansyah  

2015 Mengetahui peran 

RTH sebagai wadah 

aktivitas sosial 

mahasiswa dan 

mengetahui faktor – 

faktor yang 

diperlukan agar 

taman dapat 

menampung aktivitas 

sosial mahasiswa.  

1. Karakter fungsi dan 

aktivitas di ruang terbuka 

- Nyaman 

- Aman 

- Bersih 

- Rindang /sejuk 

- Ramai 

- Suasana bersahabat 

- Kenyamanan berjalaan kaki 

- Mudah di akses 

2. Fasilitas 

- Tempat duduk 

- Lampu Penerangan 

- Tanda Penunjuk 

- Tempat Sampah 

- Vegetasi 

- Jalur pejalan kaki 

- Fasilitas Umum (Toilet, Pos 

Satpam, Tempat Parkir, dan 

lainnya). 

3. Aktivitas 

- Jenis Aktivitas 

- Waktu berkunjung 

- Lama berkunjung 

- Banyak kunjungan 

- Rekan berkunjung 

Observasi, 

kuesioner, 

dokumentasi  

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Karakter fungsi dan aktivitas yang 

terjadi pada taman biro pusat 

administrasi USU adalah baik dan 

fasilitas pendukung aktivitas sosial 

juga dalam kondisi baik.  

Sumber : Sintesa Pustaka, 2019 
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2.8 Sintesa Pustaka 

Berdasarkan teori-teori mengenai karakteristik dan keberagaman aktivitas pada 

studi terdahulu, dapat disimpulkan variabel yang digunakan dalam mengidentifikasi 

karakteristik dan keberagaman aktivitas pada penelitian diantaranya karakteristik 

dan kondisi fasilitas pada taman tematik yaitu fasilitas di ruang publik, karakteristik 

pengunjung dan pemanfaatan taman. Jenis aktivitas pada taman tematik yaitu 

aktivitas proses, aktivitas fisik dan aktivitas transisi. Keberagaman aktivitas 

berdasarkan (temporal deversity of use, variety of use, deversity of use)  Varibel dan 

indikator yang akan digunakan dalam penelitian.
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Tabel 2. 3 Checklist Variabel 

No Sasaran  Variabel  

Cantya P. 

Mahendra, Lisa 

Dwi Wulandari, 

Sigmawan Tri 

Pamungkas, 2010 

Dedi 

Hantono, 

2017 

Agitta Rasa 

Putri, Eppy 

Yuliani, 

Boby 

Rahman,201

7 

Hendri Fauzi, 

Johannes 

Parlindungan 

Siregar, dan 

Dian Kusuma 

Wardhani, 

2014 

Raka 

Indar

sena, 

2018 

Riri 

Endah 

Lestari, 

2015 

Yuli 

Elizabeth 

Arytnie, 

2014 

Rudi 

Firmansyah,

2015 

Peneliti

,2020 

1. 

Karakteristik dan 

Kondisi Fasilitas 

pada Taman 

Tematik   

Jenis Ruang v v        

aksesibilitas dan 

sirkulasi 
 v v    

  
 

fasilitas di ruang 

publik 
v  v  v  

v v 
v 

keamanan   v       

kemampuan 

menarik 

pengunjung 

  v    

  

 

pemandangan    v       

klimatologi          

Karakteristik 

Pengunjung dan 

pemanfaatannya  

v v   v v 

v 

v v 

2. jenis aktivitas  

aktivitas proses v v  v v  v v v 

aktivitas fisik  v v  v v  v v v 

aktivitas transisi v v  v v  v v v 

3. 
Keberagaman 

Aktivitas   

Intensity of use (IU)      v     

Intensity of social 

use (ISU) 
    v  

  
 

People’s duration 

of stay (PDS) 
v    v  
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No Sasaran  Variabel  

Cantya P. 

Mahendra, Lisa 

Dwi Wulandari, 

Sigmawan Tri 

Pamungkas, 2010 

Dedi 

Hantono, 

2017 

Agitta Rasa 

Putri, Eppy 

Yuliani, 

Boby 

Rahman,201

7 

Hendri Fauzi, 

Johannes 

Parlindungan 

Siregar, dan 

Dian Kusuma 

Wardhani, 

2014 

Raka 

Indar

sena, 

2018 

Riri 

Endah 

Lestari, 

2015 

Yuli 

Elizabeth 

Arytnie, 

2014 

Rudi 

Firmansyah,

2015 

Peneliti

,2020 

Temporal diversity 

of use 
v v  v v  

  
v 

Variety of use v v  v v    v 

Diversity of users v   v v  v v v 

Fasilitas  v  v  v  v v v 

pelaku aktivitas 

primer 
 v     

  
 

pelaku aktivitas 

sekunder 
  v         

    
  

pelaku aktivitas 

tersier  
  v         

    
  

aktivitas sosial      v             

aktivitas ekonomi     v             

aktivitas budaya     v             

Sumber : Hasil Sintesa Pustaka, 2019 




