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Ruang publik memiliki arti yang sangat penting dan strategis secara hukum yaitu 

dengan ditetapkannya Undang Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

Sedangkan dalam Pasal 28 ditegaskan perlunya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) didalam suatu kota. Terkait dengan ruang publik 

maka RTH Publik dan RTNH Publik yang disediakan untuk publik dapat dikategorikan 

sebagai ruang publik Taman kota termasuk dalam kategori ruang terbuka. Taman Kota 

Jombang Wetan dibangun pada tahun 2009 yang dulunya merupakan bekas pasar 

tradisional yang berada pada tempat lingkungan yang padat bangunan, setelah adanya 

pembangunan masih terdapat isu permasalahan yang muncul. Terdapat isu mengenai 

keadaan dan fasilitas Taman Kota Jombang Wetan yang tidak memenuhi kriteria taman 

kota dan terjadi beberapa kegiatan negatif.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat 

mengenai Taman Kota Jombang Wetan dan Bagaimana setting ruang publik dikawasan 

taman Kota Jombang Wetan. Variabel pada teori ideal ruang publik yang berasal dari 

Project for public space digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

Important Performance Analysis untuk mengetahui persepsi pengunjung dan analisis tapak 

untuk mengetahui keadaan Taman Kota Jombang Wetan. Dari analisis yang dilakukan 

akan muncul arahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keadaan Taman 

Kota Jombang Wetan. 

Setelah dilakukan analisis IPA yang digunakan untuk mengetahui persepsi 

masyarakat mengenai Taman Kota Jombang Wetan, diketahui hasil subvariabel (tangibles) 

berada pada kuadran 1. Hasil kuadran 1 yaitu walkable (luar taman), safe, walkable (dalam 

taman), attractive, stewardship dan co-operative. Setelah dilakukannya proses analisis 

tapak, diketahui Taman Kota Jombang Wetan memiliki permasalahan pada keadaan 

fisiknya yang tidak lengkap dan penataan guna lahannya. Arahan Pengembangan Taman 

Kota Jombang Wetan yang akan dilakukan yaitu perbaikan serta pengadaan lahan parkir, 

halte, jalur pedestrian, utilitas, lampu penerangan, vegetasi, mempertahankan usaha 

perdagangan dan jasa lokal, memperbaiki fasilitas mushola dan wc, menambah fasilitas 

olahraga, permainan anak dan lansia.  
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