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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang 

Kota Surabaya merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Timur dan sebagai Kota 

Metropolitan atau kota terbesar kedua setelah Jakarta.  Perkembangan Kota Surabaya dari 

tahun ketahun semakin pesat dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat pula.  

Tingkat kependudukan yang sangat tinggi ditunjang dengan aktivitas dan kesibukan yang 

padat, masyarakat Kota Surabaya seringkali mengalami kejenuhan dan lelah terhadap 

pekerjaannya. Sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat, bersantai dan hiburan.  

Salah satu hal yang dilakukan masyarakat Kota Surabaya untuk melepas kepenatan yaitu 

dengan mencari hiburan diluar rumah. Biasanya mereka memanfaatkan ruang-ruang publik 

kota misalnya ruang terbuka hijau (RTH) seperti hutan kota, kebun binatang, sempadan 

maupun taman kota. 

Ruang publik adalah kawasan atau ruang yang dapat menampung kegiatan atau 

aktivitas tertentu dari manusia, baik secara individu atau kelompok (Hakim, 2003).  Ruang 

publik sangat tergantung pada sejauh mana ruang publik dapat diakomodasikan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Ruang publik akan ditinggalkan apabila tidak dapat 

memberikan rasa kenyamanan dan keamanan kepada pengguna sebagai pertimbangan 

perencanaan (Wakhidah, 2005).  Saat berada di ruang publik terkadang muncul rasa kurang 

aman dan takut yang dapat disebabkan karena dua hal yaitu kondisi ruang publik yang 

gelap dan adanya tindak kejahatan. Terjadinya kejahatan itu sendiri merupakan masalah 

dari kejahatan yang disertai adanya kesempatan dan niat untuk melakukan kejahatan. 

Ruang publik yang responsive bagi penggunanya yakni ruang publik yang dapat 

mengakomodir kebutuhan penggunanya tanpa dibatasi oleh adanya perbedaan dari umur, 

gender ataupun kemampuan fisik (Carr, 1992). Kaum wanita sebagai kaum yang 

mengalami keterbatasan atau marjinalisasi dalam pemanfaatan ruang publik daripada kaum 

lelaki karena memiliki perasaan yang lebih sensitif.  Dalam memanfaatkan ruang publik, 

kebutuhan dan hak-hak wanita yang harus dipenuhi kurang diperhatikan, sehingga 

menimbulkan perasaan yang kurang aman.  Perasaan kurang aman dapat timbul karena 

adanya rasa ketakutan terhadap tindak kejahatan seperti pencopetan, penodongan, 
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pelecehan dan lain sebagainya, biasanya sering dirasakan oleh wanita saat berkunjung di 

ruang publik ketika pada malam hari (Wakhidah, 2005).  Bahaya kejahatan akan lebih 

mengancam wanita saat berpergian sendiri, sehingga wanita sebaiknya keluar bersama-

sama dengan seorang teman atau keluarga saat berpergian dan keluar rumah. Ruang publik 

yang memiliki penerangan yang kurang atau gelap, tempat yang terisolasi, pepohonan yang 

rimbun, fasilitas penunjang yang kurang memadai serta aksesnya yang tidak ada dan 

sebagainya menjadikan mereka menghindari tempat-tempat tersebut (Dea, 2009).  Hal ini 

menunjukan adanya permasalahan dalam ruang publik yang dapat menyebabkan partisipasi 

wanita dalam menghidupkan kegiatan kota menjadi berkurang.  Keadaan yang demikian 

ini, diperlukan perhatian pemerintah dalam penataan dan perencanaan ruang publik yang 

dapat mengakomodasikan kebutuhan wanita.  Sehingga wanita tidak perlu khawatir dan 

merasa takut lagi saat berada di ruang publik. 

Ruang publik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah taman kota.  Taman 

adalah ruang terbuka yang menyediakan berbagai vegetasi dan keindahan alam untuk 

mendapatkan kesenangan, ketenangan dan melakukan perenungan ditengah kota (Bell, 

2001).  Selain itu taman memiliki fungsi sebagai keindahan kota, disamping memiliki 

fungsi sebagai penyeimbang ekologi kota, taman bisa bersifat aktif dan bersifat pasif. Pada 

tahun 2013 Kota Surabaya memiliki 32 taman aktif dengan luas kurang lebih 257.65,171 

m
2
 dan 219 taman pasif dengan luasan sekitar 570.828,48m

2
. Berdasarkan Naskah 

Akademik Rancangan Kota Surabaya, penataan ruang harus mengakomodasi aktivitas 

masyarakat didalamnya.  Warga kota yang berpenghidupan di dalam kota harus dapat 

merasakan manfaat Kota Surabaya sebagai sebuah kota yang manusiawi yang dapat 

memberikan kenyamanan, keamanan dan efektivitas untuk berakivitas dan sehat serta 

berkelanjutan untuk dihuni serta memberi ruang sosial yang cukup bagi warganya untuk 

saling berinteraksi secara baik.  Oleh karena itu, rencana pengembangan kawasan ruang 

terbuka hijau berdasarkan RTRW Kota Surabaya salah satunya adalah dengan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas yang diwujudkan dalam bentuk pertamanan kota. 

Sebagai ruang publik, taman memiliki beberapa fungsi sosial seperti tempat 

bermain dan olahraga, tempat komunikasi, tempat berkumpul dan rekreasi, tempat 

peralihan dan menunggu serta sebagai tempat untuk mendapatkan udara segar bagi 

masyarakat kota tak terkecuali pengunjung wanita.  Sebagai ruang publik dengan fungsi 

sosial yang beragam, setidaknya taman kota dapat dijadikan tempat untuk melakukan 

aktivitas.  Namun sepertinya minat dan kesadaran beberapa masyarakat Kota Surabaya 

akan pentingnya arti RTH dan menggunakan taman yang ada di Kota Surabaya sebagai 
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ruang publik masih kurang dimanfaatkan.  Hal ini dikarenakan fasilitas penunjang taman 

yang kurang memadai dan kurang terawatnya fasilitas yang ada.  

Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai aktivitas dan persepsi pengunjung 

wanita terhadap kenyamanan dan keamanan dalam memanfaatkan ruang publik.  Karena 

sebagai ruang publik taman-taman di Kota Surabaya perlu memperhatikan kenyamanan 

dan keamanan penggunanya khususnya wanita sehingga taman dapat berfungsi 

sebagimana mestinya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Di semua kota-kota besar di Indonesia pasti pernah melaporkan mengenai tindak 

kejahatan yang terjadi terhadap wanita pada ruang publik misalnya pencopetan, 

penodongan dan pelecehan seksual dan lain sebagainya.  Hal ini menyebabkan rasa yang 

tidak aman terutama bagi wanita untuk berpergian pada malam hari. Identifikasi 

permasalahan yang terdapat pada ruang terbuka hijau di Kota Surabaya antara lain: 

1. Kurangnya pencahayaan di malam hari pada taman kota, hal ini dapat menimbulkan 

adanya tindak kejahatan yang membuat ruang publik terasa tidak aman dan tidak 

nyaman untuk diakses oleh pengguna wanita.  

2. Kurangnya pengawasan dan penjagaan taman pada malam hari. Berdasarkan 

kondisi eksisting beberapa taman kota di Surabaya masih belum memiliki petugas 

keamanan yang  dapat meningkatkan rasa aman bagi pengunjung wanita saat 

berkunjung di malam hari. 

3. Belum tersedianya sarana atau fasilitas khusus yang dapat mengakomodir 

kebutuhan wanita dalam memanfaatkan ruang publik. Berdasarkan kondisi 

eksisting, beberapa taman-taman aktif di Kota Surabaya belum menyediakan toilet  

umum bagi wanita dan ruang menyusui yang merupakan kebutuhan minimal bagi 

pengunjung wanita. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang sudah dipaparkan, rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi fisik taman-taman kota di Surabaya berdasarkan aspek 

keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung wanita? 
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2. Bagaimana aktivitas dan presepsi pengunjung wanita terhadap tingkat keamanan 

dan kenyamanan dalam memanfaatkan taman kota di Surabaya sebagai ruang 

publik? 

1.4 Tujuan  

Terkait dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kondisi fisik taman-taman kota di Surabaya berdasarkan aspek 

keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung wanita. 

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pola aktivitas dan presepsi pengunjung wanita 

terhadap tingkat keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan taman kota di 

Surabaya sebagai ruang publik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian mengenai ruang terbuka hijau yang berorientasi pada 

tingkat keamanan bagi wanita diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang 

terkait antara lain: 

1. Bagi Pemerintah 

Studi penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah Kota 

Surabaya dalam merencanakan arahan pembangunan ruang publik yang aman 

untuk diakses oleh pengguna wanita. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan untuk konsep penataan 

ruang terbuka hijau yang dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi wanita saat 

memanfaatkan ruang publik.  

3. Bagi Mayarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk dijadikan 

wacana atau sebagai sumber tambahan informasi mengenai aktivitas dan persepsi 

wanita terhadap aspek keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan ruang 

publik.  Dalam hal ini diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam penataan ruang 

publik dan menjaga kelestarian atau estetika taman kota. 
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1.6 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dan batasan pembahasan berfungsi untuk memberikan batasan-

batasan pembahasan dalam penelitian.  Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian 

ini terdapat 2 macam yang meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. 

1.6.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi merupakan batasan materi atau pengkajian permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian agar nantinya pembahasan tidak terlalu luas dan lebih 

fokus pada tujuan penelitian.  Berikut penjabaran materi studi yang akan dibahas mengenai 

penataan ruang publik berdasarkan aktivitas dan persepsi tingkat kenyamanan bagi 

pengunjung wanita melingkupi. 

1. Mengidentifikasi karakteristik kondisi fisik taman dan mengidentifikasi 

karakteristik pengunjung wanita yang berkunjung pada wilayah studi. 

2. Mengidentifikasi pemanfaatan ruang berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

pengunjung wanita di taman Surabaya dengan analisis behavioral mapping. 

3. Mengidentifikasi persepsi pengunjung khususnya pengunjung wanita terhadap 

tingkat keamanan dan kenyamanan dalam memanfaatkan ruang publik dan 

dianalisis menggunakan mental mapping. Tingkat keamanan dan kenyamanan yang 

akan dibahas terkait dengan kenyamanan terhadap aksesibilitas, fasilitas penunjang, 

keamanan dan kualitas lingkungan.  

4. Rekomendasi penataan ruang publik yang akan diterapkan pada taman aktif yang 

diteliti adalah penataan secara fisik untuk meningkatkan aktivitas penggunaan.  

Arahan rekomendasi diperoleh berdasarkan hasil analisis identifikasi analisis tapak 

yang digabungkan dengan hasil analisis behavioral mapping kemudian dipadukan 

dengan persepsi pengunung wanita dari analisis mental mapping.  

Batasan materi dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitian ini tidak mengkomparasikan antara pengunjung laki-laki dengan wanita. 

2. Ruang publik yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bersifat responsive, dimana 

ruang publik yang dapat memahami dan mengakomodir kebutuhan penggunanya 

sehingga dapat diakses oleh semua kelompok pengguna baik wanita, pria, anak-

anak, lansia serta difabel, namun dalam hal ini peneliti memilih salah satu 

kelompok pengguna ruang publik yakni kaum wanita dengan isu yang telah 

dijelaskan dalam identifikasi permasalahan. Ruang publik yang aman bagi kaum 

wanita adalah dengan mengadakan kebutuhan minimal aman bagi kaum wanita. 
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1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Wilayah yang menjadi objek studi dalam penelitian adalah ruang terbuka hijau 

berupa taman kota di Kota Surabaya yang dapat diakses bagi wanita maupun pria dengan 

bebas.  Pada tahun 2013 berdasarkan data dari DKP, Kota Surabaya memiliki taman aktif 

sebanyak 32 taman dengan luasan 258.801,17 m
2
 dan taman pasif sejumlah 219 taman 

dengan total luasan 566.087,34 m
2
. Namun lingkup wilayah yang menjadi dasar penelitian 

ini adalah taman aktif. Taman-taman aktif tersebut akan dibobotkan untuk menentukan 

lokasi prioritas yang akan diteliti. Pemilihan lokasi akan dilakukan berdasarkan lokasi yang 

memiliki prioritas tertinggi yakni taman yang memiliki tingkat kenyamanan dan keamanan 

rendah. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pembobotan sesuai dengan komponen dan 

kriteria yang telah ditentukan. Taman aktif di Kota Surabaya diantaranya sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Taman Aktif Di Kota Surabaya Tahun 2013 
No Bagian Wilayah Nama Taman Lokasi Luas Taman (m

2
) 

1 Surabaya Pusat Taman Apsari Jl. Pemuda 5.300,00 

Taman Bambu Runcing Jl. Panglima Sudirman 9.149,00 

Taman BMX Ketabang Jl. Ketabang Kali 4.500,00 

Taman Buah Undaan Ex. SPBU Undaan 1.254,00 

Taman Prestasi Jl. Ketabang Kali 15.303,00 

Taman Persahabatan Korea Jl. Dr. Soetomo 2.600,00 

Kombes M. Duryat Jl. Kombes Pol. M Duryat 4.135,00 

Taman Ekspresi Jl. Gentengkali 6.019,00 

Taman Keputran Jl. Keputran 1.126,17 

2 Surabaya Utara Taman Jayengrono Jl. Rajawali 5.231,00 

Taman Ex. SPBU Indrapura Jl. Indrapura- Jl. Taman 

Kalongan (Ex. SPBU 

Indrapura) 

1.565,00 

Taman Krembangan Jl. Krembangan Barat/ Timur 1.100,00 

Taman Bulak Jl. Bulak 1.803,00 

Taman Barunawati Jl. Perak Barat 1.131,00 

3 Surabaya Selatan Taman Ronggolawe Jl. Gunungsari 3.940,00 

Taman Persahabatan 

Sulawesi 

Jl. Sulawesi (Ex. SPBU 

Sulawesi) 

4.715,00 

Taman Bungkul Jl. Darmo 14.517,00 

Taman Pelangi Jl. A. Yani 4.232,00 

Taman Lesti Jl. Lesti 2.214,00 

Taman Ngagel Jl. Ngagel BAT 2.828,27 

4 Surabaya Timur Taman Flora Bratang Jl. Manyar Kertoarjo 33.810,00 

Taman Lansia Jl. Raya Gubeng- Jl. Biliton 1.519,00 

Kebun Bibit Wonorejo Jl. Kendal Sari 87.526,00 

Medokan Asri Barat Jl. Medokan Asri Barat 2.798,25 

Taman Mundu Jl. Mundu 6.500,00 

Taman Teratai Jl. Teratai 4.066,00 

Taman Kunang-kunang Jl. Penjaringan 8.300,00 

Taman Keputih Ex. TPA Keputih 16.490,00 

Taman Karimun Jawa Jl. Karimun Jawa 800 

Taman Nginden Intan Jl. Nginden Intan 2.440,00 

5 Surabaya Barat Taman Manukan Lor Jl. Manukan Lor 1.857,00 

Taman Pakal Jl. Babat Jerawat 5.525,00 

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 2013 
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Gambar 1.1 Peta Ruang Lingkup dan Batasan Wilayah
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1.7 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar 

alur logika berjalannya sebuah penelitian.  Gambar 1.2 menunjukkan kerangka pemikiran 

penelitian yang dibuat berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 
 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi fisik taman-taman kota di Surabaya berdasarkan aspek keamanan dan 

kenyamanan pengunjung wanita? 

2. Bagaimana aktivitas dan presepsi pengunjung wanita terhadap tingkat keamanan dan 

kenyamanan dalam memanfaatkan taman kota di Surabaya sebagai ruang publik? 

 

Tinjauan Pustaka dan 

Studi Literatur 

Observasi lapangan dan penyebaran 

kuisioner kepada responden 

Identifikasi karakteristik fisik 

taman-taman di Kota Surabaya 

 

Identifikasi pola aktivitas dan persepsi pengunjung 

wanita terhadap tingkat keamanan dan kenyamaman 

 

Analisis Behaviour Mapping 

Persepsi Pengunjung Wanita 

Terhadap Keamanan dan 

Kenyamanan 

Karakteristik 

Pengunjung dan Pola 

Aktivtas 

Aktivitas dan Persepsi Pengunjung Wanita Terhadap Tingkat Keamanan 

dan Kenyamanan Pada Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya 

 

Pemilihan lokasi wilayah studi 

dengan teknik analisis MCE 

Analisis Tapak Analisis Mental Mapping 

Latar Belakang 

 Ruang publik akan ditinggalkan apabila tidak dapat memberikan rasa kenyamanan dan 

keamanan kepada pengguna sebagai pertimbangan perencanaan (Wakidah dkk, 2005) 

 Ruang publik yang responsive bagi penggunanya yakni ruang publik yang dapat 

mengakomodir kebutuhan penggunanya tanpa dibatasi oleh adanya perbedaan dari umur, 

gender ataupun kemampuan fisik (Carr, 1992) 

 Ruang publik yang memiliki penerangan kurang atau gelap, tempat yang terisolasi, 

pepohonan yang rimbun, fasilitas penunjang yang kurang memadai serta aksesnya yang tidak 

ada dan sebagainya menjadikan wanita menghindari tempat-tempat tersebut (Dea, 2009) 

 Kaum wanita sebagai kaum yang mengalami keterbatasan atau marjinalisasi dalam 

pemanfaatan ruang publik daripada kaum lelaki karena memiliki perasaan yang lebih sensitif. 

 Berdasarkan RTRW Kota Surabaya rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijau 

salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas yang diwujudkan dalam 

bentuk pertamanan kota. 

 Belum tersedianya sarana atau fasilitas khusus yang dapat mengakomodir kebutuhan wanita 

dalam memanfaatkan ruang publik. Berdasarkan kondisi eksisting, beberapa taman-taman 

aktif di Kota Surabaya belum menyediakan toilet umum bagi wanita dan ruang menyusui 

yang merupakan kebutuhan minimal bagi pengunjung wanita. 
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1.8 Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan pada penelitian ini menjelaskan tentang urutan isi setiap 

bab dalam penelitian. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, identifikasi permasalahan yang terjadi pada 

wilayah studi, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup 

penelitian yang mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi 

yang memberikan batasan terhadap penelitian, kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang beberapa tinjauan teori serta konsep yang mendukung 

pembahasan terhadap penelitian. Teori-teori tersebut meliputi pengertian dan 

fungsi RTH, karakteristik pengunjung dan aktivitas dalam RTH, pengertian 

dan faktor-faktor persepsi serta didukung dengan studi literatur dan kerangka 

teori yang dibuat untuk memudahkan dalam mengidentifikasi tiap-tiap teori 

yang dijadikan acuan dalam tiap permasalahan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang dimulai 

dari jenis penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data yang terdiri 

dari analisis MCE, analisis tapak, behavior mapping dan mental mapping, 

diagram alir penelitian, kerangka analisis dan desain survei yang berfungsi 

sebagai pedoman penelitian.  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang kondisi eksisting dari hasil survei primer di lapangan 

maupun hasil sekunder dari lokasi studi terpilih yaitu Taman Keputran, Taman 

Persahabatan Sulawesi dan Taman Pelangi, hasil analisis mengenai 

karakteristik pengunjung, aktivitas yang dilakukan oleh pengguna wanita 

diperoleh dari behavior mapping dan hasil analisis persepsi wanita terhadap 

tingkat keamanan dan kenyamanan diperoleh dari analisis mental mapping.  

BAB V  PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari analisis dan merupakan 

jawaban atas permasalahan dan tujuan dari penelitian, serta saran sebagai 

upaya penyempurnaan penelitian selanjutnya. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 


