
11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Ruang Terbuka Publik 

2.1.1 Pengertian Ruang Terbuka Publik 

 Ruang publik menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang dapat berupa Ruang Terbuka Hijau Publik atau Ruang Terbuka Non Hijau Publik 

yang secara institusional harus disediakan oleh pemerintah di dalam peruntukan lahan di 

kota-kota di Indonesia.  Ruang terbuka secara definisi dibagi menjadi dua yaitu ruang 

terbuka privat dan ruang terbuka publik.  Ruang terbuka publik sendiri merupakan suatu 

ruang bersama dan berada di luar bangunan.  Menurut Hakim dan H.Utomo (2003:50), 

pengertian ruang publik dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Bentuk dasar dari ruang terbuka umum selalu terletak di luar massa bangunan 

b. Dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang 

c. Memberi kesempatan untuk bermacam-macam kegiatan 

Ruang terbuka publik adalah lahan tidak terbangun didalam kota dengan 

penggunaan tertentu.  Pertama, ruang terbuka kota didefinisikan sebagai bagian dari lahan 

kota yang tidak ditempati oleh bangunan dan hanya dapat dirasakan keberadaannya jika 

sebagaian atau seluruh lahannya dikelilingi pagar.  Ruang terbuka didefinisikan sebagai 

lahan dengan penggunaan spesifik yang fungsi atau kualitas terlihat dari komposisinya 

(Repuano dalam Haryanti, 2008:41). Ruang terbuka publik pada hakikatnya direncanakan 

untuk mewadahi kegiatan masyarakat dalam hal tempat rekreasi dan interaksi sehingga 

penataannya harus tepat sesuai dengan pertimbangan presepsi masyarakat dan ditambah 

dengan kondisi lingkungan eksisiting yang ada. 

Ruang publik merupakan tempat yang dapat diakses oleh semua orang untuk 

beraktivitas.  Dalam perancangan dan penataan ruang publik terdapat empat hal yang harus 

diperhatikan yakni sebagai berikut: 

a. Akomodatif, mampu mewadahi kepentingan penggunanya 

b. Aspiratif, menyuarakan aspirasi atau kegiatan dari penggunanya 

c. Antisipatif, mengikuti perkembangan jaman, mampu mewadahi berbagai 

perubahan dan mencegah dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan 

d. Adaptif, adaptif terhadap segala perkembangan jaman. 
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2.1.2 Fungsi dan Peranan Ruang Publik 

Ruang publik sangatlah penting sebagai salah satu elemen kota yang dapat 

memberikan karakter tersendiri dan memiliki fungsi untuk interaksi sosial bagi masyarakat 

serta tempat untuk kegiatan ekonomi.  Pentingnya fungsi ruang publik dalam perencanaan 

kota perlu diuraikan sebagai berikut (Darmawan, 2007). 

a. Sebagai pusat interaksi, komunikasi masyarakat baik formal maupun informal.  

Misalnya informal seperti pertemuan-pertemuan individual, kelompok 

masyarakat dalam acara rekreasi, bersantai, tempat konser musik dan lain-lain. 

b. Sebagai ruang terbuka yang menampung koridor-koridor, jalan yang menuju ke 

arah ruang publik tersebut dan ruang pengikat dilihat dari struktur kota.  

Sekaligus sebagai pembagi ruang-ruang fungsi bangunan disekitarnya serta 

ruang untuk transit bagi masyarakat yang akan pindah ke arah tujuan lain. 

c. Sebagai tempat pedagang lima yang menjajakan makanan dan miniman, 

pakaian, souvenir dan menjual jasa atau keahliannya dan sebagainya. 

d. Sebagai paru-paru kota yang dapat menyegarkan kawasan tersebut, sekaligus 

sebagai ruang evakuasi untuk menyelamatkan masyarakat apabila terjadi 

bencana gempa atau yang lain. 

Sedangkan menurut John Ombee Simon, 1984 dalam Prihastoto, 2003 fungsi ruang 

publik antara lain: 

a. Fungsi biologis 

b. Fungsi estetik yaitu membentuk perspektif dan efek visual bagi lingkungan. 

Dimana taman dapat membentuk keindahan sebuah kota terutama dengan 

mempertahankan kealamiannya 

c. Fungsi rekreatif 

d. Fungsi ekologis yaitu sebagai barrier lingkungan 

e. Fungsi sosial, sebagai tempat untuk interaksi sosial masyarakat. Dimana taman 

menjadi tempat bagi berbagai macam aktivitas sosial seperti olahraga, rekreasi, 

diskusi dan lain-lain. 

Namun dalam penelitian ini batasan fungsi taman yang akan dibahas dalam wilayah 

studi adalah fungsi estetik taman dan fungsi sosial taman. 

2.1.3 Kriteria Perancangan Ruang Publik 

Mengacu pada kebutuhan manusia akan ruang publik, Carr (1992) menyebutkan 

bahwa ruang publik yang berkualitas paling tidak harus memiliki tiga nilai dasar yaitu: 
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a. Responsive (tanggapan terhadap fenomena kebutuhan pengguna), yaitu ruang 

yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemakainya.  Kebutuhan yang 

terkait dengan kenyamanan, tempat rekreasi, tempat mengadakan pertemuan, 

tempat mengadakan hubungan komunikasi dan tempat untuk beristirahat 

melepaskan lelah dari kehidupan rutin.  

b. Democratic (menghargai semua orang yang menggunakan ruang publik dalam 

suasana kebebasan dan kesamaan derajat), yaitu ruang publik yang dapat 

melindungi hak-hak semua kelompok penggunanya tanpa ada yang merasa 

dirugikan. 

c. Meaningful (memberikan makna tertentu secara pribadi maupun kelompok), 

yaitu ruang yang memberikan suatu ikatan yang erat antara ruang (place) dengan 

kehidupan pribadi seseorang dan dunia yang lebih luas. 

Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas secara fisik, 

antara lain:  

a. Ukuran 

Ruang terbuka yang ada harus sesuai dengan keputusan serta standar penyediaan 

sarana yang ada. 

b. Kelengkapan sarana elemen pedukung 

Kelengkapan saranan pendukung dalam suatu ruang publik sangat menentukan 

kualitas ruang tersebut. Beberapa kelengkapan pendukung dalam suatu ruang 

publik khususnya taman misalnya tempat duduk, papan anjuran, tempat sampah 

dan lampu jalan atau taman. 

c. Desain 

Desain dalam suatu ruang publik akan menunjang fungsi serta aktivitas di 

dalamnya. 

d. Kondisi 

Kondisi suatu sarana lingkungan akan sangat menentukan terhadap kualitas yang 

ada. Di mana dengan kondisi sarana yang baik akan menunjang kenyamanan, 

keamanan dan kemudahan dalam menggunakan ruang publik. 

Sedangkan kualitas non fisik dapat dilihat melalui beberapa kriteria, antara lain: 

a. Kenyamanan (comfort), yaitu ruang terbuka harus memiliki lingkungan yang 

nyaman serta terbebas dari gangguan aktifitas di sekitarnya.  

b. Keamanan dan keselamatan (safety and security), yaitu terjamin keamanan dan 

keselamatan dari berbagai gangguan (aktifitas lalu-lintas, kriminalitas). 
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c. Kemudahan (accessibility), yaitu kemudahan memperoleh pelayanan dan 

kemudahan akses transportasi untuk menuju ruang publik tersebut. 

 

2.2 Taman Sebagai Ruang Terbuka Kota 

Taman  merupakan area yang sangat terkait dengan aksesibilitas dan hubungan 

dengan lingkungan sekitar, agar tercipta ruang terbuka yang terhubung dengan bangunan 

atau ruang-ruang lain disekitarnya (Woolley, 2003).  Taman sebagai dari ruang terbuka 

kota yang dirancang nantinya dapat berfungsi sebagai ruang publik memahami bagaimana 

ruang publik yang baik, memahami potensi yang ada di tempatnya, sehingga mampu 

menjadi bagian dari pengmbangan kehidupan warga kota. 

Taman kota merupakan ruang terbuka hijau di suatu kota. Berdasarkan aktivitasnya, 

ada tiga macam taman kota, yaitu (Suharto, 1994): 

a. Taman untuk rekreasi aktif adalah taman yang didalamnya dibangun suatu 

sarana kegiatan pemakai taman, sehingga pemakai taman secara aktif 

menggunakan fasilitas di dalamnya, sekaligus memperoleh kesenangan, 

kesegaran dan kebugaran. Taman ini dapat berupa macam-macam bentuk, 

misalnya taman olahraga, fitness, taman bermain anak, ataupun camping ground. 

b. Taman untuk rekreasi pasif adalah taman yang dibentuk agar bisa dinikmati 

keindahan dan kerindangannya tanpa adanya aktivitas atau kegiatan lain. 

c. Taman untuk rekreasi pasif dan aktif merupakan taman yang bisa dinikmati 

keindahannya sekaligus ada fungsi lain dan dapat digunakan untuk mengadakan 

aktivitas, misalnya taman lingkungan yang merupakan sebuah taman di suatu 

pemukiman.  Taman lingkungan ini difungsikan bagi pemukiman di sekitarnya 

untuk beristirahat, menghilangkan rasa penat, sekedar menghirup udara segar, 

ataupun mempererat hubungan dalam bertetangga. 

2.2.1 Pengertian Taman 

Taman adalah wajah dan karakter bahan atau tapak bagian muka bumi dengan 

segala kehidupan dan apa saja yang ada didalamnya, baik yang bersifat alami maupun 

buatan manusia, yang merupakan bagian atau total lingkungan hidup manusia beserta 

makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang, sejauh segenap indera kita dapat 

menangkap dan sejauh imajinasi kita dapat membayangkannya. Berdasarkan 

rancangannya, taman terdiri dari (Suharto, 1994): 

a. Taman Alamiah (Natural) 
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Taman alami adalah suatu taman yang dirancang untuk memberikan kesan alami 

atau menyatu dengan alam.  Taman alami sudah terbentuk sebelumnya, namun 

dalam penataannya disesuaikan dengan kondisi lahan kota, misalnya hutan kota, 

taman pengarah jalan, taman alami yang tumbuh dalam kota dan sebagainya. 

b. Taman Buatan (Artifical) 

Taman buatan atau artificial merupakan sebuah taman yang elemen-elemennya 

lebih banyak didominasi dengan elemen buatan manusia (Suharto,1994:9).  

Taman buatan dirancang untuk menyeimbangkan kondisi kota dan taman kota, 

antara lain bermanfaat untuk mengendalikan suhu, angin, panas sinar matahari, 

memperbaiki kualitas udara, untuk sarana bermain, rekreasi, memberikan 

kesenangan, kegembiraan, kenyamanan, sebagai pembatas fisik, pengontrol 

pandangan dan lain sebagainya. 

2.2.2 Kriteria Keberhasilan Taman 

Menurut konsep dalam Project for Public Spaces terdapat beberapa kriteria sebagai 

basis dalam menilai tingkat keberhasilan desain taman yaitu: 

a. Tingkat aksesibilitas taman 

b. Kemanpuan taman menarik pengguna 

c. Kemampuan taman dalam memberikan kenyamanan 

d. Kemampuan taman untuk bersifat responsif dan unik untuk pengguna 

e. Taman memberikan suatu wadah interaksi sosial 

f. Integrasi untuk mengedepankan aspek kelestarian lingkungan 

Jika beberapa faktor diatas kemudian dipahami dan digabungkan maka dapat ditarik 

beberapa faktor yang dapat merepresentasikan keseluruhan yaitu aktivitas, aspek fisik dan 

makna. 

 

2.3 Ruang Publik dan Pengguna Wanita 

2.3.1 Pengguna Ruang Publik 

Pengguna ruang publik bermacam-macam dan secara umum dibedakan berdasarkan 

usia dan juga gender baik kelompok wanita, anak-anak, lansia dan kaum difabel, oleh 

karena itu perencanaan ruang publik harus bersifat responsive. Ruang publik sebagai ruang 

yang dapat diakses oleh semua orang harus memberikan kebebasan dan keamanan bagi 

penggunanya. Menurut Project for Public Spaces (www.pps.org), terdapat 4 standar pokok 

ruang publik yang baik dan mampu mengakomodir kebutuhan semua kelompok usia dalam 

masyarakat, sebagai berikut:  

http://www.pps.org/
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a. Akses dan hubungan. Kriteria ini berkaitan dengan kemudahan bagi masyarakat 

untuk menjangkaunya serta hubungan yang dinamis antara ruang publik tersebut 

dengan lingkungan disekitarnya.  

b. Kenyamanan dan pemandangan. Kriteria ini berkaitan dengan nyaman tidaknya 

masyarakat ketika berada di ruang publik tersebut, kebersihan dan ketersediaan 

fasilitas pendukung untuk melakukan berbagai aktivitas di ruang publik tersebut. 

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah ruang publik tersebut harus memiliki 

pemandangan yang indah atau setidaknya sedap di pandang mata.  

c. Penggunaan dan kegiatan. Meskipun ruang publik umumnya ditujukan untuk 

semua golongan usia, namun setidaknya secara khusus ada ruang publik yang 

ditujukan untuk wanita dan lansia, karena ada beberapa aktivitas yang tidak 

dapat dilakukan bersama dengan kelompok usia maupun gender lainnya.  

d. Interaksi dan komunikasi. Kriteria inilah yang sangat penting untuk membangun 

sebuah ruang publik untuk masyarakat, sebuah ruang publik yang 

memungkinkan setiap orang bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi. 

Menurut Widiyanto (2012), ruang publik yang layak bagi anak-anak adalah 

menyediakan ruang yang aman bagi anak untuk bermain dan bersosialisasi, mendukung 

tumbuh kembang anak dengan menyediakan fasilitas seperti kolam, ayunan, gazebo yang 

mudah diakses. Sedangkan ruang publik yang aman dan layak untuk lansia karena 

berkurangnya kekuatan dan kecepatan dalam bergerak dan merespon yaitu dengan 

menyediakan jalur yang landai dengan permukaan yang lebih rata, tidak licin dan mudah 

diakses serta memberikan kualitas lingkungan yang bersih, bebas polusi dan kebisingan. 

2.3.2 Ruang Publik Aman Bagi Pengguna Wanita 

Ruang publik yang aman adalah suatu ruang yang dapat memberikan rasa aman 

bagi penggunanya. Rasa aman adalah kondisi seseorang yang terbebas dari segala bentuk 

ancaman, gangguan, hambatan dan berbagai hal lainnya yang dapat menyebabkan tidak 

aman. Menurut Newman (1996) prinsip ruang yang aman adalah kemampuan ruang untuk 

menciptakan zona yang jelas teritorialnya (territorial), kemampuan  ruang untuk memberi 

peluang melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial (surveillance), kemampuan ruang 

untuk mempengaruhi persepsi keamanan. Kemampuan ini diperoleh dari kejelasan pola 

sirkulasi, keadaan lingkungan sekitar dan amenitas dan memadukan bagian kota yang 

aman dengan fasilitas penunjang kota.  
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2.4 Kaum Wanita 

2.4.1 Pengertian Wanita 

Kaum wanita dapat disebut juga dengan kaum feminisme. Secara biologis dan 

psikologis wanita memiliki perbedaan dengan kaum lelaki. Secara biologis, kaum wanita 

memiliki hormon yang dominan adalah progesteron dan esterogen, mengalami menstruasi, 

melahirkan dan menyusui. Menurut Margareth dalam Gultom (2009) karakteristik wanita 

secara psikologis memiliki perbedaan dalam pola tingkah laku. Misalnya dalam ruang 

pesonal, wanita umumnya memiliki zona jarak personal lebih kecil dibandingkan pria dan 

wanita cenderung untuk berdekatan dengan sesama wanita. Selain itu wanita cenderung 

datang ke suatu tempat dengan kelompok (tidak sendirian), lebih sensitif terhadap 

gangguan atau situasi negatif pada lingkungan dan memilih menghabiskan waktu dan 

mencari ruang yang menjamin keamanan dan kenyamanannya.  

2.4.2 Karakteristik Wanita 

Perencanaan ruang publik yang aman untuk wanita dan anak perempuan yakni 

dapat menciptakan ruang publik dengan meningkatkan aspek rasa keamanan dan 

keselamatan wanita dan dapat mengurangi situasi yang dapat menyebabkan wanita merasa 

tidak aman. Menurut Rhesyana (2014) ruang publik yang memiliki kondisi lingkungan 

bersih, tenang, asri, teduh dan tidak berbau busuk, serta terdapat sarana untuk berteduh saat 

hujan dapat meningkatkan rasa nyaman bagi punggunanya. Ruang publik yang gelap, 

tempat yang terisolasi, kotor, pepohonan yang rimbun, bangunan yang tidak terpakai, 

fasilitas yang kurang memadai seperti bangku taman atau telepon umum memungkinkan 

pengguna taman merasa tidak aman dan menghindari tempat tersebut khususnya pengguna 

wanita (Wakhidah, 2005). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kebutuhan akan 

keamanan dan keselamatan supaya pengguna wanita tidak merasa takut saat memanfaatkan 

ruang publik dan mengalami tindak kekerasan. Karakteristik kebutuhan wanita akan 

keamanan UN Women (www.unwomen.org) adalah sebagai berikut: 

a. Lokasi yang mudah diakses 

b. Lokasi yang memiliki pergerakan yang mudah 

c. Pencahayaan yang baik sehingga pengguna dapat melihat dan dilihat 

d. Penanda yang mudah dibaca sehingga dapat membantu pengguna menemukan 

jalannya 

e. Jalur sirkulasi jelas dan terawat, dimana pengguna dapat melihat dengan mudah 

antar pengguna lain 

f. Visibilitas ruang yang bebas dari tempat-tempat tersembunyi 

http://www.unwomen.org/
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g. Penggunaan ruang campuran dengan aktivitas yang beragam, banyak tempat 

untuk nongkrong, berjalan, bermain, makan, olahraga dan lain-lain 

h. Ketentuan untuk anak-anak dan orangtua (karena perempuan sering mengasuh), 

misalnya trotoar dibuat lebih lebar untuk kereta bayi, kursi roda dan pejalan kaki 

dan childcare 

i. Akses yang bersih, aman, fasilitas toilet yang mudah diakses dengan dilengkapi 

ruang untuk mengganti popok anak. 

 

2.5 Karakteristik Pengunjung 

Pengunjung (visitors) adalah setiap orang yang datang ke suatu daerah atau tempat 

dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima 

upah.  Dengan hal ini orang yang datang ke suatu taman dengan maksud apapun kecuali 

untuk melakukan pekerjaan.  Menurut Smith (1989) karakteristik pengunjung terbagi 

menjadi dua, yaitu berdasarkan aspek karakteristik sosial-ekonomi dan karakteristik pola 

kunjungan.  Karakteristik sosial-ekonomi terdiri dari: 

a. Jenis Kelamin adalah informasi yang diperlukan untuk profil pengunjung. Jenis 

kelamin pengguna ruang publik biasanya dibedekan menjadi laki-laki dan 

perempuan. 

b. Usia, adalah informasi yang diperlukan untuk profil pengunjung.  Kategori usia 

dibagi berdasarkan kelompok usia sekolah dan kependudukan menjadi anak-

anak, remaja, dewasa dan lanjut usia. 

c. Asal pengunjung, adalah suatu gambaran tentang jauh dekatnya jarak asal 

pengguna ruang publik yang akan berpengaruh terhadap waktu dan biaya 

perjalanan. 

d. Status pekerjaan, adalah informasi mengenai profil pengunjung berkaitan dengan 

pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pengguna ruang publik. Status 

pekerjaan akan berpengaruh terhadap pemilihan lokasi yang akan dikunjungi. 

e. Pendidikan terakhir, adalah informasi mengenai profil pengunjunjung berkaitan 

dengan jenjang pendidikan yang terakhir ditempuh. 

Sedangkan yang dimaksud dengan karakteristik pola kunjangan terdari dari: 

a. Motivasi berkunjung, adalah penggambaran maksud dan tujuan utama 

pengunjung dalam melakukan kunjungan pada suatu tempat dengan cara 

menikmati dan memfungsikan taman menurut persepsi pengunjung.  Dengan 
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melihat motivasi berkunjung dari pengunjung yang datang dapat diketahui 

sejauh mana taman dapat difungsikan dengan baik secara fisik maupun non fisik. 

b. Frekuensi kunjungan, adalah berapa lama seorang pengunjung pada suatu lokasi 

berkaitan dengan tingkat keinginan berkunjung dan tingkat penggunaan fasilitas. 

c. Teman perjalanan, adalah seseorang yang datang bersama-sama dengan 

pengunjung saat melakukan perjalanan atau berkunjung pada suatu tempat. 

d. Waktu kunjungan, adalah berapa lama seseorang pada suatu lokasi berkaitan 

dengan waktu luang pengunjung dalam memanfaatkan ruang publik. 

e. Cara melakukan kunjungan, adalah informasi mengenai apakah pengunjung 

datang secara individu atau bersama kelompok tertentu pada suatu lokasi 

seringkali berhubungan erat dengan tingkat penggunaan fasilitas. 

 

2.6 Persepsi 

2.6.1 Pengertian Persepsi 

Teori persepsi erat kaitannya dengan motivasi dan kebutuhan manusia.  Persepsi 

merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan.  Penginderaan adalah suatu 

proses yang diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera manusia. Pada 

umumnya stimulus tersebut diteruskan syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan 

proses selanjutnya merupakan proses persepsi.  Stimulus yang telah diterima, kemudian 

melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah 

diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 1981 dalam Walgito, 2000: 53).  Maka 

dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasikan 

terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti 

dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. 

Persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam 

diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan 

aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi (Walgito, 

2000:54).  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi bersifat individual meskipun 

stimulus yang diterima sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir 

yang berbeda, kerangka acuan tidak sama, maka adanya kemungkinan hasil persepsi antara 

individu dengan individu yang lain tidak sama.  Dalam penelitian ini persepsi pengunjung 

terhadap tingkat kenyamanan dalam taman juga berbeda-beda.  Pengaruh persepsi akan 

membedakan perilaku manusia yang akan memakai atau memanfaatkan ruang publik. 
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2.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi pengunjung terbentuk oleh adanya persepsi individu, dimana proses 

pengolahan informasi dalam otak akan memiliki perbedaan antara satu individu dengan 

individu yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu dalam 

menciptakan suatu persepsi pengunjung (Horton dan Chester,1997) adalah sebagai berikut: 

a. Obyek yang menjadi pengamatan berbeda pada setiap orang berdasar 

penerimaan rangsangan indera terhadap obyek tersebut. 

b. Kedalaman pengamatan terhadap obyek yang diamati tersebut berdasarkan 

pengidentifikasian melalui wujud obyeknya. 

c. Faktor pribadi yang ditentukan oleh pengalaman, tingkat kecerdasan, 

kemampuan mengingat dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap faktor 

lingkungan sehingga tidak membahas bagaimana proses dalam pembentukan persepsi 

namun yang dilihat adalah persepsi yang ada sebagai hasil interpretasi seseorang terhadap 

lingkungannya. 

 

2.7 Kriteria Pemilihan Taman 

Menurut Carr (1992) salah satu hal yang dibutuhkan manusia di dalam ruang publik 

jika dilihat dari aspek non fisik adalah aksesibilitas dan kenyamanan (comfort) secara fisik 

maupun mental.  Untuk mencapai tujuan kenyamanan tersebut, terdapat dua hal yang perlu 

diperhatikan yaitu keamanan (security) dan keselamatan (safety).  Selain itu terdapat 

kebutuhan dasar yang dicari orang dalam ruang publik yaitu aktivitas aktif (active 

engagement) dan aktivitas pasif (passive engagement).  Kriteria pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada kriteria keberhasilan suatu ruang publik yang baik, nyaman dan aman 

sehingga dihasilkan kriteria lokasi yang membutuhkan peningkatan pelayanan ruang 

publik sebagai berikut. 

1. Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara 

lokasi tata guna lahan berinteraksi dengan yang lainnya dan mudah atau susahnya 

lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi (Black, 1987).  

Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna 

lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang 

menghubungkannya.  
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2. Kenyamanan 

Kenyamanan merupakan preasaan nyaman yang dirasakan seseorang ketika 

mengalami proses perubahan tingkah laku individu yang relative menetap sebagai 

hasil pengalaman dan interaksi dalam lingkungan. Kenyamanan dapat 

dipergunakan sebagai salah satu indikator rentang waktu keberadaan seseorang 

pada suatu tempat.  Menurut Shirvani (1985) dalam Darmawan (2009), faktor 

kenyamanan menjadi penting karena memberi kenikmatan bagi para pengguna.  

Faktor kenyamanan dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas-fasilitas pada 

ruang publik Secara lebih rinci Rustam Hakim dan Hardi Utomo (2003) 

menjabarkan fakor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan yakni (a) Sirkulasi, 

(b)Iklim, (c)Kebisingan, (d)Aroma, (e)Keamanan, (f)Kebersihan dan (g)Keindahan. 

3. Keterikatan Aktif (active engagement) dan Keterikatan Pasif (passive engagement) 

Keterikatan aktif melibatkan keterlibatan yang lebih interaktif antara pengguna dan 

ruang publik.  Active engagement terjadi ketika para pengguna ruang publik 

berinteraksi secara spontan satu sama lain dalam ruang publik, baik itu sudah 

mengenal maupun belum mengenal. Ruang publik yang sukses memberikan 

kesempatan untuk interaksi dalam berbagai tingkatan dan juga kesempatan untuk 

tidak berinteraksi.  Sedangkan keterikan secara pasif sebagai keterlibatan pengguna 

ruang publik dimana pengguna tersebut berinteraksi dengan tataran fisik 

lingkungan tanpa secara aktif terlibat (Carr, 1992).  Contohnya adalah kegiatan 

mengamati objek lain dan aktivitas lain.  Kegiatan pasif dapat dilakukan dengan 

cara duduk-duduk atau berdiri sambil melihat aktivitas yang terjadi disekelilingnya 

dan melihat pemandangann yang ada. Unsur pengamatan, pemandangan, public art, 

pertunjukkan serta keterkaitan dengan alam merupakan unsur-unsur yang 

mempengaruhi keterikatan pasif. 

 

2.8 Multiple Criteria Evaluation (MCE) 

Menurut Carver (1991), teknik MCE digunakan untuk mengevaluasi alternatif 

pilihan yang banyak dan beragam berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan.  

Kriteria yang digunakan mencerminkan karakteristik unsur-unsur yang terdapat di dalam 

alternatif pilihan yang ada.  Berbagai unsur-unsur diperhitungkan dalam menggambarkan 

masing-masing pilihan alternatif dan akan diukur dalam bobot yang berbeda dengan 

menggunakan skala minimum hingga maksimum. Menurut Voogd (1982), fungsi 

penggunaan teknik analisis Multi Criteria Evaluation diantaranya: 
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1. Fungsi analisis 

MCE sebagai fungsi analisis contohnya untuk analisis deskriptif pada sistem spasial 

suatu wilayah. 

2. Fungsi pemilihan 

MCE sebagai fungsi pemilihan contohnya untuk memilih alternatif strategi, 

alternatif program kegiatan, dll. 

3. Fugsi penghitungan 

MCE sebagai fungsi penghitungan tidak selalu membangun fungsi terhadap multi 

criteria evaluation. 

4. Fungsi pengujian 

MCE sebagai fungsi pengujian contohnya untuk menguji kondisi pada suatu 

wilayah atau kota misalnya pada pemekaran kota telah sesuai atau belum. 

 

2.9 Pemetaan Perilaku Pengguna 

2.9.1 Penegertian Perilaku 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam Sunaryo (2002) menyatakan aktivitas adalah 

pondasi dari sebuah tempat, memiliki sesuatu untuk dilakukan dan memberikan alasan 

orang untuk datang ke suatu tempat. Semakin banyak aktivitas disertakan dalam sebuah 

ruang dapat memberikan lebih banyak kesempatan orang untuk berpartisipasi. Arti 

perilaku mencakup perilaku yang kasat mata seperti makan, jalan, melihat, bekerja dan 

perilaku yang tidak kasat mata seperti fantasi, motivasi dan proses yang terjadi pada waktu 

seseorang diam atau secara fisik tidak bergerak. Gehl dalam Zhang dan Lawson (2009) 

membagi aktivitas di ruang luar (outdoor) dalam tiga kategori yaitu; aktivitas penting, 

aktivitas pilihan dan aktivitas sosial.  

a. Aktivitas penting, adalah dimana setiap orang memiliki kegiatan rutin yang 

harus dilaksanakan dalam segala kondisi seperti bekerja, bersekolah, berbelanja 

dan lain sebagainya.  

b. Aktivitas pilihan, memiliki tingkat prioritas di bawah aktivitas penting, 

contohnya memilih berjalan santai pada sore hari atau membatalkannya apabila 

hari tidak cerah. Dengan demikian, pilihan untuk melakukan aktivitas ini 

tergantung pada kondisi lingkungan.  

c. Aktivitas sosial yaitu lebih menekankan pada terjadinya proses sosial, baik 

dalam bentuk kontak fisik maupun kontak pasif. 
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2.9.2 Metode Pemetaan Perilaku (Behavioral Mapping) 

Behavioral mapping digambarkan dalam bentuk sketsa atau diagram mengenai 

suatu area dimana manusia melakukan berbagai kegiatannya.  Tujuannya adalah untuk 

menggambarkan perilaku dalam peta, mengidentifikasi jenis dan frekuensi perilaku serta 

menunjukkan kaitan antara perilaku dengan suatu bentuk rancangan yang spesifik.  

Menurut Sommer dalam Setiawan (1995:72), terdapat empat dimensi dalam melakukan 

perilaku lingkungan antara lain: pelaku, aktivitas, tempat dan waktu tertentu.  

Terdapat dua cara dalam melakukan pemetaan perilaku atau teknik analisis 

Behavioral Mapping terdiri dari: 

1. Place-Centered Mapping 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana manusia atau sekelompok 

manusia memanfaatkan dan menggunakan perilakunya dalam situasi waktu serta 

tempat yang tertentu.  Langkah-langkah yang dilakukan adalah membuat sketsa 

tempat, membuat daftar perilaku serta mencatat berbagai perilaku yang terjadi 

dengan menggambarkan simbol-simbol tersebut dalam sketsa. 

2. Person-Centered Mapping 

Teknik ini menekankan pada pergerakan manusia pada periode waktu tertentu. 

Apabila place centered mapping berhadapan dengan banyak manusia, peneliti akan 

berhadapan dengan seseorang atau sekelompok manusia yang khusus akan diamati.  

Kemudian mengikuti pergerakan dan aktivitas yang dilakukan oleh orang atau 

sekelompok tersebut dan melakukan pengamatan yang dicatat dengan sketsa-sketsa 

pada peta dasar yang telah dipersiapkan. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan peta perilaku place-

centered map untuk melihat bagaimana manusia mengatur dirinya dalam suatu lokasi 

tertentu.  

 

2.10 Mental Mapping 

2.10.1 Pengertian Mental Mapping 

Mental mapping merupakan peta lingkungan dalam pikiran seseorang yang 

mencerminkan pengetahuan dan prasangka sesorang.  Peta tersebut mencerminkan presepsi 

individu dan preferensi untuk mengidentifikasi tempat yang berbeda dan merupakan hasil 

dari cara mengklasifikasikan dan mengambil informasi tentang lokasi (oxford dictionary).  

Sehingga mental mapping merupakan peta gambaran sutu objek berdasarkan presepsi 

sesorang.  
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Menurut Lynch, 1981 dalam Bell, et.al., 2001 peta mental adalah visualisasi peta di 

lingkungan tertentu oleh responden. Penggambaran ini diharapkan mampu menangkap 

elemen-elemen dominan di lingkungan tersebut yaitu elemen yang paling mudah diingat 

oleh seseorang dalam beraktifitas di lingkungannya. Kemampuan tiap orang dalam 

mengidentifikasi elemen fisik dilingkungan sangat berlainan dan dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Dari keberlainan inilah terdapat elemen-elemen sama yang dianggap memiliki 

kesepakatan publik.  Beberapa kelebihan dari peta mental adalah: 

a. Dapat menggali informasi lebih banyak dari responden dibandingkan dengan 

menggunakan kuisioner berupa pertanyaan-pertanyaan 

b. Informasi dari masing-masing responden sangat beragam, sehingga lebh 

subyektif. 

Sedangkan kekurangan dari peta mental adalah: 

a. Dalam menggambar satu peta mental membutuhkan waktu lebih lama 

dibandingkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dalam kuisioner 

b. Jika peneliti tidak dapat memahami maksud dari gambar responden maka dapat 

berpengaruh pada hasil analisis penelitian 

c. Gambar dari peta mental tidak skalatis karena responden menggambarkan 

dengan manual. 

2.10.2 Metode Mental Mapping 

Motode mental mapping dibedakan menjadi empat macam antara lain: sketch maps, 

mapping reaction to remembered environments, recognition task dan distance estimate and 

statistical map building.  Metode peta mental yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan kepada pengamat dalam pemahaman mengenai persepsi tingkat keamanan 

pengunjung wanita dalam memanfaatkan ruang publik. Metode peta mental yang 

digunakan yaitu mapping reaction to remembered environments.  Dalam metode peta ini 

menjelaskan suatu cara penyingkapan dalam area aktual (Bell, et.al., 2001).  Fokus utama 

dalam metode ini adalah untuk menjelaskan mengenai pendapat seseorang terhadap tingkat 

kenyamanan dalam ruang publik. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan 

sejumlah pertanyaan yang diajukan terhadap pengamat yang menyangkut pengalaman atau 

pengetahuan tentang area-area tertentu.  Kemudian hasil dari masing-masing responden 

direpresentasikan ke dalam peta Gouldian,  peta ini memberikan tentang data statistik. 
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2.11 Analisis Tapak 

Menurut White (1985:6), analisis tapak merupakan suatu kegiatan riset 

praperancangan yang memusat pada kondisi lingkungan yang ada.  Peran utama dari 

analisis tapak ini dalam perancangan adalah memberi kita informasi mengenai tapak 

sebelum memulai konsep-konsep perancangan dalam perencanaan tapak.  Perencanaan 

tapak adalah ilmu penatagunaan bagian-bagian lahan dengan perencanaan secara detail 

berupa rencana penggunaan lahan, menyusun organisasi sirkulasi kendaraan dan sirkulasi 

pedestrian, menyusun rancangan bentuk visual dan konsep penggunaan bahan, 

menyesuaikan kembali bentuk lahan, memberi drainase yang tepat dan menyiapkan detail 

konstruksi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek (Rubenstein, 1989). 

Menurut White (1985:18) informasi yang dibutuhkan dalam melakukan analisis 

tapak diantaranya seperti: lokasi, tautan lingkungan, keistimewaan fisik alamiah, sirkulasi, 

utilitas, panca indera, iklim serta manusia dan kebudayaan.   

 

2.12 Kerangka Teori 

 Kerangka teori merupakan kerangka yang digunakan sebagai acuan bagi peneliti 

dalam penelitian.  Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, adapaun teori yang 

digunakan adalah teori aktivitas pengunjung, teori persepsi dan ruang publik yang aman 

dan nyaman bagi pengunjung wanita.  Rumusan masalah pertama yaitu kondisi fisik 

taman-taman kota di Surabaya yang aman dan nyaman bagi pengunjung wanita disusun 

melalui teori tinjauan tentang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi rasa aman dan 

nyaman pengunjung wanita saat berkunjung pada suatu ruang terbuka hijau berdasarkan 

fisik lingkungan.  Pada rumusan masalah kedua mengenai aktivitas dan persepsi wanita 

terhadap tingkat keamanan dan kenyamanan pada taman di Kota Surabaya disusun melalui 

teori karakteristik pengunjung, jenis aktivitas, perilaku wanita dalam ruang publik dan 

persepsi terhadap tingkat keamanan dan kenyaman. 
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Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian 

Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surabaya Berdasarkan Aktivitas dan Persepsi Bagi Pengunjung Wanita  

 

Behavioral Mapping 

 
Tujuan analisis Behavioral Mapping adalah 

menggambarkan aktivitas atau perilaku 
pengunjung dalam peta baik jenis dan 

frekuensi. 

 
Mental Mapping (Bell, 2001) 

 
Tujuan analisis Mental Mapping adalah 
menggambarkan persepsi individu untuk 

mengidentifikasi lokasi dengan 

mengklasifikasikan dan mengambil elemen-
elemen domain yang ada di lingkungan 

tersebut. 

 
Analisis Tapak (White, 1985) 

 
Informasi yang dibutuhkan dalam analisis 

tapak: 

 Lokasi   

 Fisik alamiah 

 Sirkulasi 

 Utilitas 

 Panca indera 

 

Teknik Analisis 

 
Karakteristik Pengunjung 

 

Aktivitas Pengunjung 

 

Menurut Smith (1989) 
karakteristik pengunjung 

berdasarkan sosial-ekonomi 

 Jenis Kelamin 

 Usia 

 Alamat asal 

 Status pekerjaan 

 Pendidikan terakhir 

Berdasarkan karakteristik pola 
kunjungan 

 Tujuan kunjungan 

 Frekuensi kunjungan 

 Teman perjalanan 

 Waktu kunjungan 

 Cara melakukan kunjungan  

Menurut Hakim (2003) 

persepsi tingkat kenyamanan 

dinilai berdasarkan: 

 Aksesibilitas 

 Keamanan 

 Kualitas lingkungan 

 Sarana dan prasarana 

penunjang 

Persepsi Tingkat 

Kenyamanan 

 Multiple Criteria Evaluation (MCE) 

 
Menurut Carver (1991) MCE yakni 

mengevaluasi alternatif pilihan yang banyak 
dan beragam berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan. 

Pemilihan Taman 

Menurut Carr (1992) 
Keterikatan aktif melibatkan 

keterlibatan yang lebih 

interaktif antara pengguna dan 

ruang public. Keterikan secara 
pasif melibatkan pengguna 

ruang publik berinteraksi 

dengan tatanan fisik lingkungan 

tanpa secara aktif terlibat 
 
Menurut Tamin (2000), 

kebutuhan dalam melakukan 

pergerakan didasarkan pada 
kemudahan akses untuk 

mencapai taman dan waktu 

tempuh. 

 Menurut Shirvani (1985) 

dalam Darmawan (2009), 

faktor kenyamanan dapat 

dilakukan dengan 
memberikan fasilitas-fasilitas 

pada ruang publik. 

 Menurut Rustam Hakim dan 

Hardi Utomo (2003) faktor- 

faktor yang mempengaruhi 
kenyamanan yakni sirkulasi, 

iklim, kebisingan, aroma, 

keamanan, kebersihan dan 

keindahan. 
 

Tinjauan Tentang 

RTH Publik 

 Pengertian RTH 

Publik 

 Fungsi dan peran 

RTH 

 Taman Sebagai 

RTH Publik 

 Kriteria 

Keberhasilan 

Taman 
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2.13 Tinjauan Studi Literatur 

Studi mengenai tingkat keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung wanita dalam 

memanfaatkan suatu ruang publik cukup banyak telah dilakukan.  Sebagian besar studi ini 

membahas mengenai aktivitas, persepsi dan perencanaan ruang publik yang aman dan 

nyaman bagi pengunjung wanita. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

aktivitas dan persepsi wanita.  Berdasarkan teori, variabel dan metode terdahulu dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini merujuk pada studi yang telah dilakukan sebelumnya. 
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Tabel 2.1 Studi Literatur 

No Nama Judul Penelitian Tujuan Penelian Variabel 
Teknik Analisis 

yang Digunakan 

Perbedaan dalam 

Penelitian 

1 Wakhidah 

Kurniawati, ST,. 

MT ,Ir Retno 

Susanti, MT dan ,Ir. 

Nurini, MT, 2005 

Studi Penataan 

Ruang Publik 

Berdasarkan 

Aspek Keamanan 

Bagi Wanita 

 Mengidentifikasi ruang-ruang yang 

rawan kejahatan terhadap wanita di 

Kawasan Simpang Lima Semarang 

berdasarkan kondisi fisik ruang 

 Mengidentifikasi potensi dan 

permasalahan ruang-ruang yang 

rawan kejahatan terhadap wanita 

dengan analisis SWOT 

 Menentukan arah penataan dan 

perancangan ruangg publik yang 

berorientasi pada keamanan wanita 

di Kawasan Simpang Lima 

Semarang 

 Aspek aktivitas 

 Aspek pergerakan 

 Aspek tata hijau 

 Aspek tata bangunan 

 Aspek ameniti publik 

Metode penelitian 

yang digunakan 

yakni analisis 

deskriptif dan metode 

analisis SWOT. 

Dalam penggunaan 

metode analisis yang 

digunakan berbeda. 

Selain itu dalam 

penelitian ini hanya 

menjelaskan aspek-

aspek apa saja yang 

mempertimbsngksn 

terhadap kebutuhan 

wanita saat berada 

diruang publik. 

2 Ir. Rini Darmawati, 

MT., Endy Marlina, 

ST.,MT dan Saru 

Arifin, SH., 2006 

Persepsi Rasa 

Aman dan 

Nyaman 

Perempuan dalam 

Beraktivitas 

sebagai Dasar 

Perancangan 

Ruang Publik 

Terminal (Studi 

Kasus Terminal 

Jembor 

Yogyakarta) 

 Mencari guideline design ruang 

publik di Terminal Jembor, 

Yogyakarta berdasarkan persepsi 

rasa aman dan nyaman beraktivitas 

bagi kaum perempuan. 

 Aspek yang berkaitan 

dengan rasa aman 

- Secara psikologis: 

terhindarnya dari rasa tidak 

tentram, takut, khawatir 

dan terhindar secara visual 

- Secara fisik: ancaman 

kejahatan, terhadap jiwa 

atau harta benda 

 Aspek yang berkaitan 

dengan rasa nyaman 

- Tinjauan inderawi: 

pendengaran, rasa panas 

dan dingin, bau serta polusi 

- Dikaitkan dengan ruang 

disekitarnya: personal 

space, privacy, territoriality 

dan density (kesesakan) 

Metode analisis 

dalam penelian 

menggunakan teknik 

triagulasi. Untuk 

mengamati kegiatan 

dan perilaku subjek 

dan digambarkan 

dengan Place-

Centered-Map 

Dalam penelitian ini 

menfokuskan presepsi 

wanita terhadap rasa 

aman dan nyaman saat 

di ruang publik. 

3 Dea Desita Siswanti, 

2009 

Arahan 

Perancangan 

Ruang Publik 

 Menyusun arahan perancangan 

ruang publik yang aman bagi kaum 

wanita di Kawasan Simpang Lima 

 Variabel aman secara umum 

(general) 

Menggunakan 

pendekatan CPTED 

(Crime Preventation 

Penelitian ini membuat 

arahan ruang publik 

yang aman bagi wanita 



 
 

 
 

2
9
 

No Nama Judul Penelitian Tujuan Penelian Variabel 
Teknik Analisis 

yang Digunakan 

Perbedaan dalam 

Penelitian 

yang Aman Bagi 

Kaum Wanita di 

Kawasan 

Simpang Lima 

Semarang 

Semarang Through 

Environmental 

Design) 

dengan metode 

pendekatan CPTED 

4 Sesilia C. Monalisa 

F. Gultom, 2009 

Wanita dan Ruang 

Publik 
 Mengkaji dan mendiskuaikan 

pertanyaan-pertanyaan seputar 

gender dan arsitektur khususnya 

mengamati rintangan-rintangan 

yang ditemui wanita dalam suatu 

ruang publik. 

 Karakteristik gender 

 akses 

 Keamanan 

 Ruang personal 

 Privasi 

 Teritori 

 Power 

Metode dalam 

penelitian 

menggunakan 

analisis deskriptif 

dengan metode foto 

mapping. 

Dalam penelitian lebih 

menfokuskan peran 

wanita saat berada di 

ruang publik secara 

arsitektural. 

Sumber: Hasil Kajian, 2015 
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