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RINGKASAN  

 

RIMA LUPITASARI Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya, Desember 2014, Konsep Peningkatan Kinerja Taman Tepian 

Sungai Kandilo Sebagai Ruang Publik Di Kota Tanah Grogot, Dosen Pembimbing: 

Johannes Parlindungan Siregar dan Dian Kusuma Wardhani. 

 

Tanah Grogot mengalami perkembangan dari segi penyediaan ruang publik 

untuk memenuhi kebutuhan psikologi masyarakarat. salah satu ruang publik yang 

disediakan oleh pemerintah  daerah  setempat yaitu Taman Tepian Sungai Kandilo atau 

yang akrab disebut masyarakat setempat Taman Siring. Taman ini merupakan ruang 

publik pertama yang disediakan oleh pemerintah yang memiliki panjang ±790 meter. 

Namun kondisi eksisting taman ini terdapat berbagai permasalahan dan tidak sesuai 

dengan teori Carmona, et al (2003, p.165) mengenai beberapa kualitas yang harus 

dimiliki ruang publik agar dapat berperan sesuai fungsinya, antara lain meaningful, 

democratic dan responsive serta Menurut Permen PU nomor 5 tahun 2008 RTH ruang 

pejalan kaki mempertimbangkan kriteria pergerakan dalam perencanaan suatu RTH 

kota. Berdasarkan data tersebut, maka taman Tepian sungai Kandilo akan dijadikan 

sebagai wilayah studi dalam penelitian ini.  

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi atribut taman dan ruang pejalan 

kaki sebagai ruang publik, menemukan atribut yang dianggap berpengaruh dan 

selanjutnya dijadikan konsep peningkatan yang dirasa penting serta perlu untuk 

meningkatkan performa terkait kinerja taman. Metode analisis yang digunakan yaitu 

analisis dekstiptif, uji validitas dan reabilitas, analisis evaluative (membandingkan 

dengan teori dan pedoman), kano model dan analisis akar masalah. 

Hasil dari penelitian ini bahwa fungsi taman kota belum optimal karena 

berdasarkan persepsi pengunjung dan masyarakat sekitar menggunakan analisis kano 

model didapatkan bahwa atribut taman yang dianggap penting tidak seluruhnya 

berfungsi secara optimal sehingga didapatkan konsep peningkatan taman termasuk 

pengoptimalan jalur pejalan kaki agar pengunjung dapat menjangkau taman.  

 

Kata kunci: ruang publik,  kano model, peningkatan kinerja 
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