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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Teori Evaluasi 

Konsep evaluasi pembangunan adalah kerja yang direncanakan melalui rencana 

strategis yang sudah dibuat (Dale, 2001 dalam Sita dan Agusta, 2011). Evaluasi 

didefinisikan sebagai proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah 

kinerja proyek serta memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek  

(Dale dalam Sita dan Agusta,  2011).  Evaluasi adalah salah satu tahap pentig dalam 

manajemen untuk memberikan feed- back atas pelaksanaan suatu kegiatan agar tetap pada 

jalur yang ditetapkan (Umar Husein, 2005). Fokus utama evaluasi diilustrasikan oleh 

hubungan antara variabel inti evaluasi yaitu dampak efesiensi, efektivitas, relevansi, dan 

keberlanjutan. Berikut merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel evaluasi adalah 

A. Efesiensi adalah hubungan antara jumlah dan kualitas output yang dihasilkan 

dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Total pengeluaran atau biaya output sama 

dengan total pemasukan atau input yang dihasilkan 

B. Efektivitas yaitu menunjukkan tolak ukur output yang direncanakan dan diharapkan 

dapat tercapai 

C. Relevansi yaitu penilaian terhadap program dan proyek untuk menempatkan 

masalah pada prioritas utama, dilihat dari sudut pandang stakeholder untuk 

menerima program/proyek. 

D. Dampak yaitu penilaian jangka panjang berupa konsekuensi tidak langsung dari 

program terhadap pengguna atau penerima manfaat dari program atau proyek.  

E. Keberlanjutan yaitu pengaruh untuk perubahan positif yang dihasilkan dari sebuah 

program atau proyek yang sudah dilaksanakan. Dalam tindakan keberlanjutan ini 

diharapkan proyek atau program dapat dilanjutkan walaupun intervensi sudah 

berakhir. 
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2.2 Kinerja  

Kinerja yaitu mengarah pada proses dan hasil yang akan dicapai dalam suatu 

pekerjaan. Dalam pengukuran kinerja tidak hanya menggunakan indikator efektivitas tetapi 

juga efesiensi (Muhammad Fadel, 2008). Menurut Mangkunegara (2001) definisi kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Gibson dalam ilyas  (2002) beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

dan perilaku pada suatu organisasi adalah faktor individu, faktor organisasi dan faktor 

psikologi. Dalam Faktor individu ini berkaitan dengan kemampuan dan ketrampilan , fisik 

maupun mental, latar belakang pengalaman dan demografi umur serta jenis kelamin. 

Faktor organisasi yaitu  terdiri dari sumber daya kepemimpinan, imbalan dan desain 

pekerjaan. Sedangkan untuk variabel psikologis yaitu terdiri dari persepsi, sikap, 

kepribadian dan belajar. Menurut (Bastian, 2005) Indikator dalam kinerja yaitu ukuran 

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan dengan mempehitungkan indikator masukan (input), keluaran 

(outputs), hasil (outcomes) , manfaat (benefit) dan dampak (impact). 

Dalam pencapaian kinerja yang harus diukur adalah sebagai perbandingan kinerja 

aktual dengan rencana atau target, perbandingan kinerja aktual dengan tahun- tahun 

sebelumnya  dan perbandingan kinerja aktual  dengan standar (Azizy, 2007). Untuk 

menentukan evaluasi kinerja yaitu dengan melakukan sebagai berikut 

1. Menganalisa hasil pengukuran kinerja 

2. Menginterpretasikan data yang diperoleh 

3. Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program 

4. Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah 

Dari tinjauan pustaka mengenai kinerja dalam bahasan penelitian ini, untuk kinerja 

taman hutan bondas yaitu dikaji dengan melihat dari segi persepsi pengguna taman 

terhadap kepuasan dan kepentingan di taman yang dijadikan sebagai arahan pengembangan 

taman. 

2.3 Tipologi Wisatawan atau Pengunjung 

Wisatawan adalah orang yang berdamawisata, pelancong dan turis. Wisatawan 

memiliki pengertian lain yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk plesir , bersenang-

senang (pleasure) , usaha atau bisnis sekurang-kurangnya satu malam (warpani, 2007). 

Pengunjung dalah orang yang datang untuk berkunjung pada suatu tempat  ke tempat lain 

yang selain tempat tinggalnya dengan motivasi diluar pekerjaan (Yoeti dalam Silalahi 
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tongam, 1995:64). Pengunjung taman hutan kota bondas ini terdiri dari balita, anak- anak, 

remaja dan lansia (Hasil survey pendahuluan, 25 April 2015). Berikut merupakan 

kebutuhan – kebutuhan pada saat mengunjungi taman dilihat dari berbagai umur. 

1. Kebutuhan balita 

Psikomotorik anak balita yaitu perkembangan jasmani anak melalui kegiatan pusat 

saraf, urat saraf dan otot yang terkoordinasi. Dalam menambah pengetahuan anak pada 

lingkungan sekitar dapat diperoleh dengan eksplorasi, manipulasi dan konstruksi secara 

elaboratif (Suyadi, 2010). Eksplorasi anak- anak dapat dikembangkan melalui sebuah 

permainan. Permainan ini adalah permainan sensorimotor yaitu perilaku bayi yang 

bertujuan mendapatkan kesenangan dari melatih sistem sensorimotoe mereka. Permainan 

ini terjadi pada usia antara 9 sampai 30 bulan,dam banyak menggunakan objek dalam 

permainan simbol. Menurut (Winda, 2014) berikut  merupakan skema kegiatan 

pengunjung anak balita hingga madya awal di  sebuah taman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Skema kegiatan pengunjung anak balita hingga madya awal di sebuah Taman 
Sumber: Winda, 2014 

2. Kebutuhan Anak anak 

aktivitas bermain anak pada saat di taman membutuhkan suatu lingungan yang 

dapat mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini. Lingkungan bermain anak dipengaruhi 

empat elemen yaitu tempat bermain, waktu bermain, kegiatan yang dikerjakan anak dan 

teman untuk bermain (Senda, 1998:h.9 dalam Chairunnisa, 2011). Berikut merupakan 

perlengkapan tempat permainan ditentuan berdasarkan jenis permainan, yaitu : 

a. Permainan kompetisi 

Ciri dari perlengkapan yang meyediakan alat untuk berbagai macam aliran. 

Sebagai contoh prosotan, jungkat jungkit yang dapat digunakan banyak anak 

dalam satu waktu dan merela dapat membandingkan kecepatan saat mereka 

menaiki permainan ini. 
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b. Permainan pemburuan  

Perlengkapan permainan ini memiliki pola aliran yang memberikan rasa 

kepeningan. Contoh permainan ini adalah permainan aksi memanjat, berlari dan 

yang sejenis. 

c. Permainan pertarungan  

Perlengkapan permainan yang biasa dilakukan pada tempat dengan lantai yang 

lembut, jaring, dan material material penutup laiinnya yang sejenis. 

d. Permainan tiruan 

Perlengkapan permaianan yang memberikan rasa kepeningan dengan beloncat- 

loncat dan melunjur, sebagai contoh kereta- keretaan dan pesawat- pesawatan.  

3. Kebutuhan Remaja 

Menurut nurhalimat, 2012  psikografis remaja saat ini yaitu meluangkan waktunya 

dengan dunia maya pada setiap harinya. Selain itu memiliki gaya hidup mengikuti 

perkembangan zaman dan berkumpul bersama teman untuk bermain. Kebutuhan untuk 

foto selfie dan aktif media sosial membuat remaja memiliki kepercayaan tinggi. Hal ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan remaja di sebuah ruang 

publik (public space) khususnya di taman kota. Berikut skema aktivitas kegiatan remaja di 

taman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Skema kegiatan pengunjung anak hingga remaja di sebuah Taman 
Sumber: Winda, 2014 

4. Kebutuhan Lansia  atau penyandang cacat (Permen PU No.30/PRT/M/2006) 

Dalam kebutuhan fasilitas dan aksesibilitas khususnya penyandang cacat dan lansia  

di Ruang terbuka aktif harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan 

dalam pedoman ini. Untuk Ruang terbuka pasif  hasil perencanaan bangunan secara 
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terpadu seharusnya memenuhi seluruh pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan harus 

mempertimbangkan empat asas fasilitas dan aksesibilitas yaitu: 

1. Keselamatan yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan 

terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang 

2. Kemudahan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan 

yang bersifat umum 

3. Kegunaan yaitu setiap orang harus dapat mempertimbangkan semua tempat atau 

bangunan yang bersifat umum dalam satu lingkungan 

4. Kemandirian yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan 

mempergunakan seatu tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu 

lingkungan. 

Berikut syarat ketentuan fasilitas di ruang terbuka hijau berdasarkan (Permen PU 

No.30/PRT/M/2006) mengenai pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan 

gedung dan lingkungan adalah. 

1. Peletakkan rambu atau tanda pada taman sesuai jarak dan sudut padang 

khususnya untuk lansia dan penyandang cacat 

 

Gambar 2. 3 Peletakkan rambu berdasarkan jarak pandang 
Sumber: Permen PU No.3 tahun 2006 

2. Menyediakan jalur pemandu masuk dan keluar pada ruang terbuka  

3. Menyediakan ramp untuk masuk dan keluar untuk pengguna kursi roda 
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Gambar 2. 4 Ramp untuk pengguna kursi roda 
Sumber: arsitekistn.blogspot.com 

4. Tempat duduk untuk pengunjung penyandang cacat atau orang yang tidak 

sanggup berdiri dalam waktu lama atau area untuk kursi roda harus tersedia 

secara memadai  

 

Gambar 2. 5 Peletakkan meja dan ukuran untuk penyandang cacat 
Sumber: Permen PU No.3 tahun 2006 

5. Jalur pemandu disediakan dengan kelengkapan elemen lanskap/ perabot/ street/ 

funiture antara lain : 

a. Peta situasi/ rambu 

b. Tangga 

c. Ramp 

d. Tempat pemberhentian / halte bus 

6. Jalur pemandu harus berdekatan dengan kursi taman, tempat sampah dan telepon 

umum. 

7. Perletakkan perabot jalan (street funiture) haruslah mudah dicapai oleh setiap 

orang. 

 

2.4 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur yang mengelompok, yang 

penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 

alamiah atau yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau memiliki jenis yaitu ruang 

terbuka hijau privat dan publik. Ruang terbuka hijau privat merupakan milik institusi atau 

perseorangan yang pemanfaatnya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau 

halama, rumah atau gedung milik masyarakat yang ditanami tumbuhan. Ruang terbuka 

hijau publik merupakan milik pemerintah daerah kota atau kabupaten yang digunakan 

http://arsitekistn.blogspot.com/2013/12/standart-pembuatan-ramp-untuk.html
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untuk kepentingan masyarakat secara umum (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 

No.5/PRT/M/2008).  

2.4.1 Fungsi Ruang Terbuka Hijau (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 

No.5/PRT/M/2008) 

A. Fungsi utama (intristik) yaitu fungsi ekologis: 

1. Memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau menjadi bagian dari sirkulasi 

udara (paru- paru kota) 

2. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat 

berlangsung lancar. 

3. Sebagai peneduh 

4. Produsen oksigen 

5. Penyerap air hujan 

6. Penyedia habitat satwa  

7. Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta 

8. Penahan angin 

B.  Fungsi Tambahan (ekstrintik) yaitu: 

1. Fungsi sosial dan budaya adalah menggambarkan ekspresi budaya lokal, media 

komunikasi warga kota, tempat rekreasi dan wadah objek pendidikan, penelitian 

dalam mempelajari alam. 

2. Fungsi ekonomi 

Adalah sumber produk yang dpat dijual, seperti tanaman bunga, buah, dan 

sayaur mayur yang dapat dijadikan sebagai usaha pertanian, perkebunan, 

kehutanan dan lain- lain. 

3. Fungsi estetika 

Adalah meningkatan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala 

mikro yaitu halaman rumah, lingkungan permukiman, sedangkan untuk skala 

makro yaitu landsekap kota secara keseluruhan. Mempunyai fungsi 

menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, membentuk faktor 

keindahan arsitektural dan menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area 

terbangun dan tidak terbangun.  

2.4.2 Jenis Ruang Terbuka Hijau 

Jenis- jenis ruang terbuka hijau berdasarkan  dibedakan menjadi dua yaitu RTH 

publik dan RTH Privat.  

Tabel 2.1 Jenis- Jenis Ruang Terbuka Hijau 
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No RTH Publik RTH Privat 

1 RTH taman dan Hutan Kota RTH pekarangan 

 a. Taman RT a. Pekarangan rumah tinggal 

 b. Taman RW b. Halaman perkantoran, pertokoan 

, dan tempat usaha 

 c. Taman Kelurahan d. Taman atap Bangunan 

 e. Taman Kecamatan  

 f. Taman Kota  

 g. Hutan Kota  

 h. Sabuk Hijau ( green belt)  

2. RTH Jalur Hijau Jalan RTH Jalur Hijau Jalan 

 a. Pulau jalan dan median jalan a. Pulau jalan dan median jalan  

 b. Jalur pejalan kaki b. Jalur pejalan kaki  

 c. Ruang dibawah jalan layang  

3 RTH Fungsi tertentu  

 a. RTH sempadan rel kereta api   

 b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi   

 c. RTH sempadan sungai   

 d. RTH sempadan pantai   

 e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air  

Sumber: Permen PU No.5 Tahun 2008 

2.4.3 Dasar Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

Berdasarkan Permen PU No. 5 Tahun 2008 dasar penyediaan ruang terbuka hijau 

terdiri dari tiga hal, yaitu berdasarkan luas wilayah, berdasarkan jumlah penduduk dan 

berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu. Berikut penjelasan terkait dasar penyediaan ruang 

terbuka hijau : 

A. Berdasarkan luas wilayah 

Berdasarkan luas wilayah maka ruang terbuka hijau pada ruang perkotaan harus 

mencapai minimal 30% dari wilayah perkotaan tersebut dengan proporsi noermal adalah 

20% RTH publik dan 10% RTH privat. Apabila proporsi ruang terbuka hijau pada 

perkotaan melebihi 30% dari total luas perkotaan tersebut maka kondisi tersebut harus 

dipertahankan. 

B. Berdasarkan Jumlah Penduduk 

Pada dasar ini luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan penduduk dapat diketahui 

dengan mengalikan jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita 

sesuai peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dapat diketahui pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 2. 2 Dasar Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

No 
Unit 

Lingkungan 
Tipe RTH 

Luas minimal/ unit  

(m2) 

Luas minimal/ kapita 

(m2) 
Lokasi 

1 250 jiwa Taman RT 250 1,0 
di tengah 

lingkungan 

RT 

2 2500 jiwa Taman RW 1.250 0,5 
di pusat kegiatan 

RW 
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No 
Unit 

Lingkungan 
Tipe RTH 

Luas minimal/ unit  

(m2) 

Luas minimal/ kapita 

(m2) 
Lokasi 

3 
30.000 

jiwa 

Taman 

Kelurahan 
9.000 0,3 

dikelompokan 

dengan 

sekolah/ pusat 

kelurahan 

 

4 

 

120.000 

jiwa 

Taman 

kecamatan 
24.000 0,2 

dikelompokan 

dengan 

sekolah/ pusat 

kecamatan 

Pemakaman disesuaikan 1,2 tersebar 

5 
480.000 jiwa 

 

Taman 

kota 
144.000 0,3 di pusat wilayah/ 

kota Hutan 

kota 
disesuaikankan 4,0 di dalam/ 

kawasan 

pinggiran 
untuk 

fungsi-

fungsi 

tertentu 

disesuaikan 12,5 disesuaikan 

dengan kebutuhan    Sumber : Permen PU No. 5 Tahun 2008 

2.4.4 Fasilitas penunjang RTH publik berdasarkan ( Permen Pu No.5/ PRT/M 2008)  

Dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau perlu adanya pengoptimalan fasilitas 

penunjang, berikut ini adalah fasilitas- fasiltas  yang harus ada  pada  RTH 

A. RTH  Kelurahan 

Ruang terbuka di Kelurahan adalah ruang yang digunakan oleh penduduk dalam 

satu kelurahan untuk melakukan berbagai jenis kegiatan. Jenis RTH di kelurahan yaitu 

taman. Taman ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu taman aktif dan taman pasif.  Untuk 

taman pasif yaitu seperti taman yang digunakan untuk duduk bersantai sehingga 

didominasi oleh tanaman hijau atau pohon- pohon tahunan, sedangkan taman aktif yaitu 

taman untuk olahraga sehingga diperlukan jalur untuk tempat olahraga (Permen Pu 

No.5/PRT/M/2008). Kelengkapan fasilitas taman ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. 3 Fasiltas penunjang RTH di Kelurahan 
Jenis Taman Luas taman 

(m
2
) 

Koefisien 

Daerah hijau 

(KDH) 

Fasilitas Vegetasi 

Aktif 9.000 70% - 80%  Lapangan 

terbuka 

 Track Lari, 

lebar 5 m, 

panjang 325 m 

 WC umum 

 1 unit kios 

(jika 

diperlukan) 

 Kursi- Kursi 

taman 

 Minimal 25 

pohon (pohon 

sedang dan 

pohon kecil 

 Semak 

 Perdu 

 Penutup tanah 

Pasif 80%- 90 %  Sirkulasi jalur 

pejalan kaki 

1,5- 2 m 

 WC umum 

 1 unit kios (jika 

diperlukan) 

 Kursi- kursi 

 Minimal 50 

pohon (pohon 

sedang dan 

kecil) 

 Semak 

 Perdu 

 Penutup tanah 
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taman 

Sumber : Permen Pu No.5/PRT/M/2008 

B. RTH Kecamatan 

Ruang Terbuka Hijau ini dimanfaatkan untuk penduduk di dalam satu kecamatan 

yang dijadikan tempat berbagai aktivitas. Jenis RTH ini adalah  taman,  jenis taman ini  

dibedakan menjadi dua yaitu taman aktif  dan taman pasif , untuk taman pasif digunakan 

untuk lapangan olahraga , dengan jalur track lari disekitarnya sedangkan taman pasif 

digunakan sebagai kegiatan yang didominasi oleh ruang hijau.  Kelengkapan fasilitas 

taman ini adalah sebagai berikut 

Tabel 2. 4 Failitas penunjang Taman di Kecamatan 

Jenis 

Taman 

Luas 

Taman (m
2
) 

Koefisien 

Daerah 

Hijau (KDH) 

Fasilitas Vegetasi 

Aktif 24.000 70 % -80 %  Lapangan terbuka 

 Lapangan basket 

 Lapangan volley 

 track lari, lebar 5 m 

panjang 325 m 

 Tempat 

jual/kios(jika 

diperlukan) 

 Kursi- kursi taman 

 Minimal 50 pohon 

(sedang dan kecil) 

 Semak 

 Perdu 

 Penutup tanah 

Pasif 80%- 90%   Sirkulasi jalur 

pejalan kaki, lebar 

1,5- 2m 

 WC umum 

 Parkir kendaraan 

termasuk sarana 

kios (jika 

diperlukan) 

 Kursi- kursi taman 

 Vegetasi lebih dari 

100 pohon tahunan 

dan pohon (sedang 

dan kecil) 

 Semak 

 Perdu 

 Penutup tanah  

Sumber : Permen Pu No.5/PRT/M/2008 

C. RTH Taman Kota 

Taman Kota dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas atau kegiatan sosial pada 

suatu ota atau wilayah. Taman Kota ini dapat berbentuk sebagai  RTH  lapangan hijau 

yang berfungsi sebagai sarana rekreasi, taman bermain ( anak atau balita), taman bunga 

dan taman khusus lansia.  Kelengkapan  fasilitas pada Taman Kota adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. 5 Fasilitas penunjang Taman Kota 

Koefisien Daerah 

Hijau 

Luas Taman (m
2
) Fasilitas Vegetasi 

70% - 80% 144.000  Lapangan terbuka 

 Unit lapangan 

basket (14 x 26 m) 

 Unit lapangn 

volley (15x 24 m) 

 Track lari, lebar 7 

m panjang 400 m 

 WC umum 

 150 pohon 

sedang dan kecil 

 Perdu 

 Pernutup tanah 
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 Parkir kendaraan 

termasuk sarana 

kios (jika 

diperlukan) 

 Panggung terbuka 

 Area bermain anak 

 Prasarana tertentu; 

kolam retensi 

untuk pengendali 

air lahan 

 Kursi- kursi 

Sumber : Permen Pu No.5/PRT/M/2008 

 

2.5 Taman Kota 

2.5.1 Definisi Taman Kota 

Taman kota merupakan tempat umum yang dikehendaki masyarakat untuk 

beristirahat dekat perumahan dan sebagai pengatur iklim. Taman kota adalah lahan terbuka 

yang berfungsi sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat 

kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No.5/PRT/M/2008). Taman Kota berfungsi 

sebagai paru-paru kota untuk memperbaiki kualitas udara, sebagai ruang hidup flora dan 

fauna setempat, dan sebagai tempat istirahat manusia. Dalam memenuhi tuntutan- tuntutan, 

dibutuhkan luas taman yang cukup luas dan memiliki penghubung hijau. Taman berfungsi 

sebagai ruang terbuka hijau untuk kesehatan, kesejahteraan dan kenyamanan. Taman kota 

juga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka aktif yang mengandung unsur-unsur  kegiatan 

di dalamnya( tempat bersosialisasi, bermain, dan rekreasi.  

Taman- Taman kota merupakan ruang publik yang dapat mrefleksikan kehidupan 

sosial masyarakat. 

2.5.2 Kriteria Vegetasi untuk Taman Kota 

Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman  lingkungan dan taman kota adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak beracun, tidak berduru, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak 

mengganggu pondasi 

2. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap 

3. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang 

4. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah 

5. Kecepatan tumbuh sedang 

6. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya dan jenis tanaman tahunan 

atau musiman 
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7. Mampu menyerap dari pencemaran atau polusi udara serta sedapat mungkin 

merupakan tanaman yang mengundang burung. 

2.5.3 Fungsi Taman Kota 

1. Sebagai  fungsi sosial yaitu dapat dijadikan sebagai sarana berkumpul atau 

wadah tempat berkumpul warga masyarakat yang digunakan untuk tempat 

bersosialisasi masyarakat perkotaan dari berbagai umur. Selain itu sebagai 

sarana rekreasi yang digunakan sebagai rekreasi aktif dan rekreasi pasif. 

Rekreasi aktif yaitu dilengkapi dengan sarana lapangan olahraga, untuk rekreasi 

pasif yaitu menghirup udara segar dan menghilangkan kejenuhan. 

2. Sebagai fungsi keindahan visual perkotaan dan keindahan yang memberi nilai 

estetika dan menarik minat pengunjung lokal atau luar kota 

3. Sebagai  fungsi ekologis yaitu dapat melestarikan lingkungan perkotaan 

4. Sebagai fungsi edukatif yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan akan 

lingkungan, vegetasi dan tempat membaca atau taman bacaan 

Tabel 2. 6 Peraturan Penataan Taman Kota 

Taman 
 

Fasilitas Vegetasi Luas taman 

kota 

Fungsi 

 Lapangan terbuka  150 

pohon 

sedang 

dan kecil 

 Perdu 

 Pernutup 

tanah 

 144.000 

m
2
 

 Sebagai  fungsi sosial 

yaitu dapat dijadikan 

sebagai sarana 

berkumpul atau wadah 

tempat berkumpul 

warga masyarakat yang 

digunakan untuk tempat 

bersosialisasi 

masyarakat perkotaan 

dari berbagai umur 

 Sebagai fungsi 

keindahan visual 

perkotaan dan 

keindahan yang 

memberi nilai estetika 

dan menarik minat 

pengunjung lokal atau 

luar kota 

 Sebagai  fungsi ekologis 

yaitu dapat melestarikan 

lingkungan perkotaan 

 Sebagai fungsi edukatif 

yaitu sebagai sarana 

untuk menambah 

pengetahuan akan 

lingkungan, vegetasi 

dan tempat membaca 

atau taman bacaan 

 Unit lapangan basket 

(14 x 26 m) 

 Unit lapangn volley 

(15x 24 m) 

 Track lari, lebar 7 m 

panjang 400 m 

 WC umum 

 Parkir kendaraan 

termasuk sarana kios 

(jika diperlukan) 

 Panggung terbuka 

 Area bermain anak 

 Prasarana tertentu; 

kolam retensi untuk 

pengendali air lahan 

 Kursi- kursi 

Sumber : Permen P No.5 Tahun 2008 
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2.6 Pedestrian 

Pedestrian atau pejalan kaki adalah pengguna jalur pejalan kaki baik dengan 

maupun tanpa alat bantu. Jalur pejalan kaki di taman atau green pathway adalah ruang 

pejalan kaki yang terletak diantara ruang terbuka hijau agar pejalan kaki tidak berjalan di 

rumput atau   merusak tanaman lain yang ada di taman. Elemen- elemen untuk melengkapi 

jalur pejalan kaki di RTH (Green Pathway) adalah kios umum, perabot (bangku- bangku), 

hidran air dan lampu penerangan (Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan 

Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan, 1999) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.03/PRT/M/2014. 

2.6.1 Ketentuan jalur pejalan kaki 

Menurut Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki Pada Jalan Umum Tahun 1999 

ketentuan dalam jalur pejalan kaki adalah sebagai berikut 

a. Lebar efektif minimum ruang pejalan kaki berdasarkan kebutuhan orang adalah 

60cm ditambah 15cm untuk bergoyang tanpa membawa barang, sehingga 

kebutuhan total minimal untuk 2 orang pejalan kaki berpapasan tanpa terjadi 

berpapasan menjadi 150cm. 

b. Lebar jalur pejalan kaki harus ditambah apabila jalur tersebut terdapat 

perlengkapan jalan (road furniture) seperti patok rambu lalu lintas, kotak 

surat,pohon peneduh atau fasilitas umum lainnya. 

c. Penambahan lebar jalur pejalan kaki apabila dilengkapi fasilitas dapat dilihat 

seperti pada tabel berikut. 

Tabel 2. 7 Penambahan Lebar Jalur Pejalan Kaki 
No Jenis Fasilitas Lebar Tambahan (cm) 

1 Kursi roda 100-120 

2 Tiang lampu penerang 75-100 

3 Tiang lampu lalu lintas 100-120 

4 Rambu lalu lintas 75-100 

5 Kotak surat 100-120 

6 Keranjang sampah 100 

7 Tanaman peneduh 60-120 

8 Pot bunga 150 

   Sumber: Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki Pada Jalan Umum Tahun, 1999 

d. Jalur pejalan kaki harus diperkeras dan apabila mempunyai perbedaan tinggi 

dengan sekitarnya harus diberi pembatas yang dapat berupa kerb atau batas 

penghalang. 

e. Perkerasan dapat dibuat dari blok beton,perkerasan aspal atau plesteran. 
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f. Permukaan harus  rata dan mempunyai kemiringan melintang 2-3% supaya tidak 

terjadi genangan air. Kemiringan memanjang disesuaikan dengan kemiringan 

memanjang jalan, yaitu maksimum 7% 

Pada keadaan tertentu, lebar pedestrian dapat direncanakan sesuai dengan batasan 

lebar minimum pada tabel berikut : 

Tabel 2. 8 Lebar Jaringan pejalan kaki sesuai dengan Penggunaan Lahan Sekitar 

Penggunaan lahan 
Lebar 

minimum(m) 

Lebar yang 

dianjurkan(m) 

Perumahan 1,60 2,75 

Perkantoran  2,00 3 

Industri  2,00 3 

Sekolah  2,00 3 

Terminal/pemberhentian bus 2,00 3 

Pertokoan/perbelanjaan 2,00 4 

Jembatan/terowongan 1,00 1 

      Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No.3/PRT/M/2014 

Persyaratan teknis penyediaan sarana ruang pejalan kaki diatur dalam keputusan 

menteri perhubungan tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan: 

Tabel 2. 9 Standar fasilitas penunjang jalur pejalan kaki 
Fasilitas Standar 

Drainase Terletak berdampingan atau dibawah dari ruang pejalan 

kaki. Dimensi minimal lebar 50 cm dan tinggi 50 cm 

Jalur hijau Jalur hijau diletakkan pada jalur amenitas dengan lebar 150 

cm dan bahan yang digunakan adalah tanaman peneduh. 

Lampu penerangan Terletak setiap 10 meter dengan tinggi maksimal 4 meter 

bahan yang digunakan adalah bahan seperti metal dan beton 

cetak 

Tempat duduk Terletak setiap 10 meter dengan lebar 40-50 cm, panjang 

150 cm dan bahan yang digunakan adalah bahan seperti 

metal dan beton cetak 

Pagar pengaman Pada titik tertentu yang berbahaya 

dan memerlukan perlindungan dengan tinggi 90 centimeter, 

dan bahan yang 

digunakan adalah metal/beton yang tahan terhadap cuaca, 

kerusakan, dan murah 

pemeliharaannya. 

Tempat sampah Terletak setiap 20 meter dengan 

besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan adalah 

bahan dengan 

durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak. 

Marka, perambuan 

dan papan informasi 

Marka dan perambuan, papan informasi (signage)di letakkan 

pada titik interaksi sosial, pada jalur dengan arus pedestrian 

padat, dengan besaran 

sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan terbuat dari 

bahan yang memiliki 

durabilitas tinggi, dan tidak menimbulkan efek silau. 

Halte/ shelter bus 

dan tempat untuk 

menunggu 

Shelter harus 

diletakan pada setiap radius 300 meter atau pada titik 

potensial kawasan, dengan 

besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang digunakan adalah 

bahan yang memiliki 

durabilitas tinggi seperti metal. 

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No.3/PRT/M/2014 
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2.6.2 Prasyarat dan penyediaan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki 

Dalam penyediaan fasilitas dasar yang harus terpenuhi dalam penyediaan prasarana 

ruang pejalan kaki yaitu: jalur pejalan kaki, ram (ramp), dan marka penyandang cacat 

(difable), jalur hijau, street furniture, dan signage. Dari kebutuhan tersebut dalam pedoman 

ini akan diatur mengenai cara agar dapat terciptanya keamanan, kenyamanan, keindahan, 

kemudahan dan interaksi sosial sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki yang 

diinginkan. Untuk menyediakan ruang pejalan kaki dibutuhkan persyaratan sebagai 

berikut. 

Tabel 2. 10 Kebutuhan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki 
Fasilitas Aksesibilitas Keselamatan Kenyamanan Keindahan Kemudahan Interaksi 

Prasaran

a Ruang 

Pejalan 

Kaki 

Harus dapat 

diakses oleh 

semua pejalan 

kaki termasuk 

yang memiliki 

keterbatasan 

fisik (difable) 

Ruang pejalan 

kaki terpisah 

dari jalur lalu 

lintas 

kendaraan dan 

memiliki 

ketinggian 

berbeda 

 Jalur 

memiliki 

lebar yang 

nyaman 

(min 1,5 m) 

 Jalur pejalan 

kaki  

Ruang pejalan 

kaki memiliki 

material penutup 

tanah yang 

berpola dan 

memiliki daya 

serap tinggi. 

 Jalur 

mudah 

dicapai dan 

tidak 

terhalangi 

oleh 

apapun 

 Jalur harus 

menerus 

dari titik satu 

ke titik 

lainnya. 

Jalur 

memiliki 

titik - 

titik untuk 

dapat 

interaksi 

sosial 

lengkap 

dengan 

fasilitasnya . 

Perbot 

ruang 

pajalan 

kaki 

(street 

funiture) 

Perabot ruang 

pejalan kaki 

terletak pada 

lokasi yang 

mudah 

dijangkau 

Terletak pada 

titik- titik yang 

aman dari lalu 

lintas 

kendaraan 

 Memiliki 

tingkat 

kenyamanan 

yang tinggi 

dengan 

bahan sesuai 

dengan 

kebutuhan 

 Tata 

letaknya 

tidak 

mengganggu 

alur pejalan 

kaki 

 Desain dapat 

mewakili 

karater lokal 

lingkungan 

sehingga 

memiliki 

kualitas estetika 

yang baik 

Terletak 

pada titik 

yang mudah 

untuk 

dicapai 

Terletak 

pada titik 

interaksi 

sosial agar 

memenuhi 

kebutuhan 

aktivitas 

sosial kota 

Tata 

informasi 

(signage) 

Tata informasi 

harus dapat 

dilihat dengan 

mudah 

Terletak pada 

titik- titik yang 

aman dari 

tindakan 

vandalisme 

Tata letaknya 

tidak 

mengganggu 

alur pejalan 

kaki 

Desain dapat 

mewakili karakter 

lokal lingkungan 

sehingga memiliki 

kualitas estetika 

yang baik 

Terletak 

pada lokasi 

yang mudah 

untuk dilihat 

Signage 

papan 

relame 

dapat 

diletakkan 

pada titik 

interaksi 

sosial agar 

dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

ekonomi 

kawasan 

Ramp 

dan 

marka 

penyanda

Harus dapat 

digunakan 

oleh 

penyandang 

Ramp dan 

marka jalan 

terletak pada 

lokasi yang 

Memiliki 

derajat 

kemiringan 

yang sesuai 

Memiliki penanda 

khusus berupa 

pagar atau garis 

bewarna 

Terletak 

pada titik 

strategis 

pada arus 

Ramp atau 

marka 

difable 

mengarah 
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Fasilitas Aksesibilitas Keselamatan Kenyamanan Keindahan Kemudahan Interaksi 

ng cacat 

(difable) 

cacat dalam 

mencapai 

tujuan  

aman dari 

sirkulasi 

kendaraan 

standar 

kenyamanan 

(7%) 

pedestrian 

padat 

pada titik 

interkasi 

sosial 

Jalur 

hijau 

Pemilihan 

jenis 

tanaman yang 

dapat 

berguna 

sebagai 

penunjuk arah. 

Terletak 

antara jalur 

pejalan kaki 

dan kendaraan 

Memiliki 

vegetasi 

peneduh 

pejalan kaki 

untuk penurun 

iklim mikro 

Memiliki vegetasi 

dekoratif yang 

meningkatkan 

nilai estetika 

ruang 

Vegetasi 

juga berupa 

pengarah 

pada ruang 

pejalan kaki 

Vegetasi 

peneduh 

yang lebih 

banyak 

terletak 

pada titik 

interaksi 

sosial 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, No.3/PRT/M/2014 

 

2.7 Parkir 

Taman parkir adalah jenis parkir yang tidak memanfaatkan badan jalan, sehingga 

tidak mengurangin lebar efektif jalan . Taman parkir berupa suatu pelataran atau ruang 

terbuka yang khusus disediakan untuk tempat parkir, dan juga berfungsi sebagai 

penghijauan kota. Berikut ini adalah perhitungan untuk menentukan kapasitas dan indeks 

parkir untuk mengetahui kebutuhan parkir yang ada di taman. 

1. Kapasitas parkir (Warpani, 1995) 

Kapasitas parkir = jumlah petak yang tersedia / rata-rata lamanya parkir 

(jam/kendaraan) 

2. Indeks parkir (Hoobs, 1995) 

    
                 

                
       

a. IP < 1 artinya bahwa fasilitas parkir tidak bermasalah, dimana kebutuhan parkir 

tidak melebihi daya tampung atau kapasitas 

b. IP = 1 artinya bahwa kebutuhan parkir seimbang dengan daya tampung atau 

kapasitas normal 

c. IP > 1 artinya bbahwa fasilitas parkir bermasalah, dimana kebutuhan parkir 

melebihi daya tampung atau kapasitas normal. 

Besarnya indeks parkir tertinggi diperoleh dari perbandingan antara akumulasi 

parkir dengan kapasitas parkir. Besaran indeksi parkir ini akan menunjukkan 

apakah kawasan parkir tersebut bermasalah atau tidak (Warpani, 1990). 
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2.8 Persepsi pengunjung 

2.8.1 Definisi persepsi 

Persepsi merupakan suatu hubungan antara masyarakat dengan lingkungan, 

kemudian seseorang harus memahami situasi dan kondisi lingkungan yang diproses 

melalui indera (Sinery silas dan Mahmud, 2014). Persepsi adalah suatu pengalaman 

mengenai sebuah objek, peristiwa, atau hubungan- hubungan lain yang diperoleh melalui 

kesimpulan dan penafsiran informasi ( Rakhmat Jalaludin,  1998). Persepsi merupakan 

suatu proses dimana individu berusaha untuk memilih, menginterpretasikan dan 

mengorganisasikan menjadi seseuatu yang bermakna (Schiffman dan kanuk 2004 dalam  

Lia natalia, Suryani,  2008).  

Persepsi adalah suatu kemampuan seseorang untuk memberikan dan  

menginterpretasikan  kesan- kesan dari pengamatan ke dalam lingkungan disekitarnya ( 

Sondang P.Siagian dalam Ramadhan fauzi , 1989).  Menurut Robins (1999:124) 

 “ Persepsi adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan 

menafsirkan kesan- kesan indera mereka untuk memberikan makna terhadap 

lingkungannya “. 

 

Persepsi pada hakekatnya merupakan suatu proses yang dialami setiap orang dalam 

memahami setiap informasi mengenai lingkungannya dengan meggunakan panca indera. 

Persepsi adalah sebuah  kemampuan sesorang untuk membedakan, mengelompokkan dan 

memfokuskan dalam sebuah pengamatan di lingkungan sekitarnya. Persepsi seseorang 

dapat membuat perbedaan walaupun objek sama. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan 

dalam penilaian dan ciri kepribadian masing- masing individu ( Ramadhan fauzi,  2009). 

2.8.2 Faktor -faktor yang mempengaruhi pembentuan persepsi 

Persepsi tidak dapat timbul dengan sendirinya , tetapi melalui sebuah proses dan 

faktor – faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor – faktor yang mempengaruhi seseorang 

menurut (Sthepen. P Robins, 1999). 

1. Individu yang bersangkutan (pemersepsi) 

Yaitu suatu keadaan seseorang pada saat melihat sesuatu akan berusaha 

memberikan interprestasi tentang sesuatu yang dilihatnya, maka seseorang akan 

dipengaruhi oleh karakteristik individual seperti sikap, motif , kepentingan, 

minat, pengalaman, pengetahuan dan harapannya. 

2. Sasaran dari  persepsi 

Dalam sasaran dari persepsi yaitu berupa benda atau sebuah peristiwa. Persepsi 

ini lebih dilihat dari kaitan dengan orang lain yang terlibat dan bukan dilihat 
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secara teori.  Hal ini menyebabkan adanya pengelompokan orang, benda tau 

peristiwa sejenis dan kemudian memisahkanya dari kelompok lain yang tidak 

sama. 

3. Situasi 

Faktor situasi ini dapat menimbulkan persepsi ketika ada sebuah perhatian yang 

berada di lingkungan sekitar. Situasi merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap proses pembentukan persepsi dikarenakan adanya sebuah pengalaman 

yang didapatkan pada situasi tersebut.  

2.8.3 Proses pembentukan persepsi 

Menurut Damayanti, 2000 dalam Prasilika, Tiara H dan etc all  (2007: 12-13) 

proses dalam pembentukan persepsi sesorang yaitu digambarkan pada skema dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Skema Pembentukan persepsi 
Sumber : Damayanti, 2000 

Dalam proses pembentukan persepsi awalnya seseorang akan mendapatkan 

rangsangan atau sensasi dari panca indera . Penginderaan ini kemudian akan merespon 

dengan adanya sebuah penilaian terhadap rangsangan yang diterima. Setelah itu 

rangsangan tersebut akan diseleksi, kemudian dari hasil seleksi yaitu menuju proses 

perorganisasian. Perorganisasian adalah sebuah pembentukan kelompok berdasarkan 

bentuk sesesuai rangasangan yang diterima. Setelah itu data diterima dan diatur dan 

seseorang akan meniterpretasikan atau menafsirkan rangsangan tersebut dengan berbagai 

cara. Persepsi dapat dikatakan berhasil apabila seseorang dapat menafsirkan rangsangan 

yang diterima. Dari hasil persepsi dan  proses belajar  tersebut menghasilkan sebuah 

pengalaman. Pengalaman ini ditentukan oleh dua faktor yaitu pengalaman masa lalu dan 

faktor pribadi (Sugiarto dalam Ramadhan Fauzi,  1998). Pengalaman tersebut di pengaruhi 

Rangsangan/ 

sensasi Seleksi Input 
Proses 

Perorganisasian 

Interpretasi 

Proses Belajar Pengalaman 

Lingkungan 
Persepsi 
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oleh lingkungan sekitar. Setelah itu seseorang akan membentuk persepsi berdasarkan 

pengalaman yang diterima. 

 

2.9 Diagram Place  

Ruang publik merupakan sebuah ruang yang memiiki kesan atau image yang bagus 

dan adanya interakasi sosial, ekonomi antar manusia disuatu tempat. Dalam mengevaluasi 

ribuan ruang publik PPS (Project for Public Space) mengembangkan sebuah diagram 

sebagai alat untuk membantu masyarakat untuk menilai tempat tersebut baik atau buruk 

(www.pps.org diakses pada 26 April 2015, Verawati, 2005;29) 

 
Gambar 2. 7 Diagram place 
Sumber: www.pps.org diakses tanggal 26 April 2015 

 

Bagan ini menjelaskan bahwa untuk pusat lingkaran merupakan spesifik dari 

sebuah tempat contoh taman,plaza,  kolam renang dan wahana wisata dan lain sebagainya. 

Untuk mengevaluasi tempat dapat dilihat sesuai dengan empat kriteria yang berada di 

dalam lingkaran berwarna orange. Kriteria tersebut adalah penggunaan dan aktivitas dalam 

ruang; kenyamanan dan kesan; akses dan keterkaitan; dan  keramahan. Untuk lingkaran 

selanjutnya yang berwarna hijau  tua merupakan aspek atau variabel kualitatif yang 

dijadikan penilaian suatu tempat sedangkan bagian terluar lingkaran yang berwarna biru 

merupakan aspek atau variabel kuantitatif terhadap penilaian tempat yang dapat diukur 

http://www.pps.org/
http://www.pps.org/
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melalui stastistik atau penelitian. Empat kriteria dalam mengevaluasi sebuah tempat akan 

dijelaskan sebagai berikut (www.pps.org diakses tanggal 26 April 2015, Verawati 

2006;29) 

1. Akses dan keterkaitan (Access and Linkage) 

Dalam penilaian mengenai aksesibilitas dapat dilihat dengan melihat koneksi 

baik visual dan fisik. Adanya kemudahan akses untuk mendapatkan ruang publik 

dan dapat dilihat  baik dari jauh atau dekat. Sebagai contoh yaitu sebuah barisan 

toko di sepanjang jalan lebih menarik pengunjung daripada sebuah ruang kosong 

atau tanah kosong. Ruang publik yang mudah diakses yaitu memiliki sebuah 

tempat perputaran parkir yang tinggi dan ideal serta nyaman untuk public 

transit. 

2. Kenyamanan dan kesan (Comfort and Image) 

Penilaian sebuah ruang publik yaitu dilihat dari kesan ruangan tersebut nyaman 

atau tidak serta memiliki citra yang baik atau tidak. Kenyamanan ini dapat 

dilihat dari persepsi masyarakat mengenai keselamatan, kebersihan dan 

ketersediaan tempat duduk. Kenyamanan ini dikhususkan kepada wanita karena 

mereka cenderung lebih deskriminatif tentang ruang publik. 

3. Penggunaan dan aktivitas (Uses and activities) 

Sebuah aktivitas merupakan  inti dari sebuah kegiatan. Kegiatan ini juga berarti 

sesuatu yang memberikan sebuah kesan kepada orang untuk datang kembali ke 

tempat tersebut. Adanya sebuah ruang yang tidak dijadikan atau tidak ada yang 

dilakukan akan menimbulkan sebuah ruang tersebut menjadi kosong dan berarti 

bahwa ada sesuatu yang salah dalam penataannya. 

4. Keramahan (Sociability) 

Keramahan  adalah  sebuah kualitas yang sulit untuk mencapai suatu sebuah 

tempat , tetapi setelah mencapai tujuan yang jelas ruang tersebut menjadi sebuah 

pencitraan yang tidak diragukan. Dalam hal ini seseorang dapat melihat teman-

teman, bertemu dan menyapa tetangga mereka, dan merasa nyaman berinteraksi 

dengan orang lain, mereka cenderung  untuk merasakan lebih kuat dan menjalin 

erat kepada komunitas mereka  serta mengembangkan jenis kegiatan sosial. 

Atribut atribut dari diagram place ini akan dijabarkan dengan pertanyaan- 

pertanyaan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menetukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan variabel. 

 

http://www.pps.org/
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Tabel 2. 11 Pertanyaan untuk mempetimbangkan atribut didalam ruang publik 
Atribut- atribut kunci 

diagram place 

Pertanyaan untuk mempertimbangkan masing- masing atribut pada ruang 

publik 

Akses dan hubungan 

(access and linkage) 

1. Dapatkah Anda melihat ruang dari jarak jauh? Apakah bagian dalamnya 

dapat dilihat dari luar?  

2.  Apakah ada hubungan yang baik antara ruang dan bangunan yang 

disebelahnya, atau apakah ruang dikelilingi oleh dinding kosong? Apakah 

penghuni bangunan yang disebelahnya menggunakan ruang?  

3. Dapatkah  orang dengan mudah berjalan ke ruang tersebut ? contoh, apakah 

mereka harus bergerak cepat antara mobil yang sedang bergerak untuk 

sampai ke tempat tersebut? 

4. Apakah trotoar mengarah menuju ke tempat dan dari area yang bersebelahan? 

5. Apakah fungsi ruang  tersebut bagi untuk orang-orang dengan kebutuhan 

khusus? 

6.  Apakah jalan dan jalur  yang melalui ruang tersebut dapat membawa orang-

orang kemana mereka benar-benar ingin pergi?  

7. Dapatkah orang menggunakan berbagai pilihan transportasi - kereta bus, 

mobil, sepeda,  dan lain- lain  untuk mencapai tempat?  Apakah angkutan 

berhenti berlokasi di sebelah tujuan seperti perpustakaan, kantor pos, pintu 

masuk taman, dan lain- lain? 

Kenyamanan dan Kesan 

(Comfort and Image) 

1. Apakah tempat membuat kesan pertama yang baik? 

2. Apakah di ruang ini terdapat lebih banyak kaum  perempuan daripada kaum 

laki-laki? 

3. Apakah ada cukup tempat duduk? Apakah tempat duduk terletak pada tempat 

yang sesuai? Apakah orang mempunyai pilihan tempat duduk, baikyang 

terbuka(di bawah sinar matahari ) atau  tempat yang  teduh?      

4. Apakah  ruang  ini  bersih dan bebas dari sampah? Siapa yang bertanggung 

jawab untuk pemeliharaan? Apa yang mereka lakukan? Kapan?      

5. Apakah area  tersebut  aman? Apakah ada  petugas  keamanan? Jika 

demikian, apa yang mereka bertugas?     

6. Apakah orang- orang mudah  mengambil gambar (memotret)? Adakah 

ketersediaan peluang untuk memotret foto/gambar yang banyak? 

7.  Apakah kendaraan  mendominasi penggunaan pejalan kaki dari ruang, atau 

mencegah pejalan kaki untuk mudah mencapai ruang tersebut?  

Aktivitas dan 

penggunaan (Activity 

and Uses) 

1. Apakah masyarakat yang menggunakan ruang tersebut atau ruang tersebut  

kosong?      

2. Apkah ruang tersebut  yang digunakan oleh orang-orang dari berbagai usia 

atau golongan umur?      

3. Apakah mereka datang ke ruang tersebut secara berkelompok?  

4. Berapa banyak beda jenis kegiatan atau aktivitas  yang terjadi – ketika orang- 

orang berjalan, makan, bermain bisbol, catur, santai, membaca?      

5. Bagian ruangan apa sering digunakan dan yang tidak digunakan? 

6.  Apakah ada hal pilihan yang dapat dilakukan pada tempat tersebut?  

7. Apakah disana ada kehadiran  manajemen, atau dapatkah anda 

mengidentifikasi pihak- pihak  yang bertanggung jawab atas ruang? 

Keramahan (Sociability) 1. Apakah tempat  ini merupakan suatu ruang yang akan anda pilih untuk 

bertemu teman-teman anda? Apakah orang lain juga bertemu teman-teman di 

sini ? 

2.  Apakah orang-orang sering berkelompok? Apakah mereka berbincang  

dengan satu sama lain?      

3. Apakah orang-orang terlihat saling mengenal  satu sama lain melalui wajah 

atau dengan nama? 

4.  Apakah orang-orang membawa teman dan keluarga mereka untuk melihat 

ruang tersebut atau  mereka  hanya menunjuk salah satu keistimewaan tempat  

dengan rasa bangga? 

5. Apakah orang –orang tersenyum? Apakah orang-orang melakukan kontak 

mata dengan satu sama lain?      

6. Apakah orang menggunakan tempat tersebut  secara teratur dengan 

pilihannya sendiri? 

7. Apakah percampuran usia dan kelompok usia yang umumnya mencerminkan 
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Atribut- atribut kunci 

diagram place 

Pertanyaan untuk mempertimbangkan masing- masing atribut pada ruang 

publik 

kebebasan masyarakat secara umum?   

8. Apakah orang-orang cenderung untuk mengambil sampah ketika mereka 

melihatnya? 

Sumber: Project For Public Spaces, www.pps.org, 26 April 2015 

Dalam penelitian ini mengambil beberapa pertimbangan pertanyaan  atribut di 

dalam ruang public dari Project For Public Spaces yang disesuaikan dengan variabel yang 

sesuai dengan penelitian. Berikut ini adalah pertanyaan yang dijadikan sebagai variabel 

pertanyaan dalam kuisioner penelitian. 

Tabel 2. 12 Pertanyaan untuk mempetimbangkan atribut didalam ruang publik 
Atribut- atribut kunci 

diagram place 

Pertanyaan untuk mempertimbangkan masing- masing atribut pada ruang 

publik 

Akses dan hubungan 

(access and linkage) 

1. Dapatkah  orang dengan mudah berjalan ke ruang tersebut ? contoh, apakah 

mereka harus bergerak cepat antara mobil yang sedang bergerak untuk 

sampai ke tempat tersebut? 

2. Apakah trotoar mengarah menuju ke tempat dan dari area yang bersebelahan? 

3. Apakah fungsi ruang  tersebut bagi untuk orang-orang dengan kebutuhan 

khusus? 

4.  Apakah jalan dan jalur  yang melalui ruang tersebut dapat membawa orang-

orang kemana mereka benar-benar ingin pergi?  

5. Dapatkah orang menggunakan berbagai pilihan transportasi - kereta bus, 

mobil, sepeda,  dan lain- lain  untuk mencapai tempat?  Apakah angkutan 

berhenti berlokasi di sebelah tujuan seperti perpustakaan, kantor pos, pintu 

masuk taman, dan lain- lain? 

Kenyamanan dan Kesan 

(Comfort and Image) 

1. Apakah tempat membuat kesan pertama yang baik? 

2. Apakah ada cukup tempat duduk? Apakah tempat duduk terletak pada tempat 

yang sesuai? Apakah orang mempunyai pilihan tempat duduk, baikyang 

terbuka(di bawah sinar matahari ) atau  tempat yang  teduh?      

3. Apakah  ruang  ini  bersih dan bebas dari sampah? Siapa yang bertanggung 

jawab untuk pemeliharaan? Apa yang mereka lakukan? Kapan?      

4. Apakah area  tersebut  aman? Apakah ada  petugas  keamanan? Jika 

demikian, apa yang mereka bertugas?     

5. Apakah orang- orang mudah  mengambil gambar (memotret)? Adakah 

ketersediaan peluang untuk memotret foto/gambar yang banyak? 

Aktivitas dan 

penggunaan (Activity 

and Uses) 

1. Apakah masyarakat menggunakan ruang tersebut dengan berbagai aktivitas 

atau ruang tersebut  kosong?      

2. Apkah ruang tersebut  yang digunakan oleh orang-orang dari berbagai usia 

atau golongan umur?      

3. Berapa banyak beda jenis kegiatan atau aktivitas  yang terjadi – ketika orang- 

orang berjalan, makan, bermain bisbol, catur, santai, membaca?      

4.  Apakah ada hal pilihan yang dapat dilakukan pada tempat tersebut?  

Keramahan (Sociability) 1. Apakah tempat  ini merupakan suatu ruang yang akan anda pilih untuk 

bertemu teman-teman anda? Apakah orang lain juga bertemu teman-teman di 

sini ? 

2.  Apakah orang-orang sering berkelompok? Apakah mereka berbincang  

dengan satu sama lain?      

3. Apakah orang-orang terlihat saling mengenal  satu sama lain melalui wajah 

atau dengan nama? 

4.  Apakah orang-orang membawa teman dan keluarga mereka untuk melihat 

ruang tersebut atau  mereka  hanya menunjuk salah satu keistimewaan tempat  

dengan rasa bangga? 

Sumber: Project For Public Spaces, www.pps.org, 26 April 2015 
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2.10 Perilaku Pengguna Ruang publik (Behavior map) 

Ruang publik merupakan sebuah ruang yang dijadikan sebagai tempat berkumpul 

dan dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti taman kota , alun alun, jalur pejalan 

kaki dan lain sebagainya (Camona, et al :2003, p.11). Ruang publik didalamnya terdapat 

berbagai aktivitas dan interaksi sosial, aktivitas ini merupakan suatu kegiatan yang 

membutuhkan orang lain. Kegiatan ini dapat berupa perbincangan santai di pinggir jalan , 

bertatap muka dan kegiatan anak-anak atau dewasa hingga manula yang beraktivitas di 

Taman Kota (Zhang dan Lawson, 2009). Dalam menentukan perilaku atau aktivitas 

pengguna ruang publik ini maka dapat dilakukan dengan menggunakan teknik behavior 

map.  

Behavior map juga dapat digambarkan dengan pola sketsa atau diagram suatu area 

berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tujuan dari Behavior map ini adalah 

untuk menggambarkan perilaku dalam peta, mengidentifikasi jenis dan frekuensi perilaku. 

Pemetaan perilaku ini dibagi menjadi dua yaitu dengan cara pengamatan langsung dan 

mengikuti pola pergerakan aktivitas orang di suatu area dan pengamatan secara tidak 

langsung yaitu dengan duduk di suatu titik yang dapat melihat semua aktivitas di suatu area 

kemudian mengamati dan mencatat atau pemetaan aktivitas yang dilakukan (Sommer 

dalam Haryadi, 1995). 

2.11 IPA (Importance Performance Analysis) 

Analisis Importance Performance Analysis (IPA) pertama kali dikenalan oleh 

Martilla dan James (1997). Importance Performance analysis (IPA) ini merupakan sebuah 

alat bantu untuk menganalisis kinerja atau pelayanan yang dapat dirasakan oleh pengguna 

jasa dibandingkan terhadap tingkat kepuasan yang diinginkan. Tingkat kesesuaian yaitu 

hasil perbandingan antara skor kinerja dengan skor kepentingan, sehingga tingkat 

kesesuaian ini yang akan dipakai dalam sebuah penanganan.  
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2.12 Studi penelitian terdahulu 

Tabel 2. 13 Studi –studi terdahulu 
No. Judul Tujuan Variabel Analisis yang 

Digunakan 

Kesamaan Perbedaan 

1. Skenario 

Pengembangan 

Ruang publik 

Hutan dan 

taman Kota di 

Kecamatan 

mentawa Baru 

Ketapang dan 

Bamaang 

Studi penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengevaluasi fungsi 

hutan dan taman kota 

sebagai ruang publik, 

menyusun konsep 

pengembangan hutan 

dan taman kota 

berdasarkan persepsi 

pengunjung 

1. Fungsi 

hutan kota 

2. Fungsi 

taman kota 

3. Jalur pejalan 

kaki 

4. Pengguna 

ruang 

 

 Analysis diskriptif 

 Analysis evaluatif 

fungsi hutan dan taman 

kota 

 Content analysis 

 Analisis kano model 

 

1. Kajian mengenai ruang 

terbuka hijau publik 

2. Penetapan variabel dalam 

mengetahui karakter 

pengunjung taman atau 

pengguna ruang 

 

1. Pada studi penelitian ini yang difokuskan 

adalah ruang terbuka hijau berupa taman 

kota 

2. Dalam studi penelitian tidak membahas 

mengenai fungsi dari ruang terbuka tetapi 

lebih pada faktor fisik dan non fisik dari 

kinerja taman 

3. Analysis persepsi pada studi peneletian 

yang akan dilakukan menggunakan 

metode analysis IPA (Importance 

Performance Analysis)  

2. Evaluasi 

Eksistensi 

Taman di 

Kecamatan 

Kebayoran 

Baru  

Mengetahui karater 

taman dilihat dari 

unsur-unsur taman 

yaitu elemen lunak 

dan elemen keras, 

mengidentifikasi  

karakter pengunjung 

taman di wilayah 

studi dan 

mengevaluasi kinerja 

taman menurut 

persepsi pengunjung 

ditinjau dari 

kesenjangan antara 

kualitas taman 

dengan kualitas 

taman yang 

diharapkan 

berdasarkan atribut 

atribut dalam diagram 

place 

1. Elemen 

keras dan 

elemen 

lunak taman 

kota 

2. Karakteristi

k 

pengunjung 

taman 

3. Atribut- 

atribut 

diagram 

place 

 Analysis diskriptif 

explanotary 

 Analysis evaluatif 

normatif 

 Analysis 

IPA(Importance 

Performance Analysis) 

1. Kajian mengenai ruang 

terbuka hijau publik 

2. Penetapan variabel dalam 

mengetahui karakter 

pengunjung taman atau 

pengguna ruang 

3. Menggunakan atribut- 

atribut diagram place 

sebagi input dari persepsi 

pengunjung 

4. Analysis persepsi pada 

studi peneletian yang akan 

dilakukan menggunakan 

metode analysis IPA 

(Importance Performance 

Analysis) 

1. Pada studi penelitian ini  tidak membahas 

mengenai elemen lunak dan keras taman 

tetapi   difokuskan pada kinerja taman 

yang  berdasarkan standar dan persepsi 

pengunjung.  

 

3.  Penataan 

Taman Kartini 

Untuk menata fungsi 

taman kartini sebagai 

1. Kepadatan 

penduduk 
 Analisis diskriptif 

 Analisis evaluatif 

1. Penetuan variabel vegetasi 

dan eksterior/ kondisi fisik 

1. Pada studi ini tidak menggunakan 

perhitungan luas kebutuhan lahan hutan 
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No. Judul Tujuan Variabel Analisis yang 

Digunakan 

Kesamaan Perbedaan 

sebagai hutan 

kota di Cimahi 

bagian dari ruang 

terbuka hijau di 

Cimahi 

2. Luas lahan 

hutan kota 

3. Kebutuhan 

rth 

4. Produksi 

oksigen 

5. Vegetasi 

6. Eksterior 

taman 

- Kepadatan penduduk 

- Luas lahan hutan 

kota 

- Kebutuhan RTH 

- Produksi oksigen 

taman 

  

kota, produksi oksigen dan kebutuhan 

ruang terbuka hijau. 

2. Analisis pada studi ini menggunakan 

persepsi pengunjung  

4 Konsep 

Pengembanga

Taman Aloon-

Aloon 

Tulungagung 

berdasarkan 

Aksesibilitas 

Visual, 

Keragaman 

Aktivitas Dan 

Persepsi 

Pengguna 

 

Untuk mengetahui  

Aksesibilitas Visual, 

Keragaman Aktivitas 

Dan Persepsi 

Pengguna taman 

aloon –aloon 

tulungagung  

 Aksesibilita

s visual 

 Pola 

aktivitas 

pengguna 

 Presepsi 

pengguna 

mengenai 

daya tarik 

ruang publik  

(space, 

natrure, 

culture dan 

history, 

quitness, 

facilities) 

 Analisis deskriptif 

 Simson’s Diversity 

Index 

 Impotance 

Performance Analysis 

1. Penetapan variabel dalam 

mengetahui karakter 

pengunjung taman atau 

pengguna ruang 

2. Analysis persepsi pada 

studi peneletian yang akan 

dilakukan menggunakan 

metode analysis IPA 

(Importance Performance 

Analysis) 

1. Kajian mengenai ruang terbuka hijau 

public 

2. Penggunaan analysis simpson’s diversity 

Index untuk penentuan pola aktivitas 

pengguna ruang publik 

Sumber:Peneliti,2015 
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Gambar 2. 8 Kerangka Teori Penataan Taman Hutan Bondas di Kota Batu berdasarkan evaluasi kinerja 
Sumber : Peneliti, 2015 
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