
 
 

RINGKASAN 

 

RIKA SUKMANINGRUM, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik 

Universitas Brawijaya, April 2016, Penataan Taman Hutan Bondas Di Kota Batu 

Berdasarkan Evaluasi Kinerja, Dosen Pembimbing: Wisnu Sasongko ST., MT dan 

Kartika Eka Sari, ST., MT 
 

Ruang terbuka hijau di Kota Batu memiliki total luas wilayah kurang dari 30 

persen sesuai dengan peraturan. Untuk memenuhi peraturan kurang dari 30 persen atau 

600 hektar, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Batu merencanakan di 

beberapa titik RTH yaitu berada di Jalan Sultan Agung, Jalan Imam Bonjol , Alun- alun 

Kota Batu, Taman sebelah Masjid An- nur, Tugu Adipura dan Taman Ganesha. Salah 

Satu pembangunan RTH di Kota Batu yaitu berada di Jalan Sultan Agung, yaitu Taman 

Hutan Bondas.  

Keberadaan taman ini lebih sepi pengunjung dibandingkan dengan taman – taman 

lainnya di Kota Batu seperti alun- alun kota. Pembangunan taman terkesan kurang 

diketahui oleh masyarakat, jika dilihat dari wilayah taman berada diantara tempat wisata 

yang terkenal di kota batu yaitu Jatim Park dan Museum Angkut. Upaya pemerintah 

untuk meningkatkan daya tarik pengunjung yaitu akan mengalokasikan beberapa 

tambahan fasilitas taman seperti playground. Dalam peningkatan pengembangan taman 

hutan kota ini harus memperhatikan fungsi utama taman kota yaitu fungsi ekologis, 

fungsi sosial, fungsi estetika dan fungsi edukatif selain itu juga mempertimbangkan dari 

presepsi pengguna taman. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kinerja taman berdasarkan  

presepsi terhadap kepentingan dan kepuasan pengunjung di taman yang dijadikan 

sebagai arahan pengembangan, sehingga dapat menjadi daya tarik pengunjung atau 

wisatawan di Kota Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Behavior 

map dan Important performance analysis (IPA). Analisis IPA ini dibagi menjadi dua 

yaitu berdasarkan kelompok usia ( anak- anak, remaja atau dewasa dan lansia) serta IPA 

berdasarkan detail fasilitas taman. Hasil dari analisis presepsi pengunjung (IPA) 

berdasarkan kelompok usia (anak- anak, remaja atau dewasa dan lansia) didapatkan 

untuk prioritas utama penilaian kepentingan dan kepuasan terhadap taman adalah atribut 

ketersediaan ruang berkumpul keluarga atau teman (gazebo), jumlah pepohonan, 

kondisi fisik WC/ toilet umum, adanya jenis tanaman dan pepohonan, adanya jumlah 

pohon yang banyak, adanya tanaman perdu atau hias dan adanya area bermain anak.  

Berdasarkan hasil analisis behavior map yaitu keberagaman jenis aktivitas 

tertinggi yaitu pada area playground. Hasil dari kedua analisis tersebut digunakan 

sebagai arahan penataan Taman hutan bondas ini didasarkan pada hasil analisis IPA 

,salah satu penataan yang dilakukan adalah penambahan jumlah gazebo- gazebo sebagai 

tempat berkumpul keluarga atau teman yang berada pada area tengah serta pelebaran 

luas area playground sehingga dapat menampung kebutuhan permainan dari pengguna 

khususnya kelompok usia anak- anak 
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