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ABSTRAK 

Keberadaan ruang publik di suatu wilayah sangatlah penting untuk memberikan ruang sosial bagi 

masyarakat, yang mana ruang publik merupakan hak bagi setiap orang untuk memperoleh serta 

menikmatinya. Salah satu usaha Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ketersediaan 

ruang publik adalah dengan melakukan revitalisasi pada Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

Way Halim. Tujuan dilakukannya revitalisasi adalah untuk meningkatkan vitalitas kawasan sebagai 

ruang publik di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan kawasan PKOR Way Halim adalah 

kawasan yang padat akan aktivitas perdagangan dan jasa, namun mengalami penurunan fungsional dan 

kurangnya pemeliharaan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk mengetahui bagaiaman 

revitalisasi yang telah dilakukan, maka diperlukannya persepsi masyarakat yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas revitalisasi yang telah dilaksanakan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik deskriptif 

kuantitatif. Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa revitalisasi yang telah dilakaksanakan pada PKOR 

Way Halim belum mampu memenuhi tingkat kepuasan masyarakat, khususnya pada tingkat 

kenyamanan, keamanan, aksesibilitas dan ketampakan. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan upaya dari 

pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas PKOR Way Halim sebagai ruang publik 

di Kota Bandar Lampung.  

 

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Revitalisasi, Ruang Publik, Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya 

(PKOR) Way Halim. 

 

 
I.ABSTARCK 

The existence of public space in an urban area is very important to provide social space for the 

community, where public space is the right for everyone to obtain and enjoy. One of the efforts of the 

Bandar Lampung City Government in realizing the availability of public space is to revitalize the Way 

Halim Sports and Cultural Activity Center (PKOR). The purpose of doing revitalization is to increase 

the vitality of the PKOR as a public space in the city of Bandar Lampung. The reason is PKOR Way 

Halim area is a dense area of trade and service activities, but has experienced a functional decline and 

lack of maintenance by local governments. Therefore, to find out how revitalization has been done, it is 

necessary to have public perception aimed at knowing the level of community satisfaction for the quality 

of revitalization that has been carried out. This research uses a quantitative approach with descriptive 

statistical analysis methods and inferential analysis. The results of the analysis, it can be seen that the 

revitalization that has been carried out at PKOR Way Halim has not been able to reach the level of 

community satisfaction, especially at the level of comfort, safety, accessibility and appearance. Based 

on result, efforts are needed from the government and the community to improve the quality of the 

PKOR Way Halim as a public space in the city of Bandar Lampung. 

 

Keywords: Community Perception, Revitalization, Public Space, Sports and Cultural Activity Center 

(PKOR). 
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I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berjalanya waktu jumlah 

penduduk di suatu wilayah akan terus mengalami 

pertumbuhan, dengan demikian maka jumlah 

penduduk akan terus mengalami peningkatan. 

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebesar 265 

juta jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami 

pertumbuhan hingga mencapai 271 juta jiwa pada 

tahun 2020. Dengan adanya pertumbuhan 

penduduk yang cukup besar maka akan 

menyebabkan kebutuhan akan ruang akan terus 

bertambah, sementara ruang yang tersedia di suatu 

wilayah yang bisa dijadikan sebagai tempat tinggal 

dan aktivitas masyarakat jumlahnya terbatas.  

Kebutuhan akan ruang yang cukup besar 

dapat menyebabkan pembangunan di suatu 

wilayah mengabaikan kebutuhan akan ruang 

publik. Yang mana ruang publik memiliki peranan 

yang sangat penting bagi kualitas kehidupan 

perkotaan. Peranan ruang publik ini berfungsi 

sebagai ruang akivitas masyarakat seperti olah raga, 

bersantai dan rekreasi (Darmawan, 2007). Oleh 

karena itu, mengingat pentingnya ruang publik, 

pemerintah menetapkan Undang-Undang nomor 

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 28 

yang menyatakan perlunya Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di 

dalam suatu kota. Yang mana ruang publik 

merupakan bagian dari RTH publik maupun 

RTNH publik yang perlu dikembangkan di 

kawasan perkotaan (Siahaan, 2010). 

Keberadaan ruang publik di beberapa 

wilayah perkotaan di Indonesia masih banyak yang 

tidak berdaya hidup (unlived) atau tidak 

termanfaatkan dan dikelola dengan baik (Supratiwi, 

2018). Salah satu kota di Indonesia yang mana 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publiknya belum 

mencapai 20 % adalah Kota Bandar Lampung. 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota 

Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah 

19.722 hektar dengan jumlah penduduk Kota 

Bandar Lampung pada tahun 2016 adalah 

berjumlah 151.288 jiwa dan laju pertumbuhan pada 

tahun 2015-2016 adalah berkisar 0,93 % (BPS 

Kota Bandar Lampung, 2018). Dengan luasan 

wilayah Kota Bandar Lampung tersebut 

seharusnya memiliki 5.916 hektar untuk memenuhi 

RTH publik atau 20% dari luasan wilayah Kota 

Bandar Lampung. Akan tetapi, yang tersedia hanya 

seluas ±2.185,59 hektar atau 11,08% (Ikhsanuddin 

& N, 2015).   

Hal inilah yang menjadi dasar 

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat 

mewujudkan pengembangan ruang terbuka hijau 

maupun peningkatan kualitas ruang terbuka non 

hijau dengan cara melakukan revitalisasi terhadap 

ruang publik di Kota Bandar Lampung. Program 

kerja revitalisasi kawasan tersebut dilakukan oleh 

mantan Gubernur Lampung yaitu Ridho Ficardo 

melalui pembangunan serta perbaikan kembali 

kawasan. Salah satu kawasan ruang publik di yang 

dilakukan revitalisasi adalah Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang RTRW 

Kota Bandar Lampung, Pusat Kegiatan Olahraga 

dan Budaya (PKOR) Way Halim termasuk 

kedalam kawasan ruang terbuka non hijau. Fungsi 

utama Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim adalah sebagai 

penunjang kegiatan olahraga dan budaya 

masyarakat, serta berfungsi sebagai ruang publik 

yang memiliki fungsi sosial. Menurut Kepala Seksi 

Pelayanan Pengelola Gelanggang Olahraga yaitu 

bapak Hendra, revitalisasi yang dilakukan pada 

PKOR Way Halim berupa perbaikan jalan serta 

pembangunan fasilitas baru seperti pembangunan 

lapangan softball, jogging track, skate park, masjid, 

kolam gajah, MCK di sembilan unit, serta 

penyediaan prasana pendukung lainnya. 

Revitalisasi tersebut menggunakan anggaran murni 

APBD tahun 2017 yang dilakukan pada akhir tahun 

2017 dan mulai diresmikan pada 10 Februari 2018 

oleh Ridho Ficardo. 

Menurut mantan Gubernur Provinsi 

Lampung Ridho Ficardo, revitalisasi PKOR Way 

Halim dilakukan untuk mengembalikan fungsi 

utama kawasan yaitu sebagai kawasan olahraga 

dan budaya. Hal ini dikarenakan keberadaan 

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada pada 

kawasan PKOR mengakibatkan terjadi alih fungsi 

kawasan menjadi kawasan perdagangan dan jasa 

dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan 

dan fungsi yang seharusnya. Hal ini lah yang 

menjadi dasar Pemerintah Provinsi Lampung 

melakukan revitalisasi pada PKOR Way Halim. 

Oleh karena itu, diperlukannya persepsi 

masyarakat untuk mengetahui bagaimana hasil 

revitalisasi yang dilakukan pada kawasan PKOR 

Way Halim. Hal ini dikarenakan masyarakat 

merupakan penerima yang merasakan langsung 

manfaat ataupun kekurangan terhadap kawasan 

tersebut. Karena itu pentingnya persepsi 
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masyarakat adalah untuk mengidentifikasi tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap peningkatan 

kualitas ruang publik di PKOR Way Halim. 

 

1.2  Rumusan Masalah dan 

Pertanyaan Penelitian 

Jumlah penduduk di suatu wilayah akan 

terus mengalami peningkatkan mengakibatkan 

kebutuhan akan ruang semakin besar yang dapat 

menyebabkan pembangunan di suatu wilayah 

mengabaikan kebutuhan akan ruang publik. Yang 

mana ruang publik memiliki peranan yang sangat 

penting bagi kualitas kehidupan perkotaan dengan 

fungsi sebagai ruang akivitas masyarakat seperti 

olah raga, bersantai dan rekreasi. Namun 

keberadaan ruang publik di beberapa wilayah 

perkotaan di Indonesia masih banyak yang tidak 

berdaya hidup (unlived) atau tidak termanfaatkan 

dan dikelola dengan baik salah satu kota di 

Indonesia yang mana Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

publiknya belum mencapai 20 % adalah Kota 

Bandar Lampung. 

Oleh karena itu, pentingnya dilakukan 

pengembangan dan peningkatan kualitas ruang 

publik untuk masyarakat guna memberikan wadah 

bagi masyarakat dalam berinteraksi, bersantai 

maupun rekreasi. Namun keberadaan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) yang terdapat pada kawasan 

PKOR Way Halim mengakibatkan terjadinya alih 

fungsi kawasan menjadi kawasan perdagangan dan 

jasa. Sehingga mengakibatkan terjadinya 

penurunan kualitas lingkungan dan pemanfaatan 

fungsi kawasan. Hal ini lah yang membuat mantan 

Gubernur Provinsi Lampung yaitu Ridho Ficardo 

melakukan revitalisasi pada PKOR Way Halim, 

yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta 

menarik pengunjung untuk dapat melakukan 

aktivitas di PKOR Way Halim mengingat fungsi 

utama PKOR Way Halim bukanlah tempat 

berdagang, melainkan tempat olahraga, budaya dan 

rekreasi masyarakat.  

Dalam mengetahui bagaimana kualitas 

hasil revitalisasi yang telah dilakukan untuk 

meningkatkan ruang publik di PKOR Way Halim, 

diperlukannya mengatahui persepsi masyarakat. 

Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan 

penerima yang merasakan langsung manfaat 

ataupun kekurangan terhadap kawasan tersebut. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

 

“Bagaimana persepsi masyarakat terhadap 

revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim dalam 

meningkatkan kualitas sebagai ruang publik di 

Kota Bandar Lampung?” 
 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan rumusan masalah dan 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Maka, tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat 

terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim sebagai ruang publik 

Kota Bandar Lampung. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka penelitian ini memiliki sasaran 

sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi kondisi karakteristik 

kawasan Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim. 

2. Mengidentifikasi pengaruh Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

Way Halim terhadap kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat setelah 

dilakukannya revitalisasi. 

3. Mengukur tingkat kepuasan pengunjung 

terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way 

Halim. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan 

ke dalam dua kelompok manfaat. Adapaun manfaat 

dalam penelitian ini adalah manfaat praktis dan 

manfaat akademisi. Penjelasan lebih rinci akan 

dijabarkan berikut ini: 

1. Manfaat Praktis 

  Manfaat praktis yaitu hasil dari penelitian 

yang kemudian dapat dipergunakan 

sebagai masukan kepada Pemerintah 

Provinsi Lampung dalam meningkatkan 

fungsi maupun kualitas Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way 

Halim sebagai Ruang Publik Kota 

Bandar Lampung.  

 

2. Manfaat Akademisi 

Manfaat akademisi dari penelitian 

ini adalah dapat memberikan 

pengetahuan serta wawasan dalam 

bidang Perencanaan Wilayah dan Kota 

terkait bagaimana mengidentifikasi 

persepsi masyarakat. Konsep dan materi 
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yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dikembangkan dalam 

pembelajaran keilmuan tentang kajian 

revitalisasi ruang publik. 

 

1.5 Ruang Lingkup Wilayah 

1.5.1  Ruang Lingkup Wilayah 

Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya 

(PKOR) Way Halim pada dasarnya mewadahi 

masyarakat Kota Bandar Lampung untuk 

berinteraksi dan beraktivitas. Namun fokus 

penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Perumnas 

Way Halim yang mana lokasi PKOR Way Halim 

berada di kelurahan tersebut, serta fokus wilayah 

penelitian kedua berlokasi pada Kelurahan Way 

Halim Permai. Pemilihan Kelurahan Way Halim 

Permai dikarenakan Kelurahan tersebut berada 

pada lokasi paling dekat dengan Kelurahan 

Perumnas Way Halim, sehingga memiliki 

kemungkinan tertinggi untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi pada PKOR Way Halim 

serta berpotensi mendapatkan dampak akibat 

adanya PKOR Way Halim. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan berfokus pada dua kelurahan 

yang terdapat di Kecamatan Way Halim Kota 

Bandar Lampung, yaitu Kelurahan Perumnas Way 

Halim dan Kelurahan Way Halim Permai.  

 
Gambar I.1 Administrasi Wilayah Penelitian 

 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

1.5.2  Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi pada penelitian ini adalah 

mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap 

revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya 

(PKOR) Way Halim yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam 

meninjau persepsi masyarakat, peneliti akan 

mengidentifikasi bagaimana kondisi karakteristik 

pada kawasan PKOR Way Halim. Berdasarkan 

kondisi karakteristik kawasan PKOR, akan dilihat 

bagaimana tingkat kepuasan pengunjung terhadap 

kualitas fasilitas ruang publik PKOR Way Halim 

dengan menggunakan variabel-variabel 

peningkatan ruang publik untuk mengetahui 

apakah pengunjung PKOR Way Halim sudah puas 

terhadap pelayanan yang ada di kawasan PKOR 

Way Halim atau tidak. Dalam mengidentifikasi 

revitalisasi yang telah dilakukan pada PKOR Way 

Halim, peneliti akan melakukan analisis mengenai 

perubahan yang terjadi setelah dilakukannya 

revitalisasi berdasarkan aspek sosial dan ekonomi 

masyarakat.  

 

II. Tinjauan Literatur 
2.1 Persepsi Masyarakat 

Persepsi merupakan suatu proses yang 

menggabungkan dan mengorganisir data-data 

indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di 

sekeliling kita, termasuk sadar akan kita sendiri 

(Sarwono, 2009). Selain itu pengetian persepsi 

masyarakat menurut Robbin (2003) dalam Kartika 

dan Wahyono (2014) adalah sebuah proses dimana 

sekelompok orang atau individu yang hidup dan 

tinggal bersama dalam wilayah tertentu, kemudian 

memberikan penilaian atau mengintepretasikan 

terhadap suatu objek yang dianggap menarik dari 

lingkungan tempat tinggal mereka. 

 

2.2 Revitalisasi  
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 18 tahun 2010 tentang pedoman 

revitalisasi kawasan. Revitalisasi adalah upaya 

untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui 

pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang 

dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya 

(pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang 

memiliki fungsi utama lindung atau budidaya 

(pasal 1 ayat 4).  

 

2.3 Ruang Terbuka  
Ruang terbuka (Open Space) merupakan 

ruang terbuka yang selalu terletak di luar massa 

bangunan yang dapat dimanfaatkan dan 

dipergunakan oleh setiap orang serta memberikan 

kesempatan untuk melakukan bermacam-macam 

kegiatan. Yang dimaksud dengan ruang terbuka 

antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, 

plaza, lapangan olahraga, taman kota dan taman 

rekreasi (Hakim, 2003). 
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2.4 Ruang Terbuka Non Hijau 
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No. 12 tahun 2009, Ruang Terbuka Non 

Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian 

wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam 

kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa 

lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, 

maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak 

dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. Sedangkan 

menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, 

Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang 

secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan 

tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun 

permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, 

badan air ataupun kondisi tertentu lainnya 

(misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, 

dan lain sebagainya).   

 

2.5 Ruang Terbuka Publik 
Ruang publik adalah ruang milik 

bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas 

fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan 

komunitas, baik kehidupan sehari-hari maupun 

dalam perayaan sesuatu yang terbuka, tempat 

masyarakat melakukan aktivitas pribadi dan 

kelompok (Carr, 1992).   

 

2.5.1 Faktor-Faktor Peningkatan Ruang 

Terbuka Publik 
Kesuksesan sebuah ruang publik akan 

bergantung pada faktor-faktor yang 

dipertimbangkan dalam merancang sebuah ruang 

publik. Dalam penelitian ini digunakan kriteria 

perancangan dan indikator perancangan untuk 

melihat bagaimana kondisi lingkungan fisik di 

Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

Way Halim. Kriteria perancangan didapatkan dari 

studi literatur yang merupakan pertimbangan-

pertimbangan yang sering digunakan dalam 

perancangan ruang publik. Menurut Dwiananto 

(2003) Kriteria adalah kondisi ideal dari sebuah 

hasil akhir perancangan. Adapun kriteria- kriteria 

perancangan ruang publik menurut Dwiananto 

(2003) antara lain: 

 

1) Kenyamanan 

Dimaksudkan agar pengguna ruang 

publik merasa nyaman dalam melakukan 

aktivitasnya dalam ruang publik. Dengan 

demikian perlu dilakukannya upaya 

pemenuhan kebutuhan penggunaan 

ruang yang lebih bersifat psikologis dan 

pendukung aktivitas 

2) Keselamatan 

Dimaksudkan untuk melindungi 

pengguna ruang publik dari 

kemungkinan terjadinya musibah seperti 

kecelakaan atau konflik 

3) Keamanan 

Bertujuan untuk memberikan rasa aman 

bagi pengguna ruang untuk melakukan 

aktivitas dalam sebuah ruang publik, dan 

untuk mencegah terjadinya vandalism, 

dan kriminalitas dalam ruang 

4) Aksesibilitas 

Dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan pencapaian ke suatu ruang 

tanpa adanya hambatan, gangguan, 

ataupun halangan.  

5) Daya Tarik  

Ruang publik berkaitan dengan faktor 

estetika yang mengarah kepada 

memberikan ciri sebuah ruang. Ini 

berkaitan dengan sense of place dari 

ruang tersebut yang akan menciptakan 

identitas dari citra ruang pada pengguna. 

 

Menurut Carr (1992) terdapat kebutuhan 

dasar (aspek needs) yang dicari dalam ruang 

publik, yaitu: 

1) Kenyamanan, ruang publik haruslah 

responsive yaitu dapat memberikan 

kenyamanan kepada masyarakat 

2) Kesenangan dan menarik pengguna, 

ruang publik haruslah dapat menjawab 

kebutuhan pengguna dalam hal ini 

aktivitas aktif dan pasif yang dapat 

memberikan kesenangan 

3) Aksesibilitas, ruang terbuka publik 

haruslah demokratis yang dapat diakses 

semua golongan, mudah diakses secara 

fisik maupun visual 

4) Pengalaman ruang, ruang publik harus 

memiliki makna dan keterkaitan bagi 

masyarakat, ruang yang bermakna 

memiliki keterkaitan akan ditandai 

dengan adanya rasa kepedulian dari 

masyarakat pada ruang tersebut 

 

2.5.2 Indikator Keberhasilan Ruang 

Publik 
Indikator dalam ruang publik menurut 

Dwiananto (2003) adalah jabaran lebih detail dari 

kriteria perancangan ruang publik. Adapun 
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indikator keberhasilan ruang publik adalah sebagai 

berikut: 

1) Keamanan 

Visibilitas: aktifitas didalam kawasan 

harus dapat dilihat dengan mudah dari 

lingkungan sekitar (memiliki akses 

visual yang baik) untuk menghindari 

adanya tindak kejahatan didalam 

kawasan 

2) Keselamatan 

Kawasan harus memiliki komponen-

komponen yang mampu menjamin 

pengguna terhindar dari bahaya 

kecelakaan pada saat beraktifitas 

3) Kesehatan 

Kawasan harus mampu mengikat udara 

kotor (polusi) agar iklim mikro yang 

dihasilkan didalam kawasan adalah iklim 

yang sejuk dan menyehatkan 

4) Daya Tarik 

Kawasan harus memiliki ruang yang di 

jadikan pusat aktifitas pengguna dan 

mudah terlihat dari lingkungan sekitar 

agar mampu menjadi daya tarik bagi 

warga setempat 

5) Kenyamanan 

Kawasan harus memiliki fasilitas untuk 

pengguna melakukan aktifitasnya, baik 

aktifitas aktif maupun pasif  

Kawasan memiliki lingkungan fisik yang 

mampu memberikan kenyamanan secara 

psikologis 

6) Aksesibilitas 

- Visibilitas: aktifitas didalam taman 

harus dapat dilihat dengan mudah 

dari lingkungan sekitar (memiliki 

akses visual yang baik)  

- Jalur masuk kedalam kawasan 

mudah ditemui dan harus mampu 

memudahkan pengguna memasuki 

kawasan  

- Aktifitas didalam kawasan harus 

dipisahkan satu dengan yang lainnya 

berdasarkan subruang yang ada 

untuk menghindari konflik 

pengguna ruang  

- Harus terdapat penghubung (akses) 

antara subruang yang satu dengan 

yang lainnya. 

7) Keindahan 

Kawasan harus memiliki komponen-

komponen alamiah dan buatan yang 

indah, beragam, menarik, serta mampu 

memberikan nuansa estetis pada kawasan 

 

Menurut Siahaan (2010) keberhasilan 

kinerja sebuah ruang publik bergantung pada 

kriteria idealnya, dimana semakin terpenuhinya 

kriteria ideal ruang publik maka kinerja ruang 

publik tersebut akan semakin baik. Adapun kriteria 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1) Image and identity 

2) Attraction and destinations 

3) Ketenangan (amenities)  

4) Flexible Desaign 

5) Seasonal Strategy 

6) Access / Pencapaian  

 

Menurut Hariz (2013) kriteria 

keberhasilan ruang terbuka publik berdasarkan 

studi literatur yang telah ia lakukan berdasarkan 

kesamaan satu dengan lainnya, maka adalah 

kriteria keberhasilan ruang terbuka publik adalah 

sebagai berikut: 

1) Aksesibilitas 

2) Kesenangan dan menarik pengguna 

3) Keamanan dan kenyamanan 

4) Mengikat masyarakat 

 

2.5.4 Hasil Sintesa Variabel 
Dalam menganalisis kinerja ruang publik 

yang berkualitas terdapat beberapa faktor. Faktor 

merupakan hal yang mempengaruhi terjadinya 

sesuatu sebelum menentukan indikator tiap-tiap 

faktor. Berdasarkan lima sumber penelitian 

terdahulu terdapat tujuh faktor yang digunakan 

untuk menilai ruang publik, yaitu: 

 

Tabel II. 1 Kajian Literatur Faktor Ruang 

Publik 

N

o 
Faktor 

Sumber 

A B C D E F G 

1. Kenyamanan √ √ √ √  √ √ 

2. 
Pencapaian/Akse

s 
√ √ √  √ 

√ √ 

3. 
Image/Ketampak

an 
√ √ √ √  

√ √ 

4. Vitalitas √    √   

5. 
Pengalaman 

Ruang/discovery 
 √    

  

6. 
Attraction / 

Kegiatan 
  √ √  

  

7. Keamanan √ √   √ √ √ 

8. Keselamatan       √ 
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Sumber:   A= Samosir (2016) 
B= Carr (1992) 

C= Siahaan (2010) 

D= Urban Design Plan of San Fransisco (1977) 
E= Kevin Lynch (1981) 

F= Hariz (2013) 

G= Dwinanto (2003) 

 

Pada tabel II.1. menunjukan kajian hasil 

sintesa variabel yang dilakukan menggunakan 

tujuh sumber literatur dengan topik ruang publik. 

Sehingga terpilihah empat faktor yang memiliki 

kesamaan variabel terbanyak dari berbagai literatur 

yang ada. Faktor tersebut ialah faktor kenyamanan, 

faktor pencapaian/akses, faktor ketampakan dan 

faktor keamanan. Dari faktor tersebut kemudian 

akan dipilih untuk menentukan indikator ruang 

publik yang nantinya akan menilai faktor-faktor 

dari ruang publik. Hasil dari kajian faktor ruang 

publik, selanjutnya akan dibahas mengenai 

indikator yang melengkapi faktor ruang publik. 

Indikator ruang publik nantinya akan dijadikan 

pedoman teknis pada analisis selanjutnya. Kajian 

literatur ini menggunakan lima sumber literatur 

sebagai berikut: 

 

Tabel II. 2 Kajian Literatur Faktor Ruang 

Publik 
Faktor Indikator 

Kenyamanan 

Memiliki fasilitas, baik aktifitas 

aktif maupun pasif 

Ketersediaan tempat duduk 

Tempat penjual makan/minum 

Terdapat pencahayaan/lampu 

penerangan 

Terdapat pohon peneduh atau 

shelter 

Pedestrian 

Terdapat tempat sampah untuk 

menjaga kebersihan jalur 

pedestrian  

Kondisi air kamar mandi yang 

bersih 

Adanya kenyamanan fisik (tidak 

terganggu dalam beraktivitas, 

kebebasan dalam penggunaan 

ruang) 

Kenyamanan psikologis (rasa 

aman dari lingkungan sekitar, 

terlindungi dari iklim yang 

menggangu) 

Aksesibilitas / 

Pencapaian 

Memiliki akses visual yang baik 

Jalur masuk kedalam kawasan 

mudah ditemui dan harus 

mampu memudahkan pengguna 

memasuki kawasan  

Aktifitas didalam kawasan harus 

dipisahkan satu dengan yang 

lainnya berdasarkan sub ruang 

yang ada untuk menghindari 

konflik pengguna ruang  

Faktor Indikator 

Harus terdapat penghubung 

(akses) antara sub ruang yang 

satu dengan yang lainnya. 

Terdapat signage, berupa tanda-

tanda  

Terdapat halte bus 

Mudah terlihat secara visual 

(memiliki aksesibilitas visual) 

Memiliki aksesibilitas 

psikologis (terbuka terhadap 

semua jenis pengguna) 

Ketampakan 

Miliki citra dan identitas yang 

spesifik 

Memiliki ruang yang di jadikan 

pusat aktifitas pengguna dan 

mudah terlihat dari lingkungan 

Memiliki komponen-komponen 

alamiah dan buatan yang indah, 

beragam, menarik, serta mampu 

memberikan nuansa estetis pada 

kawasan 

Memiliki karakter arsitektur dan 

lingkungan bangunan yang 

menyenangkan 

Keamanan 

Mudah dilihat dari lingkungan 

sekitar 

Tidak ada aktivitas yang 

membahayakan seperti 

kejahatan, vandalisme 

Keterjangkauan fasilitas umum 

pelayanan darurat (seperti dekat 

dengan pos polisi, pemadam 

kebakaran, dan sebagainya) 

Sumber:   A= Gazali (2017) 

 B= Saputra (2018) 

 C= Huat dan Edward (1992) 

 D= Rubensteim (1992) 

 E= Dwiananto (2003) 

   

 

III. Gambaran Umum 
3.1  Gambaran Umum Kota Bandar 

Lampung 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu 

Kota Provinsi Lampung serta merupakan pusat 

kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota 

Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis 

karena merupakan daerah transit kegitaan 

perekonomian antara pulau Sumatera dan pulau 

Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan 

dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai 

pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara 

geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 

5º20’sampai dengan 5º30’lintang selatan dan 

105º28’ sampai dengan 105º37’ bujur timur. 

Ibukota Provinsi Lampung ini berada di Teluk 

Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau 

Sumatera. (BPS Kota Bandar Lampung, 2018) 
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Kota Bandar Lampung memiliki luas 

wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 

Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara 

administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:   

1. Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung 

Selatan.  

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk 

Lampung.  

3. Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kecamatan Gedung Tataan dan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan 

Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan 

 

3.2  Gambaran Umum Kecamatan 

Way Halim 
Pemerintahan Kecamatan Way Halim 

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang 

Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan 

Kecamatan, wilayah Kecamatan Way Halim dibagi 

menjadi 6 (enam) Kelurahan, yaitu: 

1. Kelurahan Perumnas Way Halim 

2. Kelurahan Way Halim Permai 

3. Kelurahan Gunung Sulah 

4. Kelurahan Jagabaya I 

5. Kelurahan Jagabaya II 

6. Kelurahan Jagabaya III 

Pada Penelitian ini, peneliti akan 

berfokus pada Kelurahan Perumnas Way Halim 

sebagai lokasi dari keberadaan Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim serta 

Kelurahan Way Halim Permai yang merupakan 

Kelurahan dengan lokasi sangat dekat dengan 

PKOR Way Halim sehingga akan menjadi wilayah 

studi penelitian. Keberadaan Kelurahan Perumnas 

Way Halim serta Way Halim Permai akan 

digambarkan pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Peta Kecamatan Penelitian 

 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

3.3  Gambaran Umum Ruang Publik 

PKOR Way Halim 
Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya 

(PKOR) Way Halim merupakan ruang publik milik 

pemerintah Provinsi Lampung yang dibangun 

untuk menunjang kegiatan olahraga dan budaya. 

Pembangunan serta perbaikan terhadap PKOR 

Way Halim terus dilakukan oleh pemerintah kota, 

yang ditunjukan dengan dilakukannya revitalisasi 

oleh mantan Gubernur Lampung yaitu Ridho 

Ficardo guna mewujudkan ruang publik yang layak 

dalam menunjang kegiatan rekreasi dan beragam 

aktivitas olahraga, seni, dan budaya. Kegiatan 

revitalisasi tersebut dilakukan pada tahun 2017 dan 

rampung pada tahun 2018. Adapun fasilitas yang 

dimiliki PKOR Way Halim antara lain stadion 

sumpah pemuda, softball, jogging track, skate park, 

kolam gajah, hall a, b, dan c, pacuan kuda dan 

masih banyak lagi. 

PKOR Way Halim memiliki batas 

administrasi yaitu: 

- Kecamatan Sukarame disebelah Timur 

- Kecamatan Labuhan Ratu disebelah Barat 

- Kecamatan Tajung Senang disebelah 

Utara 

- Kecamatan Kedamaian disebelah Selatan 
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Gambar III.2 Peta Kawasan PKOR Way Halim 

 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

IV. Metodologi Penelitian 
4.1  Metode Pengumpulan Data  

1. Data Primer 

a) Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2014) kuesioner atau 

angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab, yang mana kuesioner 

dapat berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertutup atau terbuka dan dapat diberikan 

kepada responden secara langsung atau 

dikirim melaui pos atau internet. Pada 

penelitian ini sasaran dalam pengisian 

kuesioner adalah pengunjung PKOR 

Way Halim serta masyarakat yang berada 

pada Kelurahan Perumnas Way Halim 

dan masyarakat Kelurahan Way Halim 

Permai. 

 

b) Observasi Lapangan 

Observasi merupakan proses 

pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan yang kemudian 

dilakukan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang 

terjadi (Hadi, 1984). Objek penelitian 

yang akan diobservasi adalah lokasi 

eksisting PKOR Way Halim. Observasi 

lapangan meliputi pengamatan kondisi 

kelayakan sarana prasana, aksesibilitas, 

serta kondisi lingkungan yang kemudian 

akan didokumentasikan untuk kebutuhan 

penelitian. Perlengkapan yang 

dipergunakan dalam observasi lapangan 

adalah alat tulis, kamera dan kebutuhan 

data yang terkait dengan kebutuhan 

penelitian. Pada penelitian ini objek yang 

akan dilakukan observasi adalah 

fasilitas-fasilitas yang disediakan pada 

area PKOR Way Halim yang dapat 

mendukung peningkatan kualitas kinerja 

ruang publik. 

 

c) Wawancara 

Menurut Sugiyono (2013) 

wawancara merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Sasaran pihak yang akan 

diwawancarai pada penelitian ini 

meliputi Kepala Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Bandar Lampung, serta 

Dinas Pemuda dan Olahraga. 

Pengumpulan data dengan menggunakan 

teknik wawancara kepada pihak instansi 

dengan bertujuan untuk mengetahui 

secara lebih mendalam mengenai ruang 

publik di Kota Bandar Lampung, kondisi 

fasilitas PKOR Way Halim serta kondisi 

sosial dan ekonomi di kawasan penelitian. 

Sehingga sasaran pada penelitian ini 

dapat tercapai, yaitu mengetahui 

bagaimana perubahan yang terjadi 

sebelum dilakukan revitalisasi hingga 

dilakukannya revitalisasi pada PKOR 

Way Halim terhadap sosial dan ekonomi 

masyarakat pada kawasan penelitian. 

 

2. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder pada 

penelitian ini melalui studi literatur untuk 

mengkaji revitalisasi pada ruang publik 

Kota Bandar Lampung khususnya Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

Way Halim. Pengumpulan data sekunder 

melalui survei instansional dilakukan 

pada beberapa instansi terkait dengan 

penelitian di Kota Bandar Lampung, 

yaitu Dinas kebersihan dan Pertamanan 

Kota Bandar Lampung serta Dinas 

Pemuda dan Olahraga. Data yang akan 

dikumpulkan dengan metode ini adalah 

dokumen-dokumen resmi baik yang 

terpublikasikan secara luas maupun tidak 

dipublikasikan ke publik. Kebutuhan 

data sekunder yang digunakan pada 
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penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

4.2  Metode Pengambilan Sampel 

Berdasarkan data jumlah penduduk 

menurut Kelurahan di Kecamatan Way Halim 

tahun 2016, Kelurahan Perumnas Way Halim 

memiliki jumlah penduduk berjumlah 11.798 jiwa, 

dan jumlah penduduk Kelurahan Way Halim 

Permai berjumlah 9.692 jiwa (BPS Kota Bandar 

Lampung, 2018). Penentuan jumlah sampel 

menggunakan rumus Slovin, dengan menggunakan 

total jumlah penduduk pada dua Kelurahan sebagai 

acuan perhitungan jumlah sampel. Sehingga, 

apabila dilakukan perhitungan dengan rumus 

Slovin akan mendapatkan hasil seperti berikut: 

 

Penentuan jumlah sampel menggunakan 

rumus Slovin, yaitu:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2 
 

 

Keterangan: 

 n = Ukuran sampel             

N = Ukuran populasi 

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

Berdasarkan rumus Slovin, sampel yang 

diambil untuk penelitian yaitu: 

 

𝑛 =  
21.490

1 + 21.490 . (0,1)²
 

𝑛 =  
21.490

215,9
 

𝑛 =  99,53 ≈ 100 

 

Sehingga sebanyak 100 sampel akan 

digunakan sebagai sampel untuk mencari sasaran 

kedua yaitu mengetahui pengaruh PKOR way 

Halim terhadap sosial dan ekonomi. Teknik 

pendekatan sampel menggunakan teknik sampling 

kuota, menurut Sugiyono (2001) yang menyatakan 

bahwa sampling kuota adalah teknik untuk 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai 

ciri-ciri tertentu sampai jumlah populasi tidak 

diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam 

beberapa kelompok. Penentuan pembagian 

konsentrasi pertanyaan dibagi berdasarkan subjek 

sasaran responden untuk memfokusnya pertanyaan 

penelitian. Adapun klasifikasi penentuan 

masyarakat pada kawasan penelitian terdiri dari 

masyarakat pedagang, masyarakat yang tidak 

memiliki usaha pada kawasan penelitian, serta 

masyarakat pendatang yang menuju kawasan 

PKOR Way Halim. 

Dalam mengidentifikasi pengaruh sosial 

dan ekonomi masyarakat. Maka, akan difokuskan 

kepada masyarakat pedagang dan masyarakat yang 

bermukim pada kawasan penelitian dengan tidak 

memiliki usaha pada kawasan penelitian. Dalam 

melihat pengaruh sosial masyarakat, subjek yang 

akan menjadi responden pada penelitian ini adalah 

masyarakat yang tidak memiliki usaha pada sekitar 

kawasan penelitian. Sedangkan spek ekonomi akan 

ditujukan pada responden yang memiliki usaha 

(pedagang) pada kawasan penelitian. Sehingga dari 

100 sampel penelitian, sebanyak 50 sampel akan 

dibagikan kepada pedagang atau masyarakat yang 

memiliki usaha pada kawasan penelitian dan 

sebanyak 50 sampel akan dibagikan kepada 

masyarakat biasa. 

Lima puluh sampel yang akan ditujukan 

bagi pedagang maupun masyarakat biasa kemudian 

dilakukan penyebaran sampel pada dua Kelurahan 

penelitian, yaitu pada Kelurahan Perumnas Way 

Halim dan Way Halim Permai. Dikarenakan 

jumlah penduduk yang ada pada Kelurahan 

Perumnas Way Halim lebih banyak, yaitu 

sebanyak 11.798 jiwa dan jumlah penduduk 

Kelurahan Way Halim Permai memiliki jumlah 

penduduk yang lebih sedikit dibandingkan 

Kelurahan Perumnas Way Halim yaitu sebanyak 

9.692 jiwa. Sehingga, pembagian jumlah sampel 

bagi pedagang adalah sebanyak 30 sampel pada 

Kelurahan Perumnas Way Halim dan 20 sampel 

pada Kelurahan Way Halim Permai. Begitu pula 

dengan sampel untuk subjek masyarakat yang tidak 

memiliki pekerjaan pada kawasan penelitian, yang 

mana 30 sampel untuk masyarakat Perumnas Way 

Halim dan 20 sampel untuk masyarakat Way 

Halim Permai. Berikut merupakan penggambaran 

teknik persebaran kuesioner berdasarkan 

klasifikasi untuk mengetahui pengaruh PKOR 

terhadap sosial dan ekonomi: 
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Gambar IV.1 Peta Penarikan Sampel 

 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

Pada sasaran ketiga, sampel akan 

berfokus pada pengunjung Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim. 

Dikarenakan jumlah pengunjung yang datang tidak 

diketahui pasti jumlah populasinya, maka sampel 

minimum yang dibutuhkan menggunakan formula 

Lemeshow (1997) dalam Sekarani (2016) untuk 

populasi yang tidak diketahui. Berikut merupakan 

formula Lemeshow: 

𝑛 =
𝑍2𝑥 𝑃 (1 − 𝑃)

𝑑2
 

 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 

p = Maksimal estimasi = 0,5 

d = Alpha (0,10) atau sampling error = 10% 

 

Berdasarkan rumus diatas maka di 

dapatkan n adalah 96,04. Sehingga untuk 

mengidentifikasi sasaran ketiga akan 

menggunakan sampel sebanyak 97 responden 

untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 

kondisi fisik PKOR Way Halim. Dikarenakan 

jumlah populasi pada pengunjung PKOR Way 

Halim tidak diketahui jumlahnya, maka teknik 

pendekatan sampel dilakukan menggunakan teknik 

sampling kuota, yang mana menurut Sugiyono 

(2001) sampling kuota adalah teknik untuk 

menentukan sampel dari populasi yang mempunyai 

ciri-ciri tertentu sampai jumlah populasi tidak 

diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam 

beberapa kelompok. 

 

4.2  Metode Analisis Data 

 

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Pada penelitian ini, teknik analisis 

statistik deskriptif digunakan untuk 

mengolah data yang telah didapatkan 

penelitian dari hasil kuesioner yang telah 

dibagikan ke masyarakat untuk mencapai 

sasaran pertama yaitu mendeskripsikan 

bagaimana kondisi eksisting PKOR Way 

Halim berdasarkan kondisi fisik maupun 

non fisik, mengetahui persepsi 

masyarakat terhadap pengaruh 

revitalisasi yang telah dilakukan di Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

Way Halim. Metode analisis ini akan 

digunakan juga pada sasaran penelitian 

ketiga yaitu mengetahui tingkat kepuasan 

pengunjung terhadap kondisi fisik PKOR 

Way Halim dalam meningkatkan kualitas 

sebagai ruang publik Kota Bandar 

Lampung. 

 

2. Metode Skoring 

Metode skoring digunakan dalam 

mencapai sasaran ketiga, yaitu untuk 

menentukan skor dalam mencari persepsi 

pengunjung terhadap kondisi fisik PKOR 

Way Halim setelah dilakukannya 

revitalisasi dalam meningkatkan kualitas 

sebagai ruang publik. Dalam menentukan 

skor akan dipergunakan skala ordinal, 

yang mana skala ordinal menurut Sarjono 

dan Julianita (2011) adalah skala yang 

menyatakan kategori sekaligus peringkat 

yang menunjukkan suatu urutan penilaian. 

Skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala likert, yaitu untuk mengukur sikap, 

pendapat, persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial 

(Juliandi, 2013). Data diperoleh dari 

pengisian kuesioner oleh para responden, 

data kualitatif diubah menjadi data 

kuantitatif dengan memberikan skor 

masing-masing jawaban dengan skala 

likert 1 sampai 5 seperti yang 

dikemukakan Sugiyono (2002). Berikut 

adalah kelima alternatif jawaban beserta 

skor penilaiannya: 

 

Tabel IV. 1 Tingkat Indikator dengan Skala 

Likert 

No. Keterangan Skor 

1 Sangat Puas (SP) 5 

2 Puas (P) 4 
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No. Keterangan Skor 

3 Cukup Puas (CP) 3 

4 Tidak Puas (TP) 2 

5 Sangat Tidak Puas 

(STP) 

1 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan alternatif pilihan pada tabel 

IV.1, dapat dilihat bahwa terdapat 5 skala penilaian 

yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menentukan penilaian. Selanjutnya akan 

ditentukan nilai dari tiap kategori, yang mana 

terlebih dahulu harus mengetahui skor maksimal 

faktor dan indikator penilaian skor persepsi 

pengunjung terhadap PKOR Way Halim. Adapun 

skor maksimal yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel IV. 2 Penentuan Skor Persepsi 

Pengunjung terhadap Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya Sebagai Ruang Terbuka 

Publik 

N

o 
Faktor 

Juml

ah 

Indik

ator 

Jumla

h 

Respo

nden 

Skor 

Maksi

mal 

per 

Indik

ator 

Skor 

Maks

inal 

Selur

uh 

Indik

ator 

Skor 

Maksim

al 

Faktor 

= nilai 
max. 

skala 

x 
jumla

h 

respon
den) 

= 

nilai 
max. 

per 

indika
tor x 

jumla

h 
indika

tor 

= 

jumlah 
indikato

r/total 

indikato
r x skor 

max. 

seluruh 
indikato

r 

1 
Kenya
manan 

9 97 485 4365 1636,8 

2 
Aksesib

ilitas 
8 97 485 3880 1293,3 

3 
Ketamp

akan 
4 97 485 1940 323,3 

4 
Keama

nan 
3 97 485 1455 181,8 

  Skor Total Maksimal 11640 3435 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Tabel IV. 3 Klasifikasi Berdasarkan Faktor 

Persepsi Pengunjung terhadap Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya Sebagai Ruang Terbuka 

Publik 

Rentang Nilai Keterangan 

0-687 Sangat tidak puas 

688-1374 Tidak puas 

1375-2061 Cukup puas 

Rentang Nilai Keterangan 

2062-2748 Puas 

2749-3435 Sangat Puas 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan hasil nilai maksimal per 

indikator, berikut kategori dan penilaian persepsi 

pengunjung terhadap PKOR Way Halim: 

 

Tabel IV. 4 Klasifikasi Berdasarkan Indikator 

Persepsi Pengunjung terhadap Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya Sebagai Ruang Terbuka 

Publik 

Rentang Nilai Keterangan 

0-96 Sangat tidak puas 

97-193 Tidak puas 

194-290 Cukup puas 

291-387 Puas 

388-485 Sangat Puas 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

V. Analisis Data 
5.1  Analisis Kondisi Karakteristik 

Kawasan Pusat Kegiatan Olahraga 

dan Budaya Way Halim 

5.1.1 Identifikasi Kondisi Fisik 

Karakteristik Kawasan PKOR 

Way Halim 

Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan, dapat dilihat bahwa PKOR Way Halim 

masih terdapat kelemahan pada fasilitas yang telah 

disediakan, adapun kelemahan tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Masih terdapat fasilitas yang memiliki 

kondisi fisik tidak terawat dan tidak 

termanfaatkan dengan baik. Contohnya 

adalah lokasi usaha bagi Pedagang Kaki 

Lima (PKL) yang sudah disediakan pada 

kawasan PKOR Way Halim. 

2) Tidak tersedianya jalur khusus kaum 

disabilitas 

3) Masih kurangnya ketersediaan 

pepohonan dan vegetasi, sehingga 

kawasan PKOR Way Halim terkesan 

gersang dan tidak nyaman. 

4) Aktivitas pengguna yang membuang 

sampah tidak pada tempatnya, sedangkan 

tong-tong sampah sudah tersedia 

diberbagai titik pada kawasan PKOR 

Way Halim 

5) Aksesibilitas pencapaian dalam 

menjangkau PKOR Way Halim masih 

dibatasi atau kurangnya keterbukaan 
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yang memudahkan masyarakat untuk 

menjangkau, sehingga pengunjung 

seringkali hanya dapat memasuki 

kawasan melalui pintu gerbang utama 

PKOR. Hal ini mengakibatkan 

kurangnya kenyamanan bagi masyarakat 

karena kawasan PKOR Way Halim 

terkesan tertutup. 

6) Kurangnya pemeliharaan terhadap aspek 

hijau. Contohnya adalah masih 

terdapatnya rerumputan tinggi pada 

beberapa titik di kawasan PKOR 

sehingga memberikan kesan tidak 

terawat dan kurangnya kebersihan 

7) Masih terdapat jalan rusak pada beberapa 

titik pada kawasan PKOR Way Halim. 

 

5.1.2 Identifikasi Kondisi Fisik Non Fisik 

Karakteristik Kawasan PKOR 

Way Halim 

 

Sumber: Peneliti, 2019 
 

Gambar 5. 1 Diagram Lingkar Usia 

Pengunjung PKOR Way Halim 

 
Gambar 5.1 menunjukan bahwa usia 

pengunjung PKOR Way Halim didominasi oleh 

pengunjung berusia 21-30 tahun sebesar 32%. Hal 

tersebut menunjukan bahwa komposisi umur 

responden berada dalam kategori masa remaja 

akhir usia hingga masa dewasa awal usia 

berdasarkan kategori umur menurut Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia (2009). 

 

 

Sumber: Peneliti, 2019 
 

Gambar 5. 2 Diagram Lingkar Pekerjaan 

Pengunjung PKOR Way Halim 

 

Gambar 5.2 menunjukan rata-rata 

pekerjaan pengunjung PKOR Way Halim 

didominasi oleh pengunjung yang masih berstatus 

sebagai mahasiswa sebanyak 19%. Pengunjung 

PKOR Way Halim terbanyak kedua adalah ibu 

rumah tangga sebanyak 18%. Serta pengunjung 

PKOR terbanyak ketiga adalah masyarakat yang 

masih berstatus sebagai pelajar sebanyak 16%. Hal 

ini menunjukan bahwa kelompok kategori 

mahasiswa serta ibu rumah tangga yang paling 

banyak dalam mengakses PKOR Way Halim. 

 

 

Sumber: Peneliti, 2019 
 

Gambar 5. 3 Diagram Lingkar Alamat Tempat 

Tinggal Pengunjung PKOR Way Halim 

 
Gambar 5.3 menunjukan bahwa 

pengunjung PKOR Way Halim didominasi oleh 

pengunjung yang bertempat tinggal di Kecamatan 

Way Halim sebesar 40%. Serta responden lainnya 

yang berkunjung PKOR masih berdomisili di 

Provinsi Lampung. Hal tersebut menunjukan 

bahwa pengunjung PKOR Way Halim didominasi 
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oleh warga Kecamatan Way Halim dengan lokasi 

tempat tinggal tidak jauh dari PKOR Way Halim  

 

 

Sumber: Peneliti, 2019 
 

Gambar 5. 4 Diagram Lingkar Alamat Tempat 

Tinggal Pengunjung PKOR Way Halim 

 
Pada gambar 5.4 menunjukan bahwa lama 

waktu berkunjung masyarakat ke PKOR Way 

Halim dodiminasi oleh pengunjung sebanyak 61% 

dengan menjawab 1-2 jam lama waktu berkunjung. 

Hal ini berhubungan dengan kualitas ruang terbuka 

publik, semakin tinggi kualitas ruang terbuka 

publik maka dapat membuat orang tinggal lebih 

lama untuk melakukan berbagai kegiatan (Gehl, 

1996).  

 

 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Gambar 5. 5 Diagram Lingkar Alamat Tempat 

Tinggal Pengunjung PKOR Way Halim 

 

Pada gambar 5.5, menunjukan bahwa 

pengunjung PKOR Way Halim didominasi oleh 

pengunjung dengan maksud atau tujuan utama 

untuk berekreasi dan sekedar jalan-jalan 

menikmati suasana yang ada di PKOR Way Halim. 

Sebanyak 40% pengunjung PKOR menjawab 

aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas olahraga 

berupa pemanfaatan fasilitas yang sudah 

disediakan. Hal ini menunjukan fungsi PKOR Way 

Halim yaitu sebagai tempat olahraga serta budaya 

telah sesuai dengan pemanfaatannya. Sehingga 

dengan adanya PKOR Way Halim dapat 

meningkatkan kesehatan masyarakat serta 

kebahagiaan masyarakat Kota Bandar Lampung.  

 

5.2  Analisis Pengaruh Kawasan Pusat 

Kegiatan Olahraga dan Budaya 

Way Halim Terhadap Sosial dan 

Ekonomi Masyarakat 

5.2.1 Identifikasi Pengaruh PKOR Way 

Halim Terhadap Kondisi Sosial 

Masyarakat 

 

Sumber: Peneliti, 2019 
 

Gambar 5. 6 Diagram Lingkar Peningkatan 

Minat Pengunjung PKOR Way Halim 

Meningkatnya minat masyarakat 

terhadap PKOR Way Halim setelah dilakukannya 

revitalisasi dirasa merupakan dampak yang postif, 

karena dengan meningkatnya minat masyarakat 

maka fungsi PKOR Way Halim sebagai wadah 

interaksi masyarakat dapat meningkatkan 

hubungan manusia dengan manusia, hubungan 

manusia dengan kelompok serta hubungan 

kelompok dengan kelompok. Dengan 

meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung 

ke PKOR Way Halim secara tidak langsung terjadi 

perubahan pengunjung PKOR Way Halim sebelum 

dilakukannya revitalisasi dan setelah dilakukannya 

revitalisasi. 

61%

27%

2%
10%

Lama Waktu Berkunjung

1-2 jam
2-3 jam
3-4 jam
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Sumber: Peneliti, 2019 
 

Gambar 5. 7 Diagram Lingkar Ketersediaan 

Perubahan Jumlah Pengunjung PKOR Way 

Halim 

 

Pada gambar 5.7 dapat dilihat bahwa 

sebesar 74% masyarakat berpendapat bahwa 

terjadinya perubahan jumlah PKOR way Halim 

setelah dilakukannya revitalisasi. Artinya upaya 

peningkatan kembali fungsi PKOR Way Halim 

melalui revitalisasi mendapatkan respon yang 

positif dari masyarakat. 

 

 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Gambar 5. 8 Diagram Lingkar Peningkatan 

Minat Masyarakat dalam Berolahraga 

 

Berdasarkan hasil survei yang telah 

dilakukan, sebanyak 62% masyarakat menjawab 

terjadinya peningkatan minat masyarakat dalam 

berolahraga di PKOR Way Halim dengan tingkat 

pengaruh yaitu cukup mempengaruhi. Hal ini 

menunjukan bahwa terjadinya peningkatan minat 

masyarakat untuk menjadi lebih sehat dengan 

melakukan olahraga di kawasan PKOR Way Halim. 

 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Gambar 5. 9 Diagram Lingkar Tingkat 

Pengaruh Pola Berbelanja Pengunjung 

 

Pada gambar 5.9 dapat dilihat bahwa 

sebesar 52% masyarakat berpendapat bahwa 

tingkat pengaruh pola berbelanja masyarakat 

setelah dilakukannya revitalisasi pada kawasan 

PKOR Way Halim adalah cukup berpengaruh. Hal 

ini menunjukan bahwa terjadinya perubahan pola 

berbelanja masyarakat menjadi cukup meningkat, 

terutama setelah dilakukannya revitalisasi pada 

PKOR Way Halim. 

 

5.2.2 Identifikasi Pengaruh PKOR Way 

Halim Terhadap Kondisi 

Perekonomian Masyarakat 

 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Gambar 5. 10 Diagram Lingkar Peluang 

Kesempatan Kerja 

 

Berdasarkan gambar 5.10, dapat dilihat bahwa 

dominasi jawaban responden adalah tingkat 

peluang kerja yang sedang, hal ini dikarenakan 

peluang kerja yang dihasilkan oleh PKOR Way 

Halim murni karena usaha swadana masyarakat 

yang membuka usaha seperti penjual makanan kaki 

lima, lapak pedagang minuman, lapak atraksi 

berupa mainan odong-odong, dan sebagainya. 

Kesempatan peluang kerja dinyatakan rendah hal 

ini dikarenakan tidak terdapatnya dampak yang 
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ditimbulakan dengan adanya PKOR Way Halim 

terhadap kesempatan bekerja dan masyarakat 

pedagang kaki lima yang dahulunya memiliki 

lapak di dalam kawasan PKOR Way Halim 

sekarang tidak diperbolehkan kembali untuk 

berjualan di dalam kawasan PKOR Way Halim 

yang menyebabkan menurunnya penghasilan para 

pedangang akibat pemindahan lokasi usaha 

mereka. 

 

Sumber: Peneliti, 2019 

 

Gambar 5. 11 Diagram Lingkar Perubahan 

Penghasilan Akibat Revitalisasi 

 
Berdasarkan gambar 5.11, didapatkan 

hasil bahwa mayoritas masyarakat menjawab 

bahwa tidak terdapatnya pengaruh PKOR Way 

Halim terhadap peluang usaha kerja serta tidak 

adanya perubahan pendapatan pedagang yang 

berada pada kawasan penelitian. Hal ini 

menandakan keberadaan PKOR Way Halim serta 

revitalisasi yang telah dilakukan pada kawasan 

PKOR Way Halim tidak memberikan pengaruh 

pada kondisi perekonomian masyarakat, sehingga 

dengan keberadaan PKOR Way Halim belum 

mampu membantu dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.  

5.2  Analisis Tingkat Kepuasan 

Pengunjung Terhadap Revitalisasi 

PKOR Way Halim 

5.2.1 Identifikasi Tingkat Kepuasan 

Pengunjung Terhadap Faktor 

Kenyamanan PKOR Way Halim 

Tabel 5. 1 Skor Penilaian Persepsi 

Pengunjung terhadap Indikator Pada Faktor 

Kenyamanan 

 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai 

dengan menggunakan persepsi pengunjung, 

didapatkan total nilai indikator pada faktor 

kenyamanan sebesar 2.295. Apabila nilai tersebut 

dirata-ratakan maka didapatkan rata-rata nilai riil 

indikator pada faktor kenyamanan sebesar 255 atau 

apabila melihat pada kategori maka faktor 

kenyamanan masuk dalam kategori cukup puas. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan skor indeks 

faktor untuk mengetahui nilai faktor kenyamanan 

diakibatkan karena jumlah indikator pada faktor 

kenyamanan, aksesibilitas, ketampakan dan 

keamanan berbeda. Berikut adalah perhitungan 

skor indeks faktor kenyamanan: 

 

 

 

Skala 

Penilaian

Jumlah 

responden

Jumlah 

responden 

x nilai 

skala

Tidak ada 

fasilitas
0 0

Sangat 

tidak puas
0 0

Tidak puas 14 28

Cukup 

puas
66 198

Puas 16 64

Sangat 

puas
1 5

Tidak ada 

fasilitas
3 0

Sangat 

tidak puas
4 4

Tidak puas 28 56

Cukup 

puas
42 126

Puas 18 72

Sangat 

puas
2 10

Tidak ada 

fasilitas
7 0

Sangat 

tidak puas
16 16

Tidak puas 34 68

Cukup 

puas
27 81

Puas 13 52

Sangat 

puas
0 0

Tidak ada 

fasilitas
1 0

Sangat 

tidak puas
8 8

Tidak puas 35 70

Cukup 

puas
41 123

Puas 7 28

Sangat 

puas
5 25

Tidak ada 

fasilitas
3 0

Sangat 

tidak puas
19 19

Tidak puas 29 58

Cukup 

puas
27 81

Puas 14 56

Sangat 

puas
5 25

Tidak ada 

fasilitas
1 0

Sangat 

tidak puas
24 24

Tidak puas 28 56

Cukup 

puas
37 111

Puas 7 28

Sangat 

puas
0 0

Tidak ada 

fasilitas
3 0

Sangat 

tidak puas
30 30

Tidak puas 41 82

Cukup 

puas
21 63

Puas 2 8

Sangat 

puas
0 0

Tidak ada 

fasilitas
0 0

Sangat 

tidak puas
2 2

Tidak puas 13 26

Cukup 

puas
49 147

Puas 29 116

Sangat 

puas
4 20

Tidak ada 

fasilitas
0 0

Sangat 

tidak puas
1 1

Tidak puas 13 26

Cukup 

puas
54 162

Puas 25 100

Sangat 

puas
4 20

2.295

255
Cukup 

puas

Total nilai indikator pada faktor kenyamanan

Rata-rata nilai riil indikator

8

Kepuasan 

terhadap 

kenyaman

an fisik 

yang 

didapatkan

311 Puas

9

Kepuasan 

terhadap 

kenyaman

an 

psikologis 

yang 

didapatkan

309 Puas

6

Kepuasan 

terhadap 

ketersedia

an tempat 

sampah

219
Cukup 

puas

7

Kepuasan 

terhadap 

WC umum

183 Tidak puas

4

Kepuasan 

terhadap 

lampu 

peneranga

n

254
Cukup 

puas

5

Kepuasan 

terhadap 

ketersedia

an pohon 

atau 

vegetasi

239
Cukup 

puas

2

Kepuasan 

terhadap 

fasilitas 

tempat 

duduk

268
Cukup 

puas

3

Kepuasan 

terhadap 

tempat 

penjual 

makanan 

atau 

minuman

217
Cukup 

puas

Total 

Persepsi 

Pengunju

ng Per 

Indikator

Tingkat 

Kepuasan

1

Kepuasan 

terhadap 

ketersedia

an fasilitas

295 Puas

No Indikator

Penilaian Faktor Kenyamanan
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Skor Indeks Faktor Kenyamanan =  

 
Total nilai indikator riil

Total nilai indikator maksimal
 x Nilai maksimal faktor 

 

Skor indeks faktor kenyamanan: 
2.295

4.365
 x 1.510 = 793,9 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, didapatkan skor indeks faktor 

kenyamanan sebesar 793,9. Apabila melihat pada 

tabel klasifikasi berdasarkan faktor persepsi 

pengunjung terhadap Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) maka nilai indeks faktor 

kenyamanan masuk pada kategori tidak puas. Jika 

dibandingkan antara nilai indeks faktor 

kenyamanan dengan nilai riil hasil perhitungan per 

indikator, maka dapat dilihat perbedaan penilaian 

tingkat kepuasan. Hal ini disebabkan terdapat satu 

indikator yaitu keberadaan toilet umum yang 

memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan 

indikator lain. Hal ini menunjukan toilet umum ini 

dirasa belum memenuhi kriteria kenyamanan oleh 

pengunjung dalam pemanfaatannya dikarenakan 

letak toilet umum yang sulit untuk ditemukan dan 

kondisi toilet yang terkesan tidak terawat sehingga 

membuat pengunjung jarang memanfaatkan toilet 

umum tersebut. 

 

5.2.2 Identifikasi Tingkat Kepuasan 

Pengunjung Terhadap Faktor 

Akesibilitas PKOR Way Halim 

Tabel 5. 2 Skor Penilaian Persepsi 

Pengunjung terhadap Indikator Pada Faktor 

Aksesibilitas 

 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai 

dengan menggunakan persepsi pengunjung, 

didapatkan total nilai indikator pada faktor 

aksesibilitas sebesar 1.994. Apabila nilai tersebut 

dirata-ratakan maka didapatkan rata-rata nilai riil 

indikator pada faktor aksesibilitas sebesar 249,25 

atau apabila melihat pada kategori maka faktor 

aksesibilitas masuk dalam kategori cukup puas. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan skor indeks 

faktor untuk mengetahui nilai faktor aksesibilitas 

diakibatkan karena jumlah indikator pada faktor 

kenyamanan, aksesibilitas, ketampakan dan 

keamanan berbeda. Berikut adalah perhitungan 

skor indeks faktor aksesibilitas: 

 
Skor Indeks Faktor Aksesibilitas =  

 
Total nilai indikator riil

Total nilai indikator maksimal
 x Nilai maksimal faktor 

 

Skor indeks faktor aksesibilitas:   
1.994

3.880
 x 1.293 = 664 

 

No Indikator 

Penilaian Faktor Aksesibilitas 
Total 

Persepsi 

Pengunjung 

Per Indikator 

Tingkat 

Kepuasan 
Skala 

Penilaian 

Jumlah 

responden 

Jumlah 

responden 

x nilai 

skala 

1 

Kepuasan 

terhadap 

kondisi jalan 

Tidak ada 

fasilitas 
0 0 

323 Puas 

Sangat 

tidak puas 
1 1 

Tidak 

puas 
11 22 

Cukup 

puas 
49 147 

Puas 27 108 

Sangat 

puas 
9 45 

2 

Kepuasan 

terhadap 

kemudahan 

aksesibilitas 

Tidak ada 

fasilitas 
0 0 

351 Puas 

Sangat 

tidak puas 
1 1 

Tidak 

puas 
5 10 

Cukup 

puas 
36 108 

Puas 43 172 

Sangat 

puas 
12 60 

3 

Kepuasan 

terhadap 

pemisah antara 

satu fasilitas 

dengan fasilitas 

lain 

Tidak ada 

fasilitas 
14 0 

184 Tidak puas 

Sangat 

tidak puas 
24 24 

Tidak 

puas 
28 56 

Cukup 

puas 
22 66 

Puas 7 28 

Sangat 

puas 
2 10 

4 

Kepuasan 

terhadap 

kondisi 

penghubung 

(akses) di 

kawasan PKOR 

Tidak ada 

fasilitas 
3 0 

274 
Cukup 

puas 

Sangat 

tidak puas 
8 8 

Tidak 

puas 
18 36 

Cukup 

puas 
44 132 

Puas 22 88 

Sangat 

Puas 
2 10 

5 

Kepuasan 

terhadap 

adanya 

penunjuk arah 

Tidak ada 

fasilitas 
23 0 

181 Tidak puas 
Sangat 

tidak puas 
17 17 

Tidak 

puas 
27 54 
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Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, didapatkan skor indeks faktor 

aksesibilitas sebesar 664. Apabila melihat pada 

tabel klasifikasi berdasarkan faktor persepsi 

pengunjung terhadap Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) maka nilai indeks faktor 

aksesibilitas masuk pada kategori sangat tidak 

puas. Jika dibandingkan antara nilai indeks faktor 

aksesibilitas dengan nilai riil hasil perhitungan per 

indikator, maka dapat dilihat perbedaan penilaian 

tingkat kepuasan. Hal ini disebabkan terdapat satu 

indikator yang memiliki tingkat kepuasan sangat 

tidak puas yaitu keberadaan halte bus, serta dua 

indikator lain dengan tingkat kepuasan tidak puas 

yaitu keberadaan objek pemisah antar fasilitas dan 

keberdaaan tanda penunjuk arah. Hal ini 

menunjukan bahwa papan petunjuk arah belum 

optimal secara fungsi ataupun jumlah papan 

petunjuk yang tersedia masih perlu ditambah untuk 

memberikan informasi yang lengkap dalam 

menjangkau setiap titik fasilitas yang ada di PKOR 

Way Halim. Indikator halte bus dan keberadaan 

objek pemisah bernilai kecil diakibatkan oleh 

keberadaanya yang belum ada sehingga tingkat 

kepuasan pengunjung tidaklah besar.  
 

5.2.3 Identifikasi Tingkat Kepuasan 

Pengunjung Terhadap Faktor 

Ketampakan PKOR Way Halim 

Tabel 5. 3 Skor Penilaian Persepsi 

Pengunjung terhadap Indikator Pada Faktor 

Ketampakan 

 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai 

dengan menggunakan persepsi pengunjung, 

didapatkan total nilai indikator pada faktor 

ketampakan sebesar 1.130. Apabila nilai tersebut 

dirata-ratakan maka didapatkan rata-rata indikator 

pada faktor ketampakan sebesar 282,5 atau apabila 

melihat pada kategori maka faktor ketampakan 

masuk dalam kategori cukup puas. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan skor indeks faktor untuk 

mengetahui nilai faktor ketampakan, berikut 

adalah perhitungan skor indeks faktor ketampakan: 
 

Skor Indeks Faktor Ketampakan = 

Total nilai indikator riil

Total nilai indikator maksimal
 x Nilai maksimal faktor 

 

Skor indeks faktor ketampakan:  
1.130

1.940
 x 323 = 188 

 
Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, didapatkan skor indeks faktor 

ketampakan sebesar 188. Apabila melihat pada 

No Indikator 

Penilaian Faktor Ketampakan 
Total Persepsi 

Pengunjung 

Per Indikator 

Tingkat 

Kepuasan 
Skala 

Penilaian 

Jumlah 

responden 

Jumlah 

responden x 

nilai skala 

1 

Kepuasan 

terhadap citra 

atau visual 

PKOR 

Tidak ada 

fasilitas 
8 0 

269 
Cukup 

puas 

Sangat 

tidak puas 
2 2 

Tidak 

puas 
25 50 

Cukup 

puas 
34 102 

Puas 25 100 

Sangat 

puas 
3 15 

2 

Kepuasan 

terhadap 

lokasi pusat 

kegiatan di 

PKOR 

Tidak ada 

fasilitas 
13 0 

245 
Cukup 

puas 

Sangat 

tidak puas 
6 6 

Tidak 

puas 
22 44 

Cukup 

puas 
32 96 

Puas 21 84 

Sangat 

puas 
3 15 

3 

Kepuasan 

terhadap 

komponen 

alamiah yang 

menarik 

Tidak ada 

fasilitas 
1 0 

290 
Cukup 

puas 

Sangat 

tidak puas 
3 3 

Tidak 

puas 
20 40 

Cukup 

puas 
51 153 

Puas 16 64 

Sangat 

puas 
6 30 

4 

Kepuasan 

terhadap 

kondisi 

arsitektur 

bangunan 

Tidak ada 

fasilitas 
1 0 

326 Puas 

Sangat 

tidak puas 
1 1 

Tidak 

puas 
12 24 

Cukup 

puas 
38 114 

Puas 38 152 

Sangat 

Puas 
7 35 

Total nilai indikator pada faktor Ketampakan 1130  

Rata-rata nilai riil indikator 282,5 
Cukup 

puas 
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tabel klasifikasi berdasarkan faktor persepsi 

pengunjung terhadap Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) maka nilai indeks faktor 

ketampakan masuk pada kategori sangat tidak 

puas. Jika dibandingkan antara nilai indeks faktor 

ketampakan dengan nilai riil hasil perhitungan per 

indikator, maka dapat dilihat perbedaan penilaian 

tingkat kepuasan. Hal ini disebabkan terdapat tiga 

indikator yang memiliki nilai indikator kecil yaitu 

kepuasan pengunjung terhadap visual atau citra, 

keberadaan lokasi pusat kegiatan atau titik kumpul, 

dan kepuasan terhadap komponen-komponen 

alamiah yang menarik dan indah. 

 Hal ini menunjukan belum terdapatnya 

visual atau citra yang menarik pada PKOR Way 

Halim sehingga perlu ditingkatkannya ketampakan 

PKOR Way Halim agar pengunjung menjadi lebih 

tertarik berkunjung dan nyaman. Pada PKOR Way 

Halim keberadaan lokasi pusat kegiatan atau tidak 

kumpul tidaklah memiliki lokasi utama, hal ini 

dapat dilihat apabila terdapat acara-acara besar 

maka pusat kegiatan akan menggunakan halaman 

yang berada pada area bangunan A, B, dan C. 

Indikator dengan nilai tingkat kepuasan rendah 

terdapat pula pada kepuasan masyarakat terhadap 

komponen-komponen alamiah yang menarik dan 

indah. Hal ini menandakan belum optimalnya 

pengelolaan dalam memanfaatkan daya tarik yang 

ada pada PKOR Way Halim. 

 

5.2.4 Identifikasi Tingkat Kepuasan 

Pengunjung Terhadap Faktor 

Keamanan PKOR Way Halim 

Tabel 5. 4 Skor Penilaian Persepsi Pengunjung 

terhadap Indikator Pada Faktor Keamanan 

 
Sumber: Peneliti, 2019 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai 

dengan menggunakan persepsi pengunjung, 

didapatkan total nilai indikator pada faktor 

keamanan sebesar 886. Apabila nilai tersebut 

dirata-ratakan maka didapatkan rata-rata indikator 

pada faktor keamanan sebesar 295,33 atau apabila 

melihat pada kategori maka faktor keamanan 

masuk dalam kategori Puas. Selanjutnya dilakukan 

perhitungan skor indeks faktor untuk mengetahui 

nilai faktor keamanan, berikut adalah perhitungan 

skor indeks faktor keamanan: 

 

Skor Indeks Faktor Keamanan =  

 
Total nilai indikator riil

Total nilai indikator maksimal
 x Nilai maksimal faktor 

 

Skor indeks faktor keamanan:  
886

1.455
 x 167 = 101 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, didapatkan skor indeks faktor 

keamanan sebesar 167. Apabila melihat pada tabel 

klasifikasi berdasarkan faktor persepsi pengunjung 

terhadap Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya 

(PKOR) maka nilai indeks faktor keamanan masuk 

pada kategori sangat tidak puas. Jika 

dibandingkan antara nilai indeks faktor keamanan 

dengan nilai riil hasil perhitungan per indikator, 

No Indikator 

Penilaian Faktor Keamanan Total 

Persepsi 

Pengunjung 

Per 

Indikator 

Tingkat 

Kepuasan 
Skala 

Penilaian 

Jumlah 

responden 

Jumlah 

responden 

x nilai 

skala 

1 

Kepuasan 

terhadap 

kemudahan 

ketampakan 

PKOR dari luar 

kawasan 

Tidak ada 

fasilitas 
1 0 

315 Puas 

Sangat 

tidak puas 
2 2 

Tidak 

puas 
10 20 

Cukup 

puas 
50 150 

Puas 27 108 

Sangat 

puas 
7 35 

2 

Kepuasan 

terhadap 

pelayanan 

keamanan 

Tidak ada 

fasilitas 
0 0 

303 Puas 

Sangat 

tidak puas 
6 6 

Tidak 

puas 
20 40 

Cukup 

puas 
37 111 

Puas 24 96 

Sangat 

puas 
10 50 

3 

Kepuasan 

terhadap 

keterjaungkauan 

PKOR menuju 

fasilitas umum 

terdekat 

Tidak ada 

fasilitas 
3 0 

268 
Cukup 

puas 

Sangat 

tidak puas 
8 8 

Tidak 

puas 
29 58 

Cukup 

puas 
30 90 

Puas 23 92 

Sangat 

puas 
4 20 

Total nilai indikator pada faktor Keamanan 886  

Rata-rata nilai riil indikator 295,33 Puas 
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maka dapat dilihat perbedaan penilaian tingkat 

kepuasan. Hal ini disebabkan terdapat satu 

indikator yang memiliki nilai indikator berbeda 

dibandingkan indikator lainnya yaitu 

keterjangkauan kawasan menuju fasilitas terdekat. 

Hal ini menunjukan bahwa pengunjung PKOR 

Way Halim belum merasa puas terhadap 

keterangkauan PKOR dalam menjangkau fasilitas-

fasilitas umum terdekat. 

 

5.2.5 Persepsi Pengunjung Terhadap 

Keseluruhan Faktor Penilaian 

PKOR Way Halim Sebagai Ruang 

Publik 

Adapun nilai secara kesuluruhan dari 

persepsi pengunjung terhadap Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) sebagai ruang 

terbuka publik adalah sebagai berikut: 

 

Rata-rata nilai persepsi pengunjung:  

(skor indeks faktor kenyamanan + skor indeks 

faktor aksesibilitas + skor indeks faktor 

ketampakan + skor indeks faktor keamanan) / 4 

: (793 + 664 + 188 +101) / 4 

: 436 

 

Apabila mengacu kepada tabel klasifikasi 

persepsi pengunjung terhadap Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR), maka rata -rata 

nilai persepsi pengunjung dapat disimpulkan 

masuk pada kategori tingkat kepuasan yaitu sangat 

tidak puas. Artinya bahwa pengunjung masih 

belum merasa puas terhadap faktor kenyamanan, 

faktor aksesibilitas, faktor ketampakan dan faktor 

keamanan di PKOR Way Halim.  

 

VI. Kesimpulan dan 

Rekomendasi 

6.1  Kesimpulan  

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada 

penelitian ini, terkait bagaimana persepsi 

masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim sebagai 

ruang publik. Didapatkan hasil nilai secara 

kesuluruhan dari persepsi pengunjung terhadap 

Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya (PKOR) 

sebagai ruang terbuka publik adalah sebesar 436, 

yang mana nilai tersebut termasuk pada kategori 

tingkat kepuasan yaitu sangat tidak puas. Artinya 

bahwa pengunjung masih belum merasa puas 

terhadap faktor kenyamanan, faktor aksesibilitas, 

faktor ketampakan dan faktor keamanan di PKOR 

Way Halim. Sehingga persepsi masyarakat 

terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim sebagai ruang publik 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

masyarakat dan masih perlu dilakukan peningkatan 

kualitas guna menjadikan PKOR Way Halim 

menjadi berhasil sebagai ruang publik Kota Bandar 

Lampung. 

 

6.2 Rekomendasi 

6.2.1 Rekomendasi Bagi Pemerintah 

1) Perlu adanya perhatian dan komitmen 

dari Pemerintah Kota Bandar Lampung 

khususnya pihak pengelola terkait 

masalah Ruang Terbuka Non Hijau 

(RTNH) atau ruang publik PKOR Way 

Halim yaitu Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Bandar Lampung, 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Lampung, Dinas Pariwisata Provinsi 

Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM, 

serta Biro Perlengkapan dan Aset 

Provinsi Lampung untuk penambahan 

fasilitas serta pemeliharaan fasilitas yang 

sudah ada agar fasilitas tersebut dapat 

termanfaatkan dengan baik. 

2) Perlu adanya pembenahan terhadap 

fasilitas penunjang yang mengalami 

kerusakan dan berada dalam kondisi 

yang belum memadai untuk meningkatan 

faktor kenyamanan, aksesibilitas, 

keamanan dan kualitas citra atau 

ketampakan PKOR Way Halim. 

Sepertinya meningkatkan ketersediaan 

tong sampah diberbagai titik, perbaikan 

dan pengadaan kursi bagi pengunjung, 

serta peningkatan kualitas jalan. 

3)  Pembentukan ruang publik khususnya 

PKOR Way Halim harus memenuhi 

standar dengan memahami karakter 

masyarakat serta kemauan masyarakat 

agar mampu meningkatkan ketertarikan 

masyarakat dan meningkatkan kualitas 

ruang publik. 

4) Pemerintah Provinsi Lampung perlu 

menyediakan dan meningkatkan 

prasarana yang dapat mampu 

memfasilitasi dan mengakomodasi 

kebutuhan seluruh masyarakat untuk 

berolahraga, seperti anak-anak, remaja, 
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orang tua, bahkan para manula dan 

orang-orang yang memiliki kebutuhan 

khusus. 

5) Pentingnya peningkatan ketegasan dan 

ketertiban yang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Lampung maupun 

pihak pengelola untuk merelokasi 

keberadaan Pedagang Kaki Lima agar 

dapat berdagang pada kawasan yang 

sudah disediakan oleh pengelola PKOR 

Way Halim, guna tidak menimbulkannya 

dampak atau permasalahan negatif yang 

terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. 

 

6.2.2 Rekomendasi Masyarakat 

1) Mendukung tindakan pemerintah dalam 

hal revitalisasi melalui ikut dalam 

melestarikan, merawat, dan menjaga 

fasilitas yang ada, seperti tidak merusak 

objek yang berada di PKOR Way Halim. 

2) Perlu adanya kesadaran masyarakat 

untuk tidak membuka lapak usaha pada 

badan jalan kawasan PKOR Way Halim, 

hal ini guna tetap menjaga kualitas serta 

fungsi utama dari PKOR Way Halim. 

 

6.2.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan 

dikarenakan adanya keterbatasan pada penulis. 

Kelemahan tersebut diantaranya adalah: 

1) Dalam memperoleh informasi perubahan 

perekonomian masyarakat terdapat 

kekurangan karena hanya berfokus kepada 

masyarakat yang menjadi responden 

penelitian dengan menggunakan persepsi 

responden, hal ini berkemungkinan dapat 

terjadi bias informasi atau belum 

merepresentasikan pendapatan atau 

perubahan perekonomian yang terjadi di 

Kota Bandar Lampung akibat adanya 

revitalisasi PKOR Way Halim. 

2) Metode yang digunakan dalam mengukur 

tingkat kepuasan terhadap kualitas 

pelayanan lebih tepat menggunakan 

metode kesenjangan (Gap Analysis Model) 

yang berkaitan dengan kepuasan. Dengan 

melihat antara harapan masyarakat 

terhadap pelayanan dan persepsi mereka 

tentang pelayanan yang diperoleh, dapat 

melihat apakah kesejangan besar atau tidak, 

jika semakin besar pelanggan semakin 

tidak puas, sedangkan gap yang semakin 

kecil, pelanggan semakin puas. Metode ini 

dirasa lebih cocok digunakan untuk 

mengukur kualitas pelayanan yang 

diberikan. 
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