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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian 

mengenai pengembangan taman tematik pada setiap bagian wilayah kota di Kota 

Bandar Lampung. 

 

2.1 Sustainable Development Goals 

Dalam buku  Kajian Indikator Sustainable Development Goals oleh Badan Pusat 

Statistik Tahun 2014, Sustainable Development Goals diharapkan dapat melanjutkan 

apa yang ditetapkan oleh MDGs atau Millennium Development Goals serta dapat 

menghadapi tantangan dalam pembangunan baik yang sudah terjadi maupun yang 

belum terjadi yang tentunya akan semakin meningkat.  Menurut buku Panduan Praktis 

Implementasi Agenda Baru Perkotaan New Urban Agenda, Indonesia turut 

menyepakati komitmen pembangunan SDGs yang diprakarsai oleh PBB. Sustainable 

Development Goals memiliki tujuh belas tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030. 

Dalam buku Kajian Indikator Sustainable Development Goals yang dibuat oleh Badan 

Pusat Statistik, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki tujuh belas goals, yang 

terdiri dari: 

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan. 

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, 

dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. 

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk 

di segala usia. 

4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan 

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. 

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak 

perempuan. 

6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. 



 

 

7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, 

berkelanjutan dan modern. 

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, 

kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk 

semua. 

9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif 

dan berkelanjutan dan mendorong inovasi. 

10. Mengurangi ketimpangan. 

11. Membuat kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh 

dan berkelanjutan. 

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. 

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan 

dampaknya. 

14. Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. 

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara 

berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi dan 

menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya 

keanekaragaman hayati. 

16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan 

berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan 

membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. 

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan. 

 

2.2 Sustainable Cities and Communities dalam SDGs 

Dalam Buku Mewariskan Kota Layak Huni oleh Nirwono Joga (2017), 

pengembangan perkotaan mengutamakan untuk mencapai tujuan ke-11, yakni 

membuat kota dan permukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh dan 

berkelanjutan atau Sustainable Cities and Communities. Menurut Nirwono Joga, 
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tercapainya tujuan ke-11 ini akan memberikan dampak pada tujuan-tujuan lainnya. 

Dalam Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan New Urban Agenda, 

Sustainable Cities and Communities memiliki target yang harus dicapai pada tahun 

2030 yang dapat dibagi ke dalam tiga bagian yaitu secara lingkungan, sosial dan 

ekonomi: 

 

1. Secara lingkungan 

a) Melestarikan warisan budaya dunia dan alam dunia. 

b) Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, 

khususnya pada kualitas udara dan penanganan sampah kota. 

c) Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif 

dan mudah dijangkau, terutama untuk perempuan, anak-anak, manula, 

dan penyandang dis 

d) abilitas. 

 

2. Secara sosial 

a) Akses yang mudah untuk mencapai perumahan yang layak dan aman serta 

pelayanan dasar kota. Melakukan penataan kawasan kumuh. 

b) Menyediakan transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan 

berkelanjutan dengan memperhatikan anak-anak, perempuan, lansia dan 

difabel. 

c) Mewujudkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, 

d) Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terdampak dan 

fokus untuk melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi 

rentan.  

3. Secara Ekonomi 

a) Mendorong keterkaitan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif 

antara kota, pinggiran kota dan kawasan perdesaan dengan memperkuat 

perencanaan pembangunan nasional dan regional. 



 

 

Menurut Nirwono Joga (2017), tercapainya Sustainable Cities and Communities, akan 

diikuti oleh terwujudkan program untuk mencapai tujuan 6, 7, 12 dan 13, dan 

memberikan manfaat pada tujuan ke 1, 3, 8, 10 serta menghasilkan panduan menuju 

tujuan ke 9, 16 dan 17.  

 

2.3 Green City 

Kota Hijau merupakan gagasan yang dianggap sebagai acuan serta solusi bagi 

kota-kota untuk mewujudkan kota yang sehat dan nyaman. Kota Hijau atau Green City 

merupakan gambaran ideal untuk pembangunan kota yang berkelanjutan (Yunianto 

dkk, 2017). Konsep Kota Hijau merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh 

berbagai negara di dunia untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada di 

perkotaan (Caesarina & Rahmani, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

PU Dirjen Penataan Ruang telah mencanangkan suatu program yang dikenal dengan 

Program Pengembangan Kota Hijau sebagai langkah implementasi dari dari Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Fatimah, 2012). P2KH 

memiliki delapan atribut, yaitu:  

1. Green planning and design 

Meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih sensitif terhadap agenda 

hijau. Antara lain meliputi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada 

wilayah prioritas dan menyusun masterplan ruang terbuka hijau perkotaan. 

2. Green open space 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau sesuai dengan 

karakteristik kota/kabupaten melalui berbagai macam strategi untuk 

mencapai target 30% sesuai yang dikatakan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Dilakukan dengan cara pembuatan hutan kota, taman kota di kawasan  

perkotaan untuk menambah luas ruang terbuka hijau kota. 

3. Green community 

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan institusi 

swasta dalam mewujudkan kota hijau. Melibatkan masyarakat dalam 
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sosialisasi program kota hijau dalam melibatkan institusi pendidikan melalui 

program sekolah hijau dan kampus hijau. 

4. Green building 

Struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan 

pembangunannya bersifat efisien. Bangunan hijau harus bersifat ekonomis, 

tepat guna, tahan lama dan nyaman.  

5. Green energy 

Strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui 

penghematan penggunaan serta meningkatkan energi terbarukan contohnya 

energi listrik tenaga angin, emisi methane, surya. 

6. Green water 

Penggunaan air yang hemat serta menciptakan air berkualitas bagi 

masyarakat.  

7. Green waste 

Pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce, reuse dan recycle. 

Dan tiga prinsip tersebut didukung oleh teknologi pengolahan dan 

pembuangan sampah yang ramah lingkungan. 

8. Green transportation 

Mengembangkan transportasi umum yang berkualitas, untuk meningkatkan 

penggunaan transportasi umum dan mengurangi penggunaan transportasi 

pribadi serta meningkatkan pelayanan yang ramah bagi pejalan kaki dan 

pengguna sepeda. 

 

2.4 Livable City 

Kota Layak Huni atau Livable City adalah perwujudan kota yang memiliki 

suasana untuk tinggal dengan nyaman dalam beraktivitas dari segala aspek, baik aspek 

fisik dan non fisik suatu kota. Kota layak huni menjadi tantangan bagi pemerintah 

untuk mewujudkan kota yang dapat menyediakan sarana prasarana yang inklusif bagi 

masyarakatnya, penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuannya serta 



 

 

menonjolkan aspek budaya dari sebuah kota (IAP Indonesia, 2017). Kota memiliki 

banyak tantangan di masa kini dan masa depan akan semakin meningkat seiring dengan 

peningkatkan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan ketidaknyamanan 

lingkungan tempat tinggal. Liveable City adalah gambaran sebuah lingkungan dan 

suasana kota yang dapat memberikan kenyamanan serta meningkatkan kesehatan jiwa 

dan jasmani masyarakatnya, serta masyarakat dapat merasakan mobilitas yang teratur, 

dan tentunya kota layak huni adalah kota yang layak dihuni oleh setiap kalangan 

masyarakat. Berdasarkan penelitian Indonesian Most Livable City Index 2017, terdapat 

tujuh prinsip Livable City, yaitu: 

1. Ketersediaan kebutuhan dasar (perumahan yang layak, air bersih, jaringan 

listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dll). 

2. Ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi umum, taman, 

fasilitas kesehatan, dll). 

3. Ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas. 

4. Keamanan dan keselamatan. 

5.  Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

6. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya. 

7. Kualitas lingkungan. 

Selain prinsip, juga terdapat kriteria kota layak huni Indonesia Most Livable 

City 2017, yang terdiri dari 29 kriteria, yakni: 

1. Keamanan kota 

2. Fasilitas keamanan 

3. Politik kota 

4. Keselamatan kota 

5. Kesehatan kota 

6. Fasilitas kota 

7. Kebersihan kota 

8. Persampahan 

9. Perekonomian kota 

10. Fasilitas ekonomi 



27 

 

 

11. Sektor informal kota 

12. Ketercukupan pangan 

13. Informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat 

14. Perumahan  

15. Fasilitas pendidikan 

16. Fasilitas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik 

17. Fasilitas peribadatan/pelayanan keagamaan 

18. Fasilitas taman kota 

19. Fasilitas olahraga 

20. Fasilitas kesenian dan budaya 

21. Fasilitas rekreasi 

22. Fasilitas pejalan kaki 

23. Fasilitas kelompok rentan 

24. Transportasi 

25. Pengelolaan air bersih 

26. Pengelolaan air kotor dan drainase 

27. Jaringan telekomunikasi 

28. Kelistrikan 

29. Penataan kota 

 

2.5 Ruang Terbuka Hijau 

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 

ruang terbuka hijau merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh 

pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 

tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok, yang dapat 

digunakan secara terbuka, ditumbuhi oleh berbagai vegetasi baik yang alami atau 

sengaja ditanam.  



 

 

Ruang terbuka hijau perkotaan memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan 

manusia di perkotaan. Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru kota, peneduh 

dan penyerap air hujan, selain itu menjadi wadah komunikasi warga dan menjadi nilai 

arsitektural yang memperindah wilayah perkotaan (Utami, 2012). Ruang terbuka hijau 

terbagi menjadi dua yaitu ruang terbuka hijau publik privat. Ruang terbuka hijau publik 

merupakan ruang terbuka yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dapat 

dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat sedangkan ruang terbuka hijau privat 

adalah taman yang dikelola oleh instansi atau perseorangan.  

Ruang terbuka hijau publik dapat berupa taman kota, taman pemakaman umum 

dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Pada UUPR 26/2007 dijelaskan 

bahwa kewajiban setiap kota dalam menyediakan ruang terbuka adalah seluas 30 

persen, dengan pembagian ruang terbuka hijau publik sebanyak 20 persen dan ruang 

terbuka privat sebanyak 10 persen. Penyediaan akan ruang terbuka hijau baik publik 

atau privat merupakan upaya untuk mengatasi degradasi lingkungan yang disebabkan 

oleh banyaknya pembangunan. Selain memiliki manfaat lingkungan ketersediaan 

Ruang Terbuka Hijau dapat dipergunakan sebagai tempat rekreasi dan area mitigasi 

bencana. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008, 

penyelenggaraan RTH memiliki tujuan yaitu: 

1. Untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 

2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 

lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 

masyarakat; 

3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman 

lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih. 

Ruang Terbuka Hijau alami dapat berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan 

taman nasional, sedangkan untuk RTH non alami berupa taman, lapangan olahraga, 

pemakaman dan jalur hijau di jalan. Fungsi yang dimiliki oleh Ruang Terbuka Hijau 

terbagi ke dalam empat fungsi yaitu: 

1. Fungsi Ekologis 
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Fungsi dari sebuah Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai area terserapnya air 

hujan, guna mengurangi limpasan air hujan. Memberikan oksigen bagi kota. 

Menjadi penyeimbang di kota dari lingkungan terbangun dan tidak terbangun. 

2. Fungsi Sosial Budaya 

Ruang Terbuka Hijau dapat merepresentasi budaya suatu wilayah. Fungsi 

sosial dapat diperoleh dari Ruang Terbuka Hijau non alami seperti taman, 

yaitu merupakan ruang bagi masyarakat untuk bersosialisasi dengan sesama.  

3. Fungsi Estetika 

Ruang Terbuka Hijau non alami dalam bentuk taman tematik dapat 

memberikan kesan estetika suatu kota. Taman tematik dapat menjadi ikon 

bagi suatu kota. Kota akan terlihat lebih hidup dan tidak monoton bila 

terdapat taman. 

4. Fungsi Ekonomi 

Ruang Terbuka Hijau non alami dalam bentuk taman juga dapat menjadi 

sarana yang memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertukaran transaksi 

atau berjualan bagi masyarakat kecil. Selama kegiatan berjualan ini diatur dan 

ditata dengan baik, tentu akan semakin memperkaya fungsi dari sebuah 

taman.  

 

2.6 Taman Kota 

Taman kota merupakan salah satu bagian dari ruang terbuka hijau perkotaan. 

Taman kota memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ruang terbuka hijau 

dalam sebuah kota (Sagala dkk, 2017). Taman kota merupakan salah satu sarana yang 

mewadahi pembangunan sosial budaya seperti pendidikan masyarakat, katup 

pengaman dan pengkayaan budaya kota, tempat beraktivitas sosial masyarakat, 

pembentuk citra kota, tempat utilitas dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat 

(Ilmiajayanti & Dewi, 2015). Taman kota membuat lingkungan perkotaan menjadi 

lingkungan yang nyaman untuk ditinggali, dimana taman kota tersebut dapat dijadikan 

sebagai sarana rekreasi yang tidak dipungut biaya dan bersahabat bagi anak-anak muda 



 

 

serta dapat diakses masyarakat dari berbagai golongan. Menurut Laurie (1986) dalam 

Muchhibi (2015), taman adalah sebidang lahan berpagar yang digunakan untuk 

mendapatkan kesenangan, kegembiraan dan kenyamanan. 

Sejarah mengenai taman kota dipengaruhi oleh pola perencanaan zaman kerajaan 

jawa yang memerlukan area terbuka tempat raja berdialog dengan rakyatnya. Area ini 

terealisasikan dalam bentuk alun-alun. Dalam perkembangan manusia selanjutnya pada 

masa perkembangan manusia selanjutnya, lahan pertanian membentuk lingkaran 

“organisme kota” yang dimana di dalamnya terdapat ruang terbuka yang dapat dipakai 

bersama-sama (courtyard), jalan umum, dan “alun-alun” (square), yang sangat 

berdekatan satu sama lain, sehingga terkesan keakraban antar penghuninya. 

 

2.7 Taman Tematik  

Taman tematik adalah taman kota yang diberikan tema atau konsep tertentu 

(Ilmiajayanti dan Dewi, 2015). Taman kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau 

publik (Kementerian PU, 2008). Taman tematik memiliki fungsi yang sama seperti 

taman kota, hanya saja taman tematik merupakan taman yang dibentuk menurut tema 

tertentu dengan elemen pembentuk dengan tema taman yang dipilih. Antar taman 

tematik memiliki ciri khas yang berbeda dengan taman tematik lainnya. Menurut 

Hartati dan Ernawati (2019), taman tematik merupakan program revitalisasi taman 

dengan memperbaiki atau menambah elemen-elemen, fasilitas dan tema yang unik 

pada taman tematik. Penambahan elemen atau pun fasilitas ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung ciri khas yang ditonjolkan. Pengadaan 

taman tematik memiliki tujuan untuk menciptakan ruang terbuka publik yang atraktif 

dan interaktif. Penyediaan taman tematik didasari oleh kebutuhan dasar masyarakat, 

sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam perencanaan taman tematik.  

 Taman kota dapat dikategorikan ke dalam taman tematik apabila taman kota 

atau taman tematik tersebut dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun 

lingkungan (Bappeda Bandung, 2014). Hal ini dapat terlihat dari keterikatan aktivitas 

dan masyarakat terhadap taman dengan nilai-nilai edukatif dan rekreatif. Taman 
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tematik dapat memberikan manfaat ekologi yaitu memberi sumbangsih dalam 

pemenuhan ruang terbuka hijau publik 20% sesuai Undang-Undang Penataan Ruang. 

Selain itu bermanfaat sosial sebagai sarana penelitian, pendidikan, penyuluhan, sarana 

rekreasi dan interaksi sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007. Taman tematik dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan ekonomi dengan menjadi sumber produk yang bisa dijual, serta 

pengelolaan taman yang baik dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat yang 

tertata (Bappeda Bandung, 2014). 

 Taman tematik ditipologikan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan 

karakteristik dan kondisi eksisting dari taman tersebut, berikut adalah tipologi taman 

menurut Yan Dimas (2016), Bagiar dan Satria (2016) dan Muqarabbin (2016): 

 

TABEL II. 1. TIPOLOGI TAMAN TEMATIK 

 
Tema Taman Karakteristik 

Sejarah 
1. Terdapat nilai sejarah yang dimiliki sekitar kawasan taman 

2. Adanya patung sebagai simbol atau ciri khas taman 

3. Dipengaruhi oleh penggunaan lahan di sekitarnya (kawasan cagar budaya 

Edukatif 

1. Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas edukasi sebagai tujuan 

pengembangan ilmu dan pengetahuan 

2. Terdapat wahana bermain anak-anak 

3. Lokasi terdapat pada pusat kegiatan fasilitas penunjang kawasan 

Rekreatif 

1. Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas hiburan, sebagai tujuan 

pariwisata masyarakat 

2. Terintegrasi dengan pusat PKL 

3. Terletak pada pusat kota 

Minat Khusus 
1. Terdapat aktivitas atau fasilitas yang berkaitan dengan hobi dan kegemaran 

2. Sebagai sarana mengeksplorasi bakat atau hobi (seni maupun olahraga) 

Kesehatan 
1. Terdapat kegiatan yang didominasi aktivitas dan fasilitas penunjang kesehatan 

masyarakat 

2. Pada kawasan ini digunakan untuk lansia berolahraga 
Sumber: Skha Consulting (2014) yang diolah oleh Yan Dimas (2016) 

 

TABEL II. 2. TIPOLOGI TAMAN TEMATIK 

 
Klasifikasi RTH Tema Keterangan 
Sejarah Sejarah/Historis Kawasan Memiliki nilai sejarah di sekitar kawasan 

Edukatif 
1. Aktivitas rutin 

2. Olahraga 

3. Minat Khusus 
Kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat  



 

 

Klasifikasi RTH Tema Keterangan 

Rekreatif Ciri khas kota  
Keberadaan taman menjadi suatu ikon/simbol 

Sebagai identitas kota, sosial, budaya 
Sumber: Purmohadi, 2006 yang diolah oleh Bagiar dan Satria (2016) 

 

TABEL II. 3. TIPOLOGI TAMAN TEMATIK 

 
Tema taman Karakteristik 

As a oasis/sumber 

ketenangan 

1. Tema yang menciptakan rasa ketenangan, dibangun sebagai oase di tengah 

kompleksitas ruang kota dan menjadi hiburan sebagai sumber kesenangan 

dari masyarakat dengan fungsi yang beragam. 

2. Dominasi ruang terbuka hijau 

3. Fasilitas taman yang inovatif 

As a dream 

land/dunia impian 

1. Tema yang merealisasikan fantasi pengunjung ke dalam desain fisik taman 

tematik, fasilitas dan aktivitas 

2. Penyajian fantasi dimaksudnya sebagai sumber ketenangan 

3. Fantasi yang disajikan dapat berupa pemberian zona di masa lalu, sekarang 

dan masa yang akan datang 

4. Fasilitas dan desain serta pengalaman mental yang didapatkan 

menggambarkan tema taman 

As a 

machine/mesin 

wahana 

1. Tema yang dikaitkan dengan mesin besar yang tersusun untuk suatu 

pertunjukan dengan sistem yang fungsional 

2. Mesin sebagai sebagai penyajian pengalaman dengan penyediaan mesin 

sebagai fasilitas hiburan, seperti roller coaster yang secara fungsi 

memberikan pengalaman mental bagi pengunjung 

3. Dapat juga menghadirkan tokoh-tokoh, lansekap dan fasilitas dalam dunia 

film 

As a 

show/pertunjukan 

1. Fungsi taman sebagai pertunjukan, pengalaman yang didapatkan tidak 

terbatas pada fisik taman tetapi juga pengalaman mental yang 

menghadirkan kesenangan dan bahagia. 

2. Pengunjung dapat diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam taman 

3. Melalui pertunjukan pengunjung dapat merasakan pengalaman ruang yang 

bersifat edukasi tentang budaya sejarah dan seni yang disajikan dalam 

pertunjukan 

4. Edukasi dapat diperoleh dari desain dan visual yang ada di taman 

mengenai budaya sejarah dan seni 

As a brand/sebagai 

merk 

1. Tema berkaitan dengan pertunjukan yang ditampilkan di dalam taman, 

yang berupa adopsi dari cerita atau film-film dengan tema tertentu. 

2. Desain fisik dan komponen menggambarkan tema dari cerita film yang 

diambil 

As a text/sebagai 

bacaan/cerita 

1. Tema berkaitan pada taman yang dapat terbaca dan mampu 

menginteprestasikan keragaman yang ada di dalam taman. 

2. Yang dimaksudkan sebagai penceritaan adalah aktivitas penunjang yang 

menjadi pusat perhatian yang berorientasi pada bisnis dan komersial 

dengan kekuatan yang lebih besar seperti outlet-outlet cinderamata, 

restoran dan lainnya 
Sumber: Lucas (2008) yang diolah oleh Muqarabbin (2016) 
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2.8 Manfaat Sosial dari Taman Tematik 

Ruang terbuka publik dalam bentuk taman diharapkan mampu menjadi taman 

yang memiliki banyak fungsi, yaitu dapat menjadi ruang untuk berinteraksi dan inklusi 

sosial, menunjang kesehatan masyarakat, menjadi tempat yang layak untuk 

bertransaksi ekonomi, serta taman dapat mengekspresikan kebudayaan dan ciri khas 

yang ada suatu kota. Taman diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat kota, karena taman akan memberikan manfaat sosial dan psikologis bagi 

masyarakat kota. Taman tematik memiliki fungsi sosial, ekonomi, ekologi serta 

estetika yang diberikan kepada suatu kota. Terutama fungsi sosial, taman tematik 

dikembangkan agar dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi, sosialisasi bahkan atraksi 

yang menghidupkan taman tersebut (Widyahantari, 20). Efek positif yang timbul dari 

taman tematik adalah meningkatnya kesehatan fisik dan mental bagi masyarakat yang 

menggunakannya. Menurut Woolley (2003) dalam Widyahantari taman tematik harus 

digunakan secara terus menerus pada setiap fase kehidupan masyarakat, dari masa 

anak-anak, remaja, dewasa dan manula.  

Menurut Satria dan Prananda (2016) tema dari taman tematik harus sesuai 

dengan lingkungan atau karakteristik sekitar taman, hal ini dapat menyangkut ekonomi, 

budaya, sejarah serta karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Taman tematik harus 

dapat merepresentasikan ruang yang memang benar-benar dapat digunakan secara 

nyaman bagi pengguna untuk bersosialisasi serta dapat memfasilitasi para pedagang 

kecil untuk terjadi proses pertukaran transaksi. Taman tematik juga menjembatani 

komunitas-komunitas dalam menghidupkan sebuah taman, sehingga taman tematik 

juga mampu merepresentatifkan komunitas yang ada. Taman tematik harus 

menggambarkan sebagai wadah yang memang disediakan sebagai wadah yang 

terfasilitasi dengan baik untuk menjadi tempat berinteraksi dengan nyaman dan aman. 

Dengan adanya taman yang nyaman dan aman tentu akan semakin meningkatkan 

kesejahteraan mental masyarakat dan menjadi fasilitas yang baik bagi komunitas. 

Pengembangan taman tematik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 

Kota Layak Huni. Kota layak huni menggambarkan sebuah kota yang inklusif bagi 

seluruh masyarakat dan dapat membangun karakteristik masyarakatnya. Keberadaan 



 

 

taman pada suatu kota, dapat mempengaruhi karakteristik masyarakatnya. Semakin 

meratanya penyebaran taman tematik, tentu akan membentuk pribadi masyarakat yang 

sejahtera secara mental. Taman tematik pun dapat memberikan kontribusinya dalam 

membentuk pribadi masyarakat, yang diberikan dari tema yang dibentuk serta elemen-

elemen pendukungnya. Kualitas taman pun harus ditunjang dengan ketersediaan 

fasilitas kaum difabel, agar taman dapat menjangkau kebutuhan seluruh lapisan 

masyarakat. Jika pengembangan taman tematik terus digalakkan, tentu akan tercipta 

kota yang layak huni. 

 

2.9 Preseden Taman Tematik 

2.9.1 Taman Tematik di Kota Bandung 

Kota Bandung merupakan kota yang menggalakkan revitalisasi taman menjadi 

taman tematik yang diusung oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil. Tujuan dari 

revitalisasi taman ini adalah menciptakan ruang terbuka publik Kota Bandung yang 

nyaman dan indah. Tema yang diusung pada tematik sangat beragam, sehingga 

masyarakat dapat menyesuaikan minatnya pada taman tematik yang diinginkan 

(Muqarrabin, 2016). Berikut adalah taman-taman Kota Bandung dengan temanya: 

 

TABEL II. 4. TIPOLOGI TAMAN TEMATIK DI KOTA BANDUNG 

 
No Nama 

Taman 

Karakteristik Indikasi Tema 

1 

  

  

  

  

Taman 

Cikapayang 

(Dago) 

  

  

  

  

Disebut sebagai Taman Jomblo Tema Rekreatif 

  

  

  

  

berada di bawah jembatan layang pasupati 

Merupakan ruang terbuka non hijau 

Keberadaan area duduk (kursi) yang digunakan untuk 

individu (sendiri) 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas hiburan, 

sebagai tujuan pariwisata masyarakat. 

2 

  

  

  

Taman 

Pasupati 

  

  

  

Berada di bawah jembatan layang pasupati Tema Minat Khusus 

  

  

  

Merupakan ruang terbuka non hijau 

Difungsikan sebagai kegiatan olahraga skateboard 

Terdapat aktivitas yang berkaitan dengan hobi dan 

kegemaran 
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No Nama 

Taman 

Karakteristik Indikasi Tema 

3 

  

  

  

Taman 

Cilaki 

  

  

  

Disebut juga sebagai Taman Lansia Tema Kesehatan 

  

  

  

Ditujukan khusus untuk lansia 

Pada kawasan ini sering digunakan oleh lansia untuk 

berolahraga 

Terdapat aktivitas dan fasilitas penunjang kesehatan 

masyarakat 

4 

  

  

  

taman 

Centrum 

  

  

  

Disebut juga sebagai Taman Musik Tema Minat Khusus 

  

  

  

Ditujukan khusus untuk musisi/band di kota Bandung 

Dikembangkan berdasarkan potensi musik masyarakat 

Bandung 

Terdapat aktivitas yang berkaitan dengan hobi dan 

kegemaran 

5 

  

  

  

Taman 

Cempaka 

  

  

  

Disebut juga sebagai Taman Fotografi Tema Minat Khusus 

  

  

  

Ditujukan khusus untuk penggemar fotografi 

Digunakan sebagai ruang pameran karya foto 

Terdapat aktivitas yang berkaitan dengan hobi dan 

kegemaran 

6 

  

  

  

  

Taman 

Cikini 

  

  

  

  

Disebut juga sebagai Taman Pustaka Bunga Tema Edukatif 

  

  

  

  

Sebagai simbol Bandung sebagai kota kembang 

Memiliki banyak jenis tanaman bunga 

Digunakan sebagai perpustakaan koleksi bunga 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas edukasi, 

sebagai tujuan pengembangan ilmu dan pengetahuan 

7 

  

  

Taman 

Persib 

  

  

Berada di lapangan sepakbola yang digunakan sebagai 

tempat latihan klub sepakbola Persib Bandung 

Tema Sejarah 

  

  Terdapat museum tentang klub sepakbola Persib 

Bandung 

Terdapat nilai sejarah yang dimiliki di sekitar kawasan 

taman 

8 

  

  

Taman 

Vanda 

  

  

Memiliki ikon tanaman anggrek yang berada di dalam 

taman 

Tema Rekreatif 

  

  Berada di antara kawasan perkantoran 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas hiburan, 

sebagai tujuan pariwisata masyarakat. 

9 

  

  

  

Taman 

Balai Kota 

  

  

  

Berada di dalam Balai Kota Bandung Tema Rekreatif 

  

  

  

Kondisi eksisting taman sebelumnya sudah terawat 

baik 

Terdapat ikon “Gembok Cinta” sebagai simbol kasih 

sayang 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas hiburan, 

sebagai tujuan pariwisata masyarakat. 

10 

  

  

Taman 

Fitness 

  

  

Dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan warga 

Bandung yang gemar olahraga 

Tema Minat Khusus 

  

  Tersedia berbagai fasilitas olahraga yang dapat 

digunakan secara gratis 



 

 

No Nama 

Taman 

Karakteristik Indikasi Tema 

Terdapat aktivitas yang berkaitan dengan hobi dan 

kegemaran 

11 

  

  

  

Taman 

Film 

  

  

  

Berada di bawah jembatan layang pasupati Tema Minat Khusus 

  

  

  

Merupakan ruang terbuka non hijau 

Terdapat monitor/layar yang digunakan untuk 

pemutaran film 

Terdapat aktivitas yang berkaitan dengan hobi dan 

kegemaran 

12 

  

  

Taman 

Hewan 

Peliharaan 

(Pet Park) 

  

  

Difungsikan khusus untuk hewan peliharaan Tema Edukatif 

  

  
Tersedia fasilitas untuk hewan peliharaan 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas edukasi, 

sebagai tujuan pengembangan ilmu dan pengetahuan 

13 

  

  

Taman 

Superhero 

  

  

Ditujukan khusus untuk anak kecil Tema Minat Khusus 

  

  
Terdapat berbagai patung superhero terkenal 

Terdapat aktivitas yang berkaitan dengan hobi dan 

kegemaran 

14 

  

  

  

  

Taman 

Alun-Alun 

  

  

  

  

Berada di pusat kota dan bersebelahan dengan masjid 

agung Kota Bandung 

Tema Rekreatif 

  

  

  

  

Difungsikan sebagai ruang publik yang luas untuk 

masyarakat umum 

Dikembangkan menggunakan rumput sintetik 

Desain menggunakan ciri khas gaya Timur Tengah 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas hiburan, 

sebagai tujuan pariwisata masyarakat. 

15 

  

  

Taman 

Gesit 

  

  

Difungsikan untuk aktivitas masyarakat agar lebih 

kreatif 

Tema Rekreatif 

  

  Terdapat berbagai fasilitas permainan dan ketangkasan 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas hiburan, 

sebagai tujuan pariwisata masyarakat 
Sumber: Skha Consulting (2014) yang diolah oleh Yan Dimas (2016) 

 

Taman Superhero memiliki sasaran utama yaitu anak-anak dengan rentan usia 

23-16 tahun, maka dari tema yang diusung adalah Super Hero (Muqarabbin, 2016). Di 

taman ini masyarakat mendapatkan pengalaman bermain dengan elemen-elemen 

patung superhero, dan target sasaran dari Taman Superhero adalah anak-anak. Lokasi 

taman ini berada pada lingkungan perumahan, sehingga memudahkan anak-anak untuk 

dapat mengakses taman tersebut. Selain itu, Taman Fotografi, yang berfungsi untuk 

memfasilitasi para seniman fotografi. Taman ini memfasilitasikan komunitas dengan 

pameran outdoor. Selanjutnya, Taman Lansia memiliki target utama yaitu masyarakat 
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yang berada pada umur lansia, tema ini didukung dengan konsep yang rindang yang 

diberikan oleh pepohonan yang berusia lebih dari 10 tahun yang disesuaikan dengan 

tema taman, selain itu pepohonan yang rindang ini memberikan kesan seperti hutan di 

tengah kota dan menjadi tempat yang nyaman bagi para lansia (Nourmasari, 2017). 

Taman tematik di Kota Bandung selain harus memberikan kesan ekologis seperti hijau 

dan rindang, taman tematik juga harus memberikan representasi mengenai tema taman 

yang diusung dan juga menggambarkan golongan masyarakat yang ditargetkan.  

 

2.9.2 Taman Tematik di Kota Surabaya 

Dalam buku Oase di Tengah Kota: Kota Ekologis dan Penyiapan RTH 

menyebutkan bahwa Surabaya memiliki 32 taman aktif dan 219 taman pasif. Surabaya 

memiliki luasan seluruh RTH mencapai 20,32 persen dari luas total Kota Surabaya atau 

sebesar 6.716,77 Ha, dengan 2.576,51 ha taman aktif. Berikut adalah beberapa taman 

aktif di Kota Surabaya: 

 

TABEL II. 5. TIPOLOGI TEMA TAMAN TEMATIK DI KOTA SURABAYA 

 

No Nama Taman Karakteristik Indikasi Tema 

1 

  

  

  

Taman Tugu 

Pahlawan 

  

  

  

Memiliki nilai sejarah 

Tema Sejarah 

  

  

  

sebagai landmark Kota Surabaya 

Terdapat museum tentang sejarah Indonesia 

Terdapat nilai sejarah yang dimiliki di sekitar taman 

2 

  

  

  

Taman Apsari 

  

  

  

Memiliki nilai sejarah 

Tema Sejarah 

  

  

  

Taman yang dibangun pertama kali di Kota 

Surabaya 

Terdapat patung pahlawan sebagai ciri khas 

Terdapat nilai sejarah di sekitar kawasan taman 

3 

  

  

  

Taman Surya 

  

  

  

Memiliki nilai sejarah 

Tema Sejarah 

  

  

  

Taman yang dibangun kedua di Kota Surabaya 

Berada di kawasan pemerintahan (halaman balai 

Kota Surabaya/ 

Terdapat nilai sejarah di sekitar kawasan taman 

4 

  

  

Taman 

Jayengrono 

  

Disebut taman memori (masa lalu) Tema Sejarah 

  

  Memiliki nilai sejarah 



 

 

No Nama Taman Karakteristik Indikasi Tema 

  

  

  

  

  

  

  

Taman yang dibangun ketiga di Kota Surabaya 

  

  

  

Berada di kawasan kota  lama Surabaya 

Terdapat monumen bersejarah 

Terdapat nilai sejarah di sekitar kawasan taman 

5 

  

  

  

Taman 

Bungkul 

  

  

  

Berada pada kawasan pemakaman Mbah Bungkul 

(potensi sejarah) 

Tema Rekreatif 

  

  

  

Dikembangkan untuk aktivitas olahraga , 

pendidikan, hiburan 

Merupakan taman favorit warga Kota Surabaya 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas 

hiburan sebagai tujuan pariwisata 

6 

  

  

  

  

  

  

Taman Flora 

  

  

  

  

  

  

Dikembangkan sebagai Techno Park 

Tema Edukatif 

  

  

  

  

  

  

Memiliki nilai ekologis yang baik 

Berada di tengah Kota Surabaya 

Berfungsi sebagai paru-paru kota (hutan kota) 

Terdapat sarana dan prasarana berbasis IT 

Terdapat perpustakaan dalam taman 

Terdapat kegiatan dominan dan fasilitas edukasi 

sebagai tujuan pengembangan ilmu dan pengetahuan 

7 

  

  

  

  

Taman Pelangi 

  

  

  

  

Sebagai spot penyambutan memasuki Surabaya 

Tema Minat Khusus 

  

  

  

  

Memiliki nilai estetika yang baik 

Digunakan untuk aktivitas minat khusus fotografi 

memiliki teknologi cahaya yang canggih 

Terdapat aktivitas yang berkaitan dengan hobi dan 

kegemaran 

8 

  

  

Taman Lansia 

  

  

Ditujukan untuk lansia 

Tema Kesehatan 

  

  

Mengedepankan nilai ekologis sebagai kenyamanan 

pengunjung 

terdapat aktivitas dan fasilitas penunjang kesehatan 

masyarakat 

9 

  

  

  

Taman 

Persahabatan 

  

  

  

Dibuat sebagai simbol kerjasama 6 kepala daerah 

Tema Rekreatif 

  

  

  

Memiliki nilai rekreasi dan edukasi 

6 pohon sebagai simbol utama 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas 

hiburan sebagai tujuan pariwisata masyarakat 

10 

  

  

  

Taman 

Prestasi  

  

  

  

Dibuat sebagai replikas penghargaan Kota Surabaya 

Tema Sejarah 

  

  

  

Terdapat monumen pesawat era Perang Dunia II 

Sudah ada sejak 1988 

Terdapat nilai di sekitar kawasan taman 

11 

  

  

  

  

Taman Paliatif 

  

  

  

  

Ditujukan khusus untuk penderita kanker Tema Kesehatan 

  

  

  

  

Berada jauh dari keramaian kota 

Digunakan sebagai tempat penyuluhan  
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No Nama Taman Karakteristik Indikasi Tema 

    

  

Kesehatan secara eventual  

 

Terdapat aktivitas dan fasilitas penunjang kesehatan 

masyarakat 

12 

  

  

  

  

Taman 

Persahabatan 

Korea 

  

  

  

  

Memiliki nilai sejarah 

Tema Sejarah 

  

  

  

  

Pohon mundu sebagai ikon taman 

Berada di kawasan gedung olahraga 

memiliki teknologi cahaya yang canggih 

Terdapat nilai di sekitar kawasan taman 

13 

  

  

  

  

Taman 

Ekspresi 

  

  

  

  

Ditujukan khusus kawula muda 

Tema Rekreatif 

  

  

  

  

Memiliki desain sarana dan prasarana yang kreatif 

Berada di tepi sungai 

Digunakan untuk aktivitas minat khusus fotografi 

Terdapat kegiatan yang dominan dan fasilitas 

hiburan, sebagai tujuan pariwisata masyarakat 

14 

  

  

  

  

Taman 

Kunang-

Kunang 

  

  

  

  

memiliki teknologi cahaya yang canggih 

Tema Rekreatif 

  

  

  

  

Berada di kawasan rumah susun 

Minim komponen hijau 

Digunakan untuk aktivitas olahraga 

Terdapat kegiatan dominan dan fasilitas hiburan, 

sebagai pariwisata masyarakat 

15 

  

  

  

Taman Pakal 

  

  

  

Terdapat kolam pemancingan 

Tema Rekreatif 

  

  

  

Berada di wilayah paling luar Kota Surabaya 

Terintegrasi dengan pusat PKL 

Terdapat kegiatan dominan dan fasilitas hiburan, 

sebagai pariwisata masyarakat 

16 

  

  

  

  

Taman Mundu 

  

  

  

  

Memiliki nilai sejarah 

Tema Rekreatif 

  

  

  

  

Pohon mundu sebagai ikon taman 

Berada di kawasan gedung olahraga 

memiliki teknologi cahaya yang canggih 

Terdapat kegiatan dominan dan fasilitas hiburan, 

sebagai pariwisata masyarakat 
Sumber: DKP Kota Surabaya dan Rismaharini (2015) yang diolah oleh Yan Dimas (2016) 
 

Taman Bungkul memiliki tema rekreatif dan menjadi taman paling aktif di 

Surabaya karena selalu dikunjungi masyarakat. Di Taman Bungkul terdapat Makam 

Mbah Bungkul yang juga menjadi ikon Kota Surabaya (Kusumawanto & Astuti, 2016). 

Fasilitas yang ada di Taman Bungkul yaitu jalan berbatu yang digunakan untuk 

kesehatan, amphitheater untuk kegiatan pertunjukan seni, pusat jajanan, fasilitas keran 



 

 

air siap minum serta parkiran yang menyumbang pendapatan taman dan yang tidak 

kalah penting adalah fasilitas keamanan. Hal inilah yang membuat Taman Bungkul 

diminati oleh masyarakat, selain ikon kota yang dijadikan taman, fasilitas yang lengkap 

tersedia di taman sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat untuk berinteraksi 

dan bersosial. Tentunya dapat meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat, karena 

Kota Surabaya memiliki index livable city yang cukup baik, dimana berada pada 

Average Tier City. 
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2.10 SINTESA Penelitian 

Sintesa penelitian merupakan hasil rangkuman intisari literatur yang terkait dengan topik penelitian. Berikut adalah tabel 

yang memuat intisari mengenai beberapa variabel yang terkait dengan penelitian: 

 

TABEL II. 6. SINTESA SUB VARIABEL TAMAN TEMATIK 

 
No Peneliti Judul Penelitian Lokasi Penelitian Variabel Sub Variabel 

1 

 

 

 

 

 

 

Bappeda Bandung, 

2014 

 

 

 

 

 

 

Kajian Konsep Pengembangan 

dan Pengelolaan Taman Kota 

menjadi Taman Tematik di Kota 

Bandung 

 

 

 

 

 

 

Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

Lokasi Taman 

 

Potensi Wilayah Sekitar 

Taman(Ekonomi,Sosial,Pariwisata) 

Aksesibilitas 

Kuantitas Taman 

 

Luas Taman 

Skala Pelayanan 

Kualitas Taman 

 

 

Komponen aktivitas taman 

Keamanan 

Kenyamanan 

2 

 

 

 

 

 

 

Muqqarabin (2016) 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi Dampak Penyediaan 

Taman-Taman Tematik Kota 

Bandung berdasarkan Persepsi 

Masyarakat Sekitar 

 

 

 

 

 

 

Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

Komponen Taman 

 

 

 

Tema 

Desain 

Fasilitas 

Vegetasi 

Guna Lahan Guna Lahan Sekitar Taman 

Aksesibilitas 

 

Jenis Jalan 

Titik Angkutan Umum 

3 

 

 

 

Bagiar dan 

Prananda (2016) 

 

 

Penentuan Tema Ruang 

Terbuka Hijau Aktif di Kota 

Malang Berdasarkan Preferensi 

Masyarakat 

Kota Malang 

 

 

 

Fungsi Taman 

 

Luas Taman 



 

 

No Peneliti Judul Penelitian Lokasi Penelitian Variabel Sub Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kondisi Vegetasi 

Fungsi Taman 

(Kualitas) 

 

 

Aktivitas Taman 

Keamanan 

Kenyamanan 

Lokasi Taman 

 

Jarak Terhadap Landmark 

Aksesibilitas 

Potensi Wilayah 

Sekitar 

 

 

Ekonomi 

Pariwisata 

Historis/Sejarah 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freska dan Diah 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persepsi Pengguna Taman 

Tematik Kota Bandung 

Terhadap Aksesibilitas dan 

Pemanfaatannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kota Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik 

Taman Tematik 

 

 

 

 

Usia Pengguna 

Pekerja Pengguna 

Daerah Asal 

Intensitas Kunjungan 

Durasi Kunjungan 

Aksesibilitas 

Taman Tematik 

 

 

 

Jarak tempuh 

Waktu Tempuh 

Moda dan Kepemilikan Transport 

Kondisi Jalan 

Pemanfaatan 

Taman Tematik 

 

 

 

 

Kenyamanan 

Keamanan 

Kebersihan 

Aktivitas Taman 

Fasilitas 

5 

 

 

 

 

Yan (2016) 

 

 

 

 

Arahan Pengembangan Taman 

Tematik di Kota Kediri 

 

 

  

Kota Kediri 

 

 

 

 

Kenyamanan 

 

 

 

 

Fasilitas Keamanan 

Fasilitas Kebersihan 

Fasilitas Perdagangan 
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No Peneliti Judul Penelitian Lokasi Penelitian Variabel Sub Variabel 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fasilitas Bermain 

Fasilitas Parkir 

  

 

 

 

Fasilitas Istirahat 

Fasilitas Penerangan 

Toilet 

Area Hiburan 

Aksesibilitas 

 

 

Jarak 

Jenis Jalan 

Jarak Terhadap Landmark kota atau 

pusat kegiatan 

Aktivitas Jenis Kegiatan Sekitar Taman 

Pengguna 

 

Umur 

Waktu Penggunaan 

Filosofi Kawasan Simbol Kawasan 

Fungsi Taman 

(vegetasi) 

Kondisi Vegetasi 

Potensi Wilayah 

Sekitar 

 

 

Potensi Ekonomi 

Potensi Pariwisata 

Potensi Historis 
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Berikut adalah hasil dari sintesa sub variabel yang diambil berdasarkan 

kesamaan sub variabel pada masing-masing penelitian sebelumnya. 

  

TABEL II. 7. PENENTUAN SUB VARIABEL PENILAIAN PENENTUAN TEMA TAMAN 

TEMATIK 

 

Sub variabel 

Bappeda 

Bandung, 

2014 

Muqqara

bin 

(2016) 

Bagiar dan 

Prananda 

(2016) 

Freska dan 

Diah 

(2015) 

Yan 

(201

5) 

Potensi Wilayah Sekitar 

Taman(Ekonomi,Sejarah,Pari

wisata) v  v  v 

Aksesibilitas v v v v v 

Luas Taman v  v   

Fasilitas/Komponen taman v v  v v 

Aktivitas Taman   v v  

Vegetasi  v v  v 

Jarak Terhadap Landmark   v  v 
Guna Lahan/kegiatan Sekitar 

Taman  v   v 

Usia pengguna    v v 
Sumber: Hasil Sintesa Peneliti, 2019 

 

Jarak terhadap landmark dikategorikan menjadi dua, apabila jaraknya 

kurang dari 2 km, maka dikategorikan dekat dan dapat berpengaruh terhadap tema. 

Namun apabila lebih dari 2 km, maka dikategorikan jauh dan tidak berpengaruh 

terhadap tema taman. Peneliti menambahkan dua variabel yaitu di luar dari 

karakteristik taman yaitu peran komunitas serta peran dan fungsi BWK yang 

didapatkan dari dokumen RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030. Peran 

komunitas sangat penting dalam menghidupkan taman serta merepresentasikan 

tema taman. Selanjutnya peran dan fungsi BWK yang berperan dalam menentukan 

tema pada taman tematik. 

 

TABEL II. 8. HASIL SINTESA SUB VARIABEL PENILAIAN TEMA TAMAN TEMATIK 

 
No Sub Variabel Keterangan 

1 Potensi Wilayah Sekitar 

Taman(Ekonomi,Sejarah,Pariwisata) 

Menjadi sub variabel penilaian untuk 

penentuan tema taman tematik 

2 Aksesibilitas Menjadi sub variabel penilaian untuk 

penentuan tema taman tematik 
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No Sub Variabel Keterangan 

3 Luas Taman 

 

Tidak dapat menjadi sub variabel penilaian 

untuk penentuan tema taman tematik 

4 Fasilitas/Komponen taman  Menjadi variabel penilaian untuk penentuan 

tema taman tematik 

5 Aktivitas Taman Menjadi variabel penilaian untuk penentuan 

tema taman tematik 

6 Vegetasi Menjadi variabel penilaian untuk penentuan 

tema taman tematik 

7 Jarak Terhadap Landmark Menjadi variabel penilaian untuk penentuan 

tema taman tematik 

8 Guna Lahan/kegiatan Sekitar Taman Menjadi variabel penilaian untuk penentuan 

tema taman tematik 

9 Usia pengguna Menjadi variabel penilaian untuk penentuan 

tema taman tematik 

10 Keamanan dan Kenyamanan Tidak menjadi variabel penilaian untuk 

penentuan tema taman tematik, karena 

peneliti hanya melakukan observasi sehingga 

hasil yang akan didapatkan hanyalah berdasar 

pada subjektivitas peneliti 

11 Komunitas Menjadi variabel penilaian untuk penentuan 

tema taman tematik 

12 Peran dan Fungsi Menjadi variabel penilaian untuk penentuan 

tema taman tematik 
Sumber: Hasil Sintesa Peneliti, 2020 

 

 Berikut adalah hasil dari sintesa sub variabel penilaian tema yang dibagi ke 

dalam dua variabel. Variabel pertama adalah karakteristik taman yang merupakan 

gambaran dari sebuah taman. Variabel kedua adalah karakteristik di luar taman 

yang berupa peran komunitas serta peran dan fungsi bagian wilayah dan kota. 

 

TABEL II. 9. VARIABEL DAN SUB VARIABEL HASIL SINTESA 

 
No Variabel Sub Variabel 

1 Karakteristik Taman Potensi Wilayah Sekitar 

Taman(Ekonomi,Sejarah,Pariwisata) 

2 Aksesibilitas 

3 Luas Taman 

4 Fasilitas/Komponen Taman 

5 Aktivitas Taman 

6 Vegetasi 

7 Jarak Terhadap Landmark 

8 Guna Lahan/Kegiatan Sekitar Taman 

 9 Usia Pengguna 

10 Komunitas 

11 Di Luar Karakteristik 

Taman 

Peran dan Fungsi BWK 

Sumber: Hasil Sintesa Peneliti, 2020 

 



 

 

 Berikut adalah sintesa tipologi tema dari taman tematik yang didapatkan 

dari beberapa penelitian: 

 

TABEL II. 10. SINTESA TIPOLOGI TAMAN TEMATIK 

 
No Tema Karakteristik Keterangan  

Sumber: Bagiar dan Satria (2006) 

1 
Sejarah/Historis 

Kawasan 

Memiliki nilai sejarah di sekitar 

kawasan 

Tema ini dapat 

direkomendasikan untuk 

taman di Bandar Lampung, 

karena Kota Bandar 

Lampung sendiri memiliki 

warisan sejarah baik dari 

masa penjajahan, adat 

budaya, serta agama. 

2 

Aktivitas rutin 

Olahraga 

Minat Khusus 

Kegiatan yang sering dilakukan 

oleh masyarakat  

Tema ini dapat 

direkomendasi untuk taman 

di Bandar Lampung, karena 

beberapa BWK di Bandar 

Lampung memiliki arahan 

menjadi kawasan 

pendidikan tinggi, dan pada 

kondisi eksisting terdapat 

kawasan pendidikan. Selain 

itu terdapat komunitas yang 

memiliki berbagai latar 

belakang yang mampu 

mengisi kegiatan pada taman 

dengan tema edukatif. 

3 Ciri khas kota  

1. Keberadaan taman menjadi 

suatu ikon/simbol 

2. Sebagai identitas kota, 

sosial, budaya 

Tema ini dapat 

direkomendasikan pada 

taman di Bandar Lampung, 

karena Kota Bandar 

Lampung memiliki beberapa 

landmark dan beberapa 

kecamatan yang ditinggali 

oleh masyarakat dengan 

suku tertentu. 

Sumber: Yan (2016) 

4 

Sejarah 

1. Terdapat nilai sejarah yang 

dimiliki sekitar kawasan 

taman 

2. Adanya patung sebagai 

simbol atau ciri khas taman 

3. Dipengaruhi oleh 

penggunaan lahan di 

sekitarnya (kawasan cagar 

budaya 

Tema ini dapat 

direkomendasikan untuk 

taman di Bandar Lampung, 

karena Kota Bandar 

Lampung sendiri memiliki 

warisan sejarah baik dari 

masa penjajahan, adat 

budaya, serta agama. 

5 

Edukatif 

1. Terdapat kegiatan yang 

dominan dan fasilitas 

edukasi sebagai tujuan 

pengembangan ilmu dan 

pengetahuan 

Tema ini dapat 

direkomendasi untuk taman 

di Bandar Lampung, karena 

beberapa BWK di Bandar 

Lampung memiliki arahan 

menjadi kawasan 
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No Tema Karakteristik Keterangan  

2. Terdapat wahana bermain 

anak-anak 

3. Lokasi terdapat pada pusat 

kegiatan fasilitas penunjang 

kawasan 

pendidikan tinggi, dan pada 

kondisi eksisting terdapat 

kawasan pendidikan. 

Adanya komunitas yang 

latar belakang kegiatannya 

adalah edukasi. 

6 

Rekreatif 

1. Terdapat kegiatan yang 

dominan dan fasilitas 

hiburan, sebagai tujuan 

pariwisata masyarakat 

2. Terintegrasi dengan pusat 

PKL 

3. Terletak pada pusat kota 

Tema ini dapat 

direkomendasi pada taman 

di Kota Bandar Lampung, 

karena pada kondisi 

eksisting banyak PKL yang 

berada di pusat kota serta 

terdapat beberapa tujuan 

wisata. 

7 

Minat Khusus 

1. Terdapat aktivitas atau 

fasilitas yang berkaitan 

dengan hobi dan kegemaran 

2. Sebagai sarana 

mengeksplorasi bakat atau 

hobi (seni maupun olahraga) 

Tema ini dapat 

direkomendasi menjadi tema 

di taman Kota Bandar 

Lampung, karena pada 

kondisi eksisting dan 

dokumen arahan terdapat 

beberapa taman yang 

diarahkan untuk 

memfasilitasi kegiatan 

olahraga, serta adanya 

komunitas yang dilatar 

belakangi kegiatan yang 

mengarah ke seni dan 

olahraga. 

8 

Kesehatan 

1. Terdapat kegiatan yang 

didominasi aktivitas dan 

fasilitas penunjang kesehatan 

masyarakat 

2. Pada kawasan ini digunakan 

untuk lansia berolahraga 

Tema ini dapat 

direkomendasi pada taman 

di Kota Bandar Lampung, 

karena pada kondisi 

eksisting terdapat fasilitas 

kesehatan serta adanya 

komunitas yang kegiatannya 

mengarah pada kesehatan 

dan kebugaran. 

Sumber: Lucas (2008) yang diolah oleh Muqarabbin (2016) 

1 

As a oasis/sumber 

ketenangan 

1. Tema yang menciptakan 

rasa ketenangan, dibangun 

sebagai oase di tengah 

kompleksitas ruang kota 

dan menjadi hiburan 

sebagai sumber kesenangan 

dari masyarakat dengan 

fungsi yang beragam. 

2. Dominasi ruang terbuka 

hijau 

Fasilitas taman yang 

inovatif 

Tema ini dapat 

direkomendasikan menjadi 

taman di Kota Bandar 

Lampung, karena pada 

kondisi eksisting banyak 

permukiman yang padat 

penduduk serta berdekatan 

dengan kegiatan industri 

yang tentu kawasan tersebut 

membutuhkan taman yang 

menjadi sumber ketenangan.  

2 

As a dream 

land/dunia impian 

1. Tema yang merealisasikan 

fantasi pengunjung ke 

dalam desain fisik taman 

tematik, fasilitas dan 

aktivitas 

Tema ini dapat 

direkomendasi menjadi 

taman di Kota Bandar 

Lampung, karena pada 

beberapa BWK terdapat 

jumlah penduduk pada 

kelompok usia anak-anak 



 

 

No Tema Karakteristik Keterangan  

2. Penyajian fantasi 

dimaksudnya sebagai 

sumber ketenangan 

3. Fantasi yang disajikan 

dapat berupa pemberian 

zona di masa lalu, sekarang 

dan masa yang akan datang 

4. Fasilitas dan desain serta 

pengalaman mental yang 

didapatkan menggambarkan 

tema taman 

yang tentu menyukai taman 

yang memiliki tema dream 

land. Ditambah lagi terdapat 

taman yang berlokasi dekat 

dengan sekolah dasar.  

3 

As a 

machine/mesin 

wahana 

1. Tema yang dikaitkan 

dengan mesin besar yang 

tersusun untuk suatu 

pertunjukan dengan sistem 

yang fungsional 

2. Mesin sebagai sebagai 

penyajian pengalaman 

dengan penyediaan mesin 

sebagai fasilitas hiburan, 

seperti roller coaster yang 

secara fungsi memberikan 

pengalaman mental bagi 

pengunjung 

3. Dapat juga menghadirkan 

tokoh-tokoh, lansekap dan 

fasilitas dalam dunia film 

Tema ini tidak dapat 

direkomendasikan karena 

pengguna mesin pada 

taman-taman yang hanya 

berluaskan kurang dari 

24.000 m2 tentu akan 

memakan banyak lahan. 

4 

As a 

show/pertunjukan 

1. Fungsi taman sebagai 

pertunjukan, pengalaman 

yang didapatkan tidak 

terbatas pada fisik taman 

tetapi juga pengalaman 

mental yang menghadirkan 

kesenangan dan bahagia. 

2. Pengunjung dapat diberikan 

kebebasan untuk 

berekspresi dalam taman 

3. Melalui pertunjukan 

pengunjung dapat 

merasakan pengalaman 

ruang yang bersifat edukasi 

tentang budaya sejarah dan 

seni yang disajikan dalam 

pertunjukan 

4. Edukasi dapat diperoleh 

dari desain dan visual yang 

ada di taman mengenai 

budaya sejarah dan seni 

Tema ini dapat 

direkomendasikan pada 

taman di Kota Bandar 

Lampung, karena pada 

kondisi eksisting ada taman 

yang pernah digunakan 

untuk menjadi lokasi 

pertunjukan seni.  

5 

As a brand/sebagai 

merk 

1. Tema berkaitan dengan 

pertunjukan yang 

ditampilkan di dalam 

taman, yang berupa adopsi 

dari cerita atau film-film 

dengan tema tertentu. 

2. Desain fisik dan komponen 

menggambarkan tema dari 

cerita film yang diambil 

Tema ini dapat 

direkomendasikan pada 

taman di Kota Bandar 

Lampung, Kota Bandar 

Lampung memiliki brand 

oleh-oleh yang cukup 

terkenal dan tentu dengan 

hal ini dapat dijadikan 

kerjasama dengan brand-
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brand yang ternama untuk 

pengembangan taman 

tematik di Bandar Lampung 

sekaligus mempromosikan 

brand-brand yang ada di 

Bandar Lampung.  

6 

As a text/sebagai 

bacaan/cerita 

1. Tema berkaitan pada taman 

yang dapat terbaca dan 

mampu 

menginteprestasikan 

keragaman yang ada di 

dalam taman. 

2. Yang dimaksudkan sebagai 

penceritaan adalah aktivitas 

penunjang yang menjadi 

pusat perhatian yang 

berorientasi pada bisnis dan 

komersial dengan kekuatan 

yang lebih besar seperti 

outlet-outlet cinderamata, 

restoran dan lainnya 

Tema ini tidak dapat 

direkomendasi pada taman 

publik yang seharusnya 

dapat diakses secara gratis.  

Sumber: Hasil Sintesa Teori, 2020 

  

 Dari hasil sintesa variabel dan sub variabel karakteristik taman yang 

menentukan tema taman tematik dan sintesa tipologi tema taman dari penelitian-

penelitian sebelumnya, berikut adalah tipologi tema taman tematik dengan masing-

masing kriteria yang akan menjadi penilaian untuk menganalisis karakteristik 

taman dalam menentukan tema. 

 

TABEL II. 11. KRITERIA TEMA TAMAN TEMATIK DAN TIPOLOGI TEMA TAMAN TEMATIK 

 
Tema Kriteria Keterangan 

Sejarah 

 

 

 

Potensi sejarah Memiliki nilai sejarah budaya, agama atau masa 

penjajahan 

Komponen taman 

yang mengandung 

sejarah 

Memiliki monumen atau peninggalan yang terdapat 

pada kondisi eksisting 

Guna 

lahan/kegiatan 

sekitar taman 

yang berkaitan 

dengan sejarah 

Guna lahan sekitar yang memiliki nilai sejarah atau 

cagar budaya 

Landmark/Situs 

Sejarah 

Memiliki situs sejarah di kawasan sekitar taman 

Edukatif 

 

Kelompok usia 

anak-anak 

Kelompok usia yang membutuhkan edukasi 



 

 

Tema Kriteria Keterangan 

 

 

 

 

 

Kelompok usia 

remaja 

Kelompok usia yang masih mampu untuk bergabung 

dengan komunitas edukasi 

Komponen taman 

berkaitan dengan 

edukasi 

Terdapat fasilitas yang menunjang kegiatan edukasi 

Guna 

lahan/kegiatan 

sekitar taman 

berkaitan dengan 

edukasi 

Terdapat kawasan pendidikan 

Jarak terhadap 

landmark 

mengenai 

pendidikan 

Terdapat landmark yang berkaitan dengan pendidikan 

Terdapat 

komunitas 

edukasi 

Terdapat komunitas edukasi yang berlokasi dekat 

dengan taman atau pernah berkegiatan di taman 

tersebut atau sekitar taman 

Terdapat aktivitas 

taman berkaitan 

edukasi 

Pernah diadakan kegiatan edukasi di taman tersebut 

Rekreatif 

 

 

 

 

 

Guna 

lahan/kegiatan 

sekitar terdapat 

fasilitas hiburan 

dan wisata 

Terdapat guna lahan sebagai tempat wisata, fasilitas 

hiburan 

Komponen 

aktivitas taman 

berkaitan dengan 

hiburan, wisata 

Fasilitas taman yang berkaitan dengan hiburan seperti 

taman bermain 

Potensi Pariwisata Terdapat kawasan pariwisata di sekitar lokasi taman 

Jarak terhadap 

landmark yang 

dekat 

Dekat dengan landmark Kota Bandar Lampung 

Berada pada pusat 

kota (ditandai 

dekat jalan arteri) 

Berada pada pusat kota dan memiliki aksesibilitas 

yang baik sehingga mudah dijangkau oleh setiap 

masyarakat 

Terdapat aktivitas 

PKL di dekat 

taman 

Terdapat PKL yang berjualan di sekitar taman 

Minat  Khusus 

 

 

 

 

 

Potensi Pariwisata 

(budaya) 

Terdapat potensi pariwisata khususnya budaya 

Komponen/Fasilit

as taman 

berkaitan seni 

atau olahraga 

Terdapat fasilitas olahraga atau seni 

Guna Lahan dan 

Kegiatan Sekitar 

berkaitan dengan 

seni dan olahraga 

Terdapat kegiatan olahraga atau seni di sekitar lokasi 

taman 

Kelompok usia 

usia anak-anak 

dan remaja 

Kelompok usia yang masih mampu melakukan 

aktivitas seni dan olahraga dan mampu bergabung 

dengan komunitas seni atau olahraga 

 Terdapat 

komunitas seni 

atau olahraga 

Terdapat komunitas seni atau olahraga yang berlokasi 

dekat dengan taman atau pernah berkegiatan di taman 

tersebut atau sekitar taman 
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Tema Kriteria Keterangan 

Terdapat 

Aktivitas Taman 

berkaitan olahraga 

dan seni 

Terdapat aktivitas seni atau olahraga yang dilakukan 

oleh masyarakat 

Kesehatan 

 

 

 

 

 

Komponen/Fasilit

as taman 

berkaitan dengan 

kesehatan 

Terdapat fasilitas taman yang berkaitan dengan 

kesehatan/kebugaran 

Vegetasi yang 

rindang 

Terdapat vegetasi yang rindang pada kondisi eksisting 

Guna 

lahan/kegiatan 

sekitar taman 

berkaitan dengan 

kesehatan 

Terdapat fasilitas kesehatan sekitar taman 

Kelompok usia 

lanjut usia 

Kelompok usia yang perlu perhatian lebih terkait 

kesehatan 

Terdapat 

komunitas 

olahraga 

Terdapat komunitas olahraga yang berlokasi dekat 

dengan taman atau pernah berkegiatan di taman 

tersebut atau sekitar taman 

Terdapat aktivitas 

taman berkaitan 

dengan kesehatan 

Terdapat aktivitas olahraga yang dilakukan oleh 

masyarakat 

Oasis 

 

 

 

 

Vegetasi yang 

rindang 

Terdapat vegetasi yang rindang pada kondisi eksisting 

Potensi Ekonomi 

yang cukup padat 

(Industri) 

Terdapat kawasan perindustrian yang padat serta 

memberikan dampak polusi 

Guna 

lahan/kegiatan 

sekitar taman 

terdapat 

permukiman 

padat penduduk 

Masyarakat pada permukiman ini tentu butuh 

ketenangan dari hiruk pikuk kota 

Guna 

lahan/kegiatan 

sekitar taman 

terdapat 

permukiman 

kumuh 

Masyarakat pada permukiman ini tentu butuh 

ketenangan dari hiruk pikuk kota 

Terdapat fasilitas 

hiburan 

Fasilitas hiburan seperti taman bermain 

Dream 

Land/Dunia 

Impian 

 

Kelompok usia 

anak-anak 

Kelompok usia yang menyukai dunia fantasi 

Potensi Pariwisata Terdapat kawasan pariwisata di sekitar lokasi taman 

Show/Pertunjuk

an 

 

 

 

 

 

Potensi Pariwisata 

Budaya 

Terdapat kawasan pariwisata budaya di sekitar lokasi 

taman 

Berada pada pusat 

kota (ditandai 

dekat jalan arteri) 

Berada pada pusat kota dan memiliki aksesibilitas 

yang baik sehingga mudah dijangkau oleh setiap 

masyarakat 

 

 

Memiliki 

komponen/fasilita

s taman yang 

Fasilitas yang mendukung untuk kegiatan pertunjukan 

 



 

 

Tema Kriteria Keterangan 

memadai untuk 

pertunjukan 

Terdapat aktivitas 

pertunjukan 

Pernah dijadikan sebagai lokasi pertunjukan 

Usia anak, remaja 

dan dewasa 

Usia anak dan remaja yang masih mampu mengikuti 

pertunjukan atau bergabung dengan komunitas 

Terdapat 

komunitas seni 

Terdapat komunitas seni yang berlokasi dekat dengan 

taman atau pernah berkegiatan di taman tersebut atau 

sekitar taman 

Brand/merk 

 

 

Terdapat potensi 

ekonomi 

Terdapat kegiatan ekonomi yang sudah terkenal 

sehingga brand tersebut terkenal 

Fasilitas/kompone

n taman yang 

melambangkan 

suatu brand 

Komponen taman yang  mencirikan dari suatu brand 

Jarak terhadap 

landmark 

Dekat dengan landmark yang melambangkan suatu 

brand 
Sumber: Hasil Sintesa, 2020 

 

    

  


