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1. Berapa presentase luas RTH publik di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020? 

Jawab: Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung sebesar 11,08%. 

2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan presentase 

luas RTH publik di Kota Bandar Lampung? 

Jawab: Program P2KH merupakan program turunan dari Pemerintah Provinsi Lampung tahun 

2012 ke Pemerintah kota Bandar Lampung tahun 2013. Program ini dilakukan untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH. Tapi Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri, 

lebih banyak meningkatkan kualitas, sedangkan peningkatan kuantitas merupakan wewenang 

Pemerintah Provinsi Lampung. Dan saat ini pengadaan lahan terkendala karena beberapa hal, 

seperti anggaran dan proses pengadaan lahan itu sendiri yang cukup lama. Hal itulah yag 

merupakan kendala yang menyebabkan luasan RTH publik dari tahun 2015-2020 masih 

11,08%, bahkan jika disurvey kembali bisa saja berkurang.  

3. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan fungsi sosial 

RTH publik dalam bentuk taman? 

Jawab: Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun Taman Kalpataru sebagai output dari 

Program P2KH. Pemerintah Provinsi Lampung sudah memiliki masterplan dan output yang 

keluar adalah dengan dibangunnya lapangan dan taman bermain di Taman Kalpataru tersebut. 

Taman Kalpataru merupakan satu-satunya RTH publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. 

4. Apakah pemerintah Kota Bandar Lampung telah memperbaharui masterplan RTH di 

Kota Bandar Lampung? 

Jawab: Penyusunan RAKH (Rencana Aksi Kota Hijau) atau turunan dari program P2KH dan 

masterplan RTH pada tahun 2013 tidak lagi dilakukan update lagi, karena tidak tercapainya 

target penambahan kuantitas serta tidak ada penambahan lahan milik Pemerintah Kota Bandar 

Lampung yang dapat diusulkan ke Pemerintah Provinsi Lampung. Dan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung sendiri tidak memiliki program land banking. 

5. Bagaimana rencana umum mengenai pengembangan RTH publik terkhusus untuk 

taman di Kota Bandar Lampung? 

Jawab: Untuk menyiasati kurangnya taman, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki 

kebijakan, bahwa pengembang perumahan harus melakukan penyerahan fasum fasos, yang 

salah satunya adalah taman, kepada pemerintah kota. Namun, taman tersebut luasannya kecil 

dan terletak pada lokasi yang tidak strategis. Dan juga, taman milik perumahan Citra Garden, 
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tidak dilakukan penyerahan fasum fasosnya karena biaya perawatan yang cukup besar, dan 

pemerintah kota tidak dapat menanggungnya.  

6. Apakah pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki rencana untuk menambah jumlah 

taman dengan mengadakan taman baru? 

Jawab: Saat ini belum ada, karena aset lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terbatas. 

Seperti taman kecamatan yang masih sulit untuk diadakan, karena target yang sebelumnya juga 

belum tercapai. Ditambah pada tahun 2014, terjadi penambahan kecamatan, yang tentu 

menambah bebas pemerintah kota dalam meningkatkan kuantitas taman. Taman Kalpataru 

sendiri, merupakan fasum fasos yang diserahkan oleh swasta kepada pemerintah kota.  

7. Bagaimana koordinasi pemerintah dalam penyediaan RTH? 

Jawab: Bappeda sendiri hanya mengerjakan perencanaan secara umum dan penganggarannya, 

namun pelaksanaan secara teknis dilakukan oleh dinas-dinas tertentu, yaitu Dinas Perumahan 

dan Permukiman, yang berperan dalam pengarahan tata ruang, berkoordinasi dengan Dinas 

Lingkungan Hidup yang berperan dalam penghijauan dan Dinas Pertanian Bidang Pertamanan 

yang berperan dalam perawatan taman. 

8. Apakah pola ruang berupa RTH sudah sesuai dengan keadaan eksisting? 

Jawab:  Masalah dalam dokumen lama RTRW Kota Bandar Lampung adalah banyak 

peruntukan RTH yang ditetapkan berada di permukiman masyarakat atau lahan milik orang 

lain, sehingga banyak lahan yang tidak bisa dibangun karena terkendala peruntukkannya 

sebagai RTH. Contoh masalah yang pernah terjadi adalah di daerah teluk pernah ada rencana 

untuk dibangun Central Bussiness District (CBD), namun terganjal karena peruntukkan RTH. 

Selain itu banyak RTH yang ditetapkan oleh pemerintah kota ternyata masih milik pemerintah 

provinsi. Hal ini tidak boleh dilakukan, karena sewaktu-waktu pemerintah provinsi bisa saja 

merubah peruntukkannya.  

9. Jika peruntukkan lahan untuk RTH publik sudah digunakan sebagai permukiman atau 

perumahan, apakah dilakukan pembebasan atau pemindahan? 

Jawab: Ada developer perumahan yang terjerat sanksi pidana, karena membangun perumahan 

tanpa izin di daerah dekat Lembah Hijau, padahal kawasan tersebut berfungsi sebaai kawasan 

pariwisata dan resapan air.  
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“ARAHAN PENGEMBANGAN TAMAN TEMATIK PADA SETIAP BWK DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG” 

Wawancara Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung 

 

Hari, tanggal : 24 Februari 2020 dan 27 Februari 2020 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : Harry Gumanti 

Umur  : 38 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Kepala Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang 

 

1. Apakah setiap permukiman telah terfasilitasi oleh taman? Jika belum, bagaimana upaya 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi hal tersebut? 

Jawab: Setiap permukiman  masih jarang terfasilitasi oleh taman, karena masih sulit untuk 

menyediakan taman. Kesulitan ini terjadi akibat Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak 

memiliki asset lahan yang banyak untuk dijadikan taman kota. Pemerintah Kota Bandar 

Lampung masih belum melakukan land banking, sehingga lahan-lahan kosong pun tidak bisa 

digunakan sesuai kemauan pemerintah karena banyak lahan milik masyarakat ataupun swasta. 

Untuk bisa dilakukan penyediaan taman, pemerintah akan melakukan anggaran umtuk 

membeli tanah dan dijadikan RTH ataupun jika masyarakat mau memiliki taman di kecamatan 

bisa dilakukan dengan gotong royong.  

2. Apakah setiap perumahan telah terfasilitas oleh fasilitas taman?  

Jawab: Jika pengembang mau membangun perumahan maka akan melalaui proses perizinan. 

Dan pengembang akan diundang  untuk mengikuti rapat TKPRD di Disperkim. Lalu hasil dari 

rapat adalah  rekomendasi TKPRD, dimana pengembang harus menyiapkan 3%  untuk 

permukiman, dan menyerahkan fasum fasos yang diserahkan ke pemerintah kota dan menjadi 

asset pemerintah. Begitu juga dengan taman, pengembang harus menyediakan taman dan 

menyerahkan ke pemerintah. Dan pengembang bisa mengadakan taman di luar dari area 

perumahan, jika lahan di perumahan tersebut kurang asal kewajibannya terpenuhi. Taman yang 

dibuat oleh pengembang biasanya membuat taman aktif yang bisa digunakan oleh masyarakat. 

3. Apabila pengembang perumahan tidak menyediakan taman, apa yang akan dilakukan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung agar setiap perumahan terfasilitasi taman? 

Jawab: Tentu akan terkena sanksi sesuai dengan rapat TKPRD. 

4. Bagaimana strategi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam memenuhi kebutuhan 

fasilitas taman pada setiap perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung? 

Strategi utk menyediakan taman. Strateginya pemerintah menyiapkan anggaran untuk membeli 

tanah untuk dijadikan RTH (taman kota, taman bermain). Anggaran tersebut belum ada dalam 

suatu dokumen tertentu,  tapi secara materi include dalam dokumen RTRW Kota Bandar 

Lampung. Namun saat ini pemerintah kota sedang konsen untuk revisi RTRW, untuk materi 

teknis, sudah dapat rekomendasi dari BIG untuk persiapan peta. Pemerintah kota juga sedang 

konsentrasi dalam  pemenuhan RTH khususnya RTH publik. Pemerintah bisa saja 

menganggarkan untuk membeli tanah, namun belum kearah sana. Walikota saat ini sedang 

memaksimalkan RTH publik yang sudah ada, misal Lapangan Way Dadi dan Kalpataru, 
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direncanakan untuk dibangun stadion. Selain stadion juga disiapkan fasilitas taman bermain. 

Kepintaran anak kecil dimulai dari tempat-tempat bermain yang asri, hal ini sedang ingin 

dicapai oleh Pemerintah Kota. Namun kendala saat ini memang pemerintah kota Bandar 

Lampung masih kekurangan asset lahan untuk dibangun fasilitas taman 

5. Apakah taman tematik bisa dikembangkan di Bandar Lampung? 

Jawab: Bisa jika memang  taman tematik bisa meningkatkan fungsi sosial RTH, tentu taman 

tematik dapat di adopsi untuk rencana pemerintah. 

6. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung? 

Jawab: Saat ini pemerintah sedang dalam tahap pemenuhan RTH secara umum. RTH publik 

saat ini masih 11,08 kurang 18, sekian. Strategi untuk pemenuhan, kosultasi dengan ATR, 

selain dari hutan lindung bisa diakomodir menjadi RTH. Untuk lebih spesifik, untuk 

pengembangan taman penghijauan, harus berdasarkan status kepemilikan tanah dalam bentuk 

asset pemkot. Jika asset tersebut sudah menjadi asset pemkot bisa dilakukan pembangunan. 

7. Apakah saat ini Bandar Lampung belum memiliki land banking? 

Jawab: Sementara ini, pemkot harus menyiapkan anggaran untuk menyiapkan tanah sehingga 

dapat dibangun sarana seperti alun-alun ataupun taman penghijauan namun masih belum ada 

dilakukan anggaran untuk mengadakan land banking. Pemkot ada beberapa asset, tapi masih 

belum ada rencana untuk dijadikan taman penghijauan.  Tapi saat ini Walikota merevitalisasi 

taman lapangan waydadi dan kalpataru untuk dijadikan stadion.
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“ARAHAN PENGEMBANGAN TAMAN TEMATIK PADA SETIAP BWK DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG” 

Wawancara Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung 

 

Hari, tanggal : 28 Februari 2020 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : Veni Devialesti 

Umur  : 46 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan  : Kabid Bidang Pertamanan Dinas Pertanian 

 

1. Berapa presentase luas RTH publik di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020? 

Jawab: Dinas pertanian tidak punya data mengenai keselurahan RTH publik, namun luasan 

taman 99172,23 m2, yang terdiri dari taman-taman pulau jalan, taman bawah flyover, Lapangan 

Kalpatu dan Kebun Bibit. 

2. Ada dimana saja persebaran taman eksisting di Kota Bandar Lampung? 

Jawab: Lapangan Baruna di Kecamatan Panjang dan Lapangan Kalpataru di Kecamatan 

Kemiling, Lapangan Way Dadi di Kecamatan Sukarame. Taman Gajah milik Pemerintah 

Provinsi Lampung. 

3. Apakah Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki rencana penambahan taman di 

Kota Bandar Lampung? 

Jawab: Rencana penambahan taman memang ada, namun harus ada anggaran. Saat ini belum 

ada anggaran untuk penambahan taman. Pemerintah Kota hanya merapikan taman yang sudah 

ada saat ini. Jika memang ada lahan kosong yang memang bisa dimanfaatkan menjadi taman 

tentu akan dijadikan taman.  

4. Apakah Dinas Pertanian memiliki rencana untuk merevitalisasi atau penambahan taman 

di Kota Bandar Lampung? Jika iya, taman apakah itu? 

Jawab: Taman kalpataru merupakan taman yang akan direvitalisasi menjadi taman publik. 

Rencana penambahan taman memang ada, namun penambahan taman perlu adanya anggaran, 

tapi saat ini pemerintah kota tidak punya anggaran, sehingga hanya memanfaatkan lahan-lahan 

yang dapat digunakan menjadi RTH. Mungkin untuk mengatasi permasalahan kurang taman 

kecamatan, dapat menggunakan taman-taman yang diadakan oleh perumahan yang ada pada 

masing-masing kecamatan. 

5. Apakah fasilitas taman yang ada di Kota Bandar Lampung sudah dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan skala pelayanan? 

Jawab: Tidak pilah taman sesuai dengan skala, mungkin yang sesuai dengan skala kecamatan 

itu Taman Kalpataru. Mungkin taman kota itu taman-taman yang besar. Belum memilah 

taman-taman yang ada berdasarkan skala pelayanan. 

6. Apakah Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung memiliki rencana untuk 

mengembangkan taman tematik sebagai strategi pengembangan RTH publik? 

Jawab: Saat ini Dinas Pertanian Bidang Pertamanan sedang mengembangan taman tematik 

yaitu Agripark atau Kebun Bibit. Kebun Bibit ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sarana 

publik yang mengarah ke wisata di Bandar Lampung. Karena wisata mengenai pertanian tidak 
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ditemukan di Bandar Lampung. Petik buah, olah buah dan edukasi pertanian lainnya yang 

diarahkan ke wisata. Agripark akan bekerjasama dengan komunitas pertanian.  
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WAWANCARA KOMUNITAS UKMFKSS 

 

Nama Narasumber : Regina Vianey C. 

Jabatan  : Kepala Divisi Tari Tahun 2017 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya UKMFKSS? 

Jawab: Terbentuk atas inisiatif dari senior dan dosen FKIP UNILA yang terdiri dari berbagai 

divisi seperti divisi musik, divisi seni rupa, divisi tari dan divisi teater dan sastra. UKMFKSS 

sudah berdiri 19 tahun lamanya. 

2. Siapa target untuk kegiatan UKMFKSS? 

Jawab: Mahasiswa dan mahasiswi FKIP UNILA dan masyarakat umum.  

3. Apa saja kegiatan UKMFKSS? 

Jawab: Latihan bersama komunitas seni lainnya di Taman Budaya, pertunjunkan seni teater 

contohnya Lakon Tanah di teater tertutup dan terbuk auntuk umum, pertunjukan tahun yaitu 

Pesagi Akbar yang menampilkan seni tari, seni rupa, pameran seni, teater, musik dan 

musikalisasi puisi. 

4. Lokasi kegiatan UKMFKSS dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Taman Budaya dan kampus UNILA. Lokasi ini dipilih karena sudah ada fasilitas yang 

dapat mendukung kegiatan UKMFKSS. 

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Tidak ada yang penting fasilitas memadai. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Belum pernah, tapi berminat, hanya saja ada beberapa kendala yang akan dirasakan 

jika melakukan kegiatan di taman publik, seperti divisi teater akan merasakan kendala pada 

lighting yang tidak bisa berpindah-pindah saat ingin mengganti setting latar dan kualitas suara 

yang akan dihasilkan karena suara pemain mungkin akan kalah dengan suara pengunjung 

taman ataupun kendaraan umum yang berlalu lalang. Namun, untuk divisi tari dan seni rupa 

akan cocok jika dilakukan di taman terbuka publik, khususnya divisi tari masih bisa 

melaksanakan kegiatan latihan fisik di taman. 

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Tentu, agar komunitas seni terfasilitas oleh fasilitas taman, namun tentunya harus 

dilengkapi oleh perlengkapan ataupun fasilitas yang memadai untuk kegiatan atau penampilan 

karya para komunitas. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Memiliki alas rumput yang nyaman, lokasinya juga tidak terlalu di tengah jalan bisa 

di pusat kota dan luas taman yang cukup lebar.  
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WAWANCARA KOMUNITAS Earth Hour BDL 

 

Nama Narasumber : Aufar Kemal 

Jabatan  : Anggota EH BDL 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya EH BDL? 

Jawab: Dibentuk berdasarkan inisiasi beberapa mahasiswa UNILA tanggal 17 Mei 2014, 

awalnya bernama Earth Hour Lampung namun berubah menjadi Earth Hour Bandar Lampung, 

karena target cakupannya adalah skala kota. 

2. Siapa target untuk kegiatan EH BDL? 

Jawab: Seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintahan, media korporasim komunitas 

dan masyarakat umum karena targetnya dari usia 15-30 tahun. 

3. Apa saja kegiatan EH BDL? 

Jawab: Switch Off di Tugu Adipura yaitu mematikan lampu selama satu jam di Bulan Maret 

terutama mematikan lampu di Tugu Adipura. Goes To School dan Goes To Campus untuk 

memberikan edukasi gaya hidup ramah lingkungan dan hemat energi.  

4. Lokasi kegiatan EH BDL dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Sekolah, kampus dan Tugu Adipura dipilih karena kegiatan dari EH BDL adalah 

kampanye gaya hidup hemat energi sehingga perlu lokasi yang orang banyak berkumpul. 

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Tempat orang berkumpul. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Pernah di Taman Tugu Adipura saat Car Free Day. 

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Sangat menginginkan karena, target EH BDL adalah mengedukasi masyarakat secara 

umum. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Tidak ada.   
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WAWANCARA KOMUNITAS Lampung Art and Craft 

 

Nama Narasumber : Muhammad Rizky Ismail 

Jabatan  : Ketua Lampung Art and Craft 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Lampung Art and Craft? 

Jawab: Dibentuk untuk menampung orang-orang yang memiliki hobi dan mau belajar 

menggambar. Dan mampu alasan refreshing anggota dari rutinitas kerja. 

2. Siapa target untuk kegiatan Lampung Art and Craft? 

Jawab: orang-orang yang hobi menggambar. 

3. Apa saja kegiatan Lampung Art and Craft? 

Jawab: Perkumpulan yang diadakan seminggu sekali untuk berbagi ilmu menggambar komik 

dan doodle.  

4. Lokasi kegiatan Lampung Art and Craft dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Kegiatan dilakukan di Beringin UNILA, karena masih belum memiliki 

kesekretariatan. Awalnya sempat di Pasar Seni namun kondisinya tidak memadai dan 

sekarang sudah tidak ada lagi. Kegiatan rutin lainnya adalah mengikuti kegiatan dengan 

komunitas lain yaitu memamerkan keahlian menggambar. 

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Tempat untuk memajang karya gamabar.  

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Sempat melaksanakan kegiatan di Pasar Seni,namun terasa tidak memadai dan 

terkesan terabaikan, sehingga membuat suasana tidak nyaman.  

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Komunitas Lampung Art and Craft membutuhkan taman publik, karena komunitas ini 

pun menggelar pameran bersama, karena terkendalanya tempat dan karya. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Sejuk, nyaman dan terkelola dengan baik, terdapat tempat duduk dan berlokasi di 

tengah kota. 
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WAWANCARA KOMUNITAS GITARIS LAMPUNG 

 

Nama Narasumber : Alvin 

Jabatan  : Ketua Gitaris Lampung 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Gitaris Lampung? 

Jawab: Dibentuk oleh beberapa gitaris Lampung yang bertujuan membuat wadah silahturahmi 

dan unjuk kreativitas antar gitaris Lampung.  

2. Siapa target untuk kegiatan Gitaris Lampung? 

Jawab: orang-orang yang hobi menggambar. 

3. Apa saja kegiatan Gitaris Lampung? 

Jawab: Klinik dan shating seputar gitar dan perangkatnya, memberi edukasi teori bermusik 

bagi anggota dan mengadakan konser-konser bagi para anggota. 

4. Lokasi kegiatan Gitaris Lampung dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: di cafe, panggung musik dan kesekretariatan.  

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Lokasi yang merepresentasikan seorang musisi dan juga mudah diakses. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Pernah melakukan kegitan masuk di Taman Gajah dan Taman Tugu Juang. Hal yang 

dirasakan adalah sulit perizinan untuk memakai taman, namun hal positif yang dirasakan 

adalah memperluas eksistensi Komunitas Gitar Lampung ke masyarakat luas. 

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Komunitas Gitaris Lampung mengharapkan adanya taman seni yang daopat digunakan 

oleh para pegiat seni. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Taman yang cukup luas. 
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WAWANCARA KOMUNITAS POLIHIDROFARM 

 

Nama Narasumber : Rizka Novi Sesanti 

Jabatan  : Pendiri Polihidrofarm 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Polihidrofarm? 

Jawab: Dibentuk atas ketertarikan mahasiswa di bidang ilmu hortikultura khususnya 

hidroponik, yang berawal dari kegiatan Proyek Usaha Mandiri kemudiaan dilanjutkan hingga 

sekarang. 

2. Siapa target untuk kegiatan Polihidrofarm? 

Jawab: Mahasiwa yang tertarik dengan pertanian hidroponik. 

3. Apa saja kegiatan Polihidrofarm? 

Jawab: Memproduksi produk hidroponik dan dipasarkan ke supermarket yang ada di Bandar 

Lampung. Mempelajari amanjemenn dari pertanian hidroponik. 

4. Lokasi kegiatan Polihidrofarm dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: POLINELA.  

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Lokasi dipilih karena terdapat fasilitas yang menunjang kegiatan pertanian. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Belum pernah, namun berminat untuk berkegiatan di taman publik sehingga dapat 

mengadakan kegiatan edukasi untuk masyarakat umum tentang budidaya dan sistem 

hidroponik. 

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: tentu, sehingga bisa melaksanakan kegiatannya dengan masyarakat umum. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Sarana dan prasarana dalam melakukan budidaya dengan sistem hidroponik. 
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WAWANCARA KOMUNITAS GEOLAMPUNG 

 

Nama Narasumber : Dudy Daulay 

Jabatan  : Ketua Provinsi Komunitas Geolampung 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Geolampung? 

Jawab: Dibentuk untuk menjadi wadah berekspresi dan eksplorasi lebih khusus untuk 

memperkenalkan Lampung dengan keindahan alam, budaya dan kuliner melalui foto bagi 

penikmat fotografi. 

2. Siapa target untuk kegiatan Geolampung? 

Jawab: Masyarakat yang tertarik dengan fotografi. 

3. Apa saja kegiatan Geolampung? 

Jawab: Hunting foto di lokasi yang memilik nilai seni dan sesuai dengan tema yang akan 

diangkat. Contohnya tema “Human Interest and Street”, sehingga lokasi yang dipilih adalah 

pasar tradisional sebagai lokasi hunting foto. 

4. Lokasi kegiatan Geolampung dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Pemilihan lokasi disesuaikan dengan keamanan, pencahayaan dan pertimbangan 

lainnya. Komunitas Geolampung pernah melaksanakan hunting foto di Taman Gajah. 

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Memiliki nilai seni. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Pernah di Taman Gajah.  

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Komunitas Geolampung tentu akan membutuhkan fasilitas taman agar dapat dijadikan 

lokasi kegiatan fotografi. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: kriteria seperti mudah diakses dengan transportasi umum, nyaman dan asri, fasilitas 

memadai, memiliki nilai estetika sehingga dapat dijadikan tempat kegiatan sosial yang positif 

seperti melaksanakan pameran foto secara terbuka. 
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WAWANCARA KOMUNITAS LAMPUNG LANDSCAPERS 

 

Nama Narasumber : Indra Eka Putra 

Jabatan  : Ketua Komunitas Lampung Landscapers 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Komunitas Lampung Landscapers? 

Jawab: wadah berkumpulnya fotografer yang memiliki hobi berpertualang ke tempat dengan 

potensi wisata keindahan alam dan mengabadikannya menjadi sebuah karya foto. 

2. Siapa target untuk kegiatan Komunitas Lampung Landscapers? 

Jawab: Para pelaku seni fotografi baik itu yang baru ingin belajar fotografi landscape maupun 

yang sudah berpengalaman dalam seni fotografi landscape. 

3. Apa saja kegiatan Komunitas Lampung Landscapers? 

Jawab: Mengeksplorasi tempat-tempat wisata yang iconic dan diabadikan ke dalam sebuah 

foto landscape dan membantu memperkenalkan wisata yang ada di Lampung kepada publik 

melalui media sosial maupun cetak. 

4. Lokasi kegiatan Komunitas Lampung Landscapers dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: tempat-tempat wisata atau lokasi lainnya yang memiliki potensi wisata. 

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Preferensi lokasi yang dipilih adalah lokasi di pantai, laut, pegunungan, hutan dan 

perkotaan. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Pernah di Taman Gajah.  

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Alam merupakan sarana penyalur kegiatan, namun komunitas ini membutuhkan 

ruangan outdoor untuk melakukan pameran foto, workshop dan sharing session serta 

memperkenalkan potensi wisata Lampung kepada masyarakat umum. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Tidak ada. 
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WAWANCARA KOMUNITAS DONGENG DAKOCAN 

 

Nama Narasumber : Iin Muthmainah 

Jabatan  : Founder Komunitas Dongeng Dakocan 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Komunitas Dongeng Dakocan? 

Jawab: dibentuk karena kurangnya pementasan yang menyajikan cerita tentang anak-anak.  

2. Siapa target untuk kegiatan Komunitas Dongeng Dakocan? 

Jawab: Anggota komunitas terdiri dari seniman, musisi, film maker, pemain teater, wartawan, 

guru serta crafter. Target pendengar yaitu anak-anak kecil di sekolah. 

3. Apa saja kegiatan Komunitas Dongeng Dakocan? 

Jawab: kegiatan pelatihan dan workshop mendongeng, kegiatan dongeng keliling dan mengisi 

acara mendongeng di televisi lokal. Kegiatan dongeng keliling biasanya dilakukan dengan 

bekerja sama dengan pihak lain baik sebagai sponsor ataupun pihak sekolah yang akan 

didatangi. Kegiatan workshop biasanya dilaksanakan di ruangan aula yang sudah disepakati, 

biasanya di aula Dinas Pendidikan, aula sekolah, aula hotel, masjid ataupun balai kampung 

yang akan didatangi. 

4. Lokasi kegiatan Komunitas Dongeng Dakocan dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Lokasi tersebut dipilih karena sesuai kesepakatan kerjasama. 

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Tidak ada. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Belum pernah melakukan kegiatan di taman publik, namun komunitas ini sangat 

berminat untuk melakukan kegiatannya di taman publik namun terkendala pada aksesnya 

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Tentu, Komunitas Dakocan ingin melakukan program-program mendongengnya di 

taman, 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Teater lalu dilengkapi panggung kecil dan bangku penonton yang melingkar, dan 

lokasinya bisa tersebar di setiap sudut kota. 
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WAWANCARA KOMUNITAS TEATER SATU 

 

Nama Narasumber : Vita Oktaviana 

Jabatan  : Aktor dan Tim Media Teater Satu 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Teater Satu? 

Jawab: Teater Satu terbentuk sejak 18 Oktober 1996 dan merupakan wadah bagi para pegiat 

seni, khususnya seni teater. Visi misi Teater Satu adalah menjadi lembaga yang profesional 

serta memberikan apresiasi seni teater kepada masyarakat umum dengan pertunjukkan diskusi 

dan pelatihan di tingkat lokal, nasional dan internasional. 

2. Siapa target untuk kegiatan Teater Satu? 

Jawab: Pelajar, mahasiswa, seniman dan masyarakat umum.  

3. Apa saja kegiatan Teater Satu? 

Jawab: Latihan rutin saat akan melakukan pertunjukkan seperti belajar teori, olah tubuh, 

menari dan olah vokal. 

4. Lokasi kegiatan Teater Satu dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Studio Teater Satu di Jl. Imam Bonjol, Gang Waluh 7, No. 45, Kemiling dan Taman 

Budaya. Dipilih karena terdapat fasilitas yang mendukung kegiatan teater. 

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Tidak ada. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Di Taman Dipangga, Lapangan Batu Putu, dan Tugu Juang. Beberapa hal yang 

dirasakan saat melaksanakan kegiatan di ruang publik adalah keramaian yang tidak dapat 

dikendalikan sehingga fokus penonton dapat terpecah karena keramaian tersebut. 

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Menginginkan taman dengan kriteria taman yang dapat menangkap dan mengurung 

suara saat pertunjukkan. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: kriteria taman yang dapat menangkap dan mengurung suara saat pertunjukkan dan area 

penonton yang berjarak dengan area permainan. 
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WAWANCARA KOMUNITAS TELUR INDONESIA 

 

Nama Narasumber : A. Audli Natakusuma 

Jabatan  : Fouder Komunitas Telur Indonesia 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Telur Indonesia? 

Jawab: Komunitas yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Komunitas Telur sebagai 

wadah untuk melakukan diskusi tentang isu-isu global maupun sensitif dalam negeri. 

2. Siapa target untuk kegiatan Telur Indonesia? 

Jawab: Targetnya adalah masyarakat yang berada pada usia produktif khususnya pelajar SMA 

sampai dengan usia kerja. Target pendengar dari komunitas ini adalah pemuda dan anak-anak 

usia SD  

3. Apa saja kegiatan Telur Indonesia? 

Jawab: Diskusi terbuka yang target adalah pemuda dan kegiatan Fun Learning yang targetnya 

adalah anak SD. Kegiatan Fun Learning biasa dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di 

Bandar Lampung, Lampung Selatan khususnya Tanjung Bintang 

4. Lokasi kegiatan Telur Indonesia dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Lokasi kegiatan gedung pemerintahan Kota Bandar Lampung. Selain itu, kegiatan 

rutin lainnya, biasa dilakukan di café ataupun rumah ketua komunitas yang berada di Jalan 

Pulau Buton No. 15, Jagabaya, Way Halim.  

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Tidak ada. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Belum pernah. 

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Tentu menginginkan public space yang dapat diakses dengan mudah dan gratis, 

nyaman dan tidak berisik saat melakukan diskusi beramai-ramai 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Taman yang luas dan teduh. 
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WAWANCARA KOMUNITAS COCOCRUNC 

 

Nama Narasumber : Antonius Krisna 

Jabatan  : Anggota Cococrunc 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Cococrunc? 

Jawab: Terbentuk karena pemuda-pemuda gereja dan masyarakat umum yang memiliki hobi 

yang sama yaitu bermain futsal serta sering melakukan kegiatan bersama. 

2. Siapa target untuk kegiatan Cococrunc? 

Jawab: Masyarakat yang hobi olahraga futsal. 

3. Apa saja kegiatan Cococrunc? 

Jawab: Kegiatan yang rutin dilakukan adalah bermain futsal bersama satu hingga dua kali 

seminggu serta sharing mengenai banyak hal. 

4. Lokasi kegiatan Cococrunc dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Kegiatan bermain futsal biasanya dilakukan dengan menyewa lapangan futsal, 

sehingga difasilitasi oleh fasilitas yang menunjang. Tempat penyewaan lapangan futsal 

tersebut dipilih karena selain lapangannya yang luas, juga parkir yang luas dan kantin serta 

lokasinya yang cukup strategis berdasarkan preferensi anggotanya. Selain dengan menyewa 

lapangan futsal, komunitas ini juga rutin melaksanakan jogging bersama di lapangan Stadion 

Pahoman. 

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Mudah diakses 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Di Stadion Pahoman,  

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Komunitas Cococruns menginginkan adanya taman publik yang dapat memfasilitasi 

hobi bermain futsal ini, karena tentu dapat digunakan tanpa mengeluarkan biaya dan tentu 

dapat menambah luas relasi komunitas. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik?   

Jawab: Ada jogging track, kantin, lapangan basket, futsal ataupun voli.  
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WAWANCARA KOMUNITAS KLUB NONTON 

 

Nama Narasumber : Nakha Syifa 

Jabatan  : Founder Klub Nonton 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Klub Nonton? 

Jawab: Klub Nonton yang sudah ada sejak tahun 2012 ini berfungsi untuk menjembatani film 

maker ke penonton atau apresiator film. Kegiatan Klub Nonton dimulai dari pemutaran film 

dan terus berkembang dengan membuka relasi dengan komunitas film di dalam dan luar 

Lampung. 

2. Siapa target untuk kegiatan Klub Nonton? 

Jawab: Film maker dan apresiator film. 

3. Apa saja kegiatan Klub Nonton? 

Jawab: Kegiatan yang rutin adalah pemutaran film, acara tahunan yaitu Hari Film Nasional 

dan dan agenda bulanan Klub Nonton Movie Night, dan diskusi diskusi dengan komunitas 

film di Lampung mengenai hambatan ataupun ide-ide masukan dan membantu untuk 

mendapatkan akses pembiayaan dari pusat pengembangan perfilman dari Kemendikbud. 

Selain itu pernah melaksanakan workshop dengan bintang tamunya adalah Ismail Basbed dan 

Ridwan Anur yaitu film maker terkenal. selain itu. 

4. Lokasi kegiatan Klub Nonton dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Pemutaran film di Café Dawiels Jl. Raden Intan dipilih agar pemutaran film dapat 

terlaksanakan dengan baik. 

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Mudah diakses dan suara dari film dapat terdengar jelas. 

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Belum pernah. 

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Tentu, taman juga merupakan salah satu kebutuhan bagi Klub Nonton untuk membuka 

peluang ataupun menarik masyarakat yang belum mengenal Klub Nonton, sehingga dapat 

mempromosikan film-film asal Lampung. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Taman tentu harus memperhatikan alat-alat yang memadai seperti layar dan proyektor 

dan sound yang tidak boleh kalah dengan suara dari penonton. Kendala yang dirasakan saat 

melakukan pemutaran film di taman publik adalah fasilitas teknis yang kurang memadai saat 

bekerja sama dengan EO, seperti perlu layar yang cukup lebar, sound yang memadai serta 

perlu memilih film-film yang dapat ditonton oleh semua umur.  
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WAWANCARA KOMUNITAS UKMBS 

 

Nama Narasumber : Jessica Patricia 

Jabatan  : Ketua Divisi Akomodasi UKMBS 

 

1. Bagaimana sejarah terbentuknya UKMBS? 

Jawab: Komunitas musik asal ITERA yaitu merupakan wadah bagi mahasiswa yang antusias 

dengan musik. 

2. Siapa target untuk kegiatan UKMBS? 

Jawab: Mahasiswa yang tertarik di bidang seni musik. 

3. Apa saja kegiatan UKMBS? 

Jawab: Kegiatan yang rutin tampil di acara-acara kampus dan melaksanakan kegiatan musik 

seperti Sound Engineering dan FunCoustic. Target dari UKMBS sendiri ingin dikenal oleh 

masyarakat luas di luar lingkup ITERA, bahwa UKMBS ITERA memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas. Untuk itu, event-event yang dibuat seperti yang disebutkan sebelum 

dibuka untuk umum, dan mengundang bintang tamu asal Lampung. 

4. Lokasi kegiatan UKMBS dan mengapa lokasi tersebut dipilih? 

Jawab: Lokasi kegiatan studio musik UKMBS karena sudah tersedia fasilitas yang memadai.   

5. Adakah preferensi dalam memilih lokasi kegiatan? 

Jawab: Terfasilitasi alat musik yang memadai.  

6. Apakah pernah melakukan kegiatan di taman publik, jika pernah di taman apa? Dan 

jika belum pernah, adakah minat untuk berkegiatan di taman publik? 

Jawab: Belum pernah, UKMBS sendiri ingin melaksanakan kegiatan di taman publik karena 

targetnya sendiri ingin dikenal secara luas. UKMBS juga mengharapkan adanya taman publik 

yang memfasilitasi komunitas-komunitas musik lokal seperti UKMBS. 

7. Apakah menginginkan adanya taman publik yang berkualitas untuk melaksanakan 

kegiatan? 

Jawab: Selama ini acara musik dapat diselenggarakan jika bekerjasama dengan event 

organizer, sehingga jika diadakan taman khusus untuk seniman musik tentu akan sangat 

membantu komunitas musik dalam berkegiatan dan mengurangi beberapa beban saat 

melaksanakan kegiatan. 

8. Kriteria fasilitas yang diinginkan pada taman publik? 

Jawab: Kriteria taman publik yang diinginkan adalah adanya podium untuk tempat 

penampilan musik dari komunitas musik yang datang. Selain itu ada tribun ataupun tempat 

duduk untuk penonton, pameran mengenai alat-alat musik untuk menambah edukasi tentang 

musik yang mungkin belum diketahui oleh setiap kalangan. Serta dilengkapi oleh kantin atau 

foodcourt untuk memfasilitasi pedagang sehingga tidak membuat keadaan taman tidak tertata.  

 

 


