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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada BAB I akan dijelaskan mengenai dasar dari penelitian diantaranya adalah 

latar belakang, rumusan masalah, manfaat studi, tujuan dan sasaran, ruang lingkup 

studi yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kerangka 

berfikir serta sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

merupakan upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas sosial yang berkelanjutan, 

menciptakan pembangunan yang meningkatkan kualitas lingkungan hidup, 

pembangunan yang menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu meningkatkan 

kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya (BAPPENAS, 2017). Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan mengandung 17 tujuan, yang salah satu tujuannya adalah 

Sustainable Cities and Communities yang tertera pada tujuan ke 11. Sustainable Cities 

and Communities atau Kota dan Permukiman Berkelanjutan adalah upaya untuk 

membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (Joga, 

2017). Salah satu target yang harus dicapai pada tujuan ke 11 adalah penyediaan RTH 

yang pada 2030 diharapkan mampu memenuhi proporsi ruang terbuka perkotaan yang 

dapat memfasilitasi perempuan, manula dan penyandang disabilitas (BPS, 2016).  

Green City atau Kota Hijau yang merupakan gambaran gambar ideal untuk 

pembangunan kota yang berkelanjutan, dengan salah satu atributnya adalah ruang 

terbuka hijau (Yunianto dkk, 2016). Standar pemenuhan ruang terbuka hijau adalah 

30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang 

terbuka hijau privat (Kementerian PU, 2008). Kementerian PUPR mengusung Program 

Pengembangan Kota Hijau (P2KH) untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten 



 

 

mewujudkan kota hijau yang berkelanjutan (Joga, 2017). Rencana Aksi Kota Hijau 

(RAKH) merupakan implementasi dari Program Pengembangan Kota Hijau, sebagai 

acuan untuk kota dalam melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan 

(Kementerian PUPR, 2016). Salah satu atribut Rencana Aksi Kota Hijau adalah ruang 

terbuka hijau yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang 

terbuka hijau sesuai dengan karakteristik kota atau kabupaten (Fatimah, 2012). 

Livable City atau Kota Layak Huni merupakan istilah yang menggambarkan 

lingkungan dan suasana kota yang nyaman untuk beraktivitas baik dari aspek fisik dan 

non fisik (Makalalag dkk, 2019). Kota Layak Huni juga merupakan cerminan sebuah 

kota yang menonjolkan budayanya. Menurut Lennart (1997:132) dalam Makalalag 

(2019), salah satu prinsip dasar untuk Kota Layak Huni adalah tersedianya ruang dan 

tempat publik untuk bersosialisasi dengan bebas dan tanpa rasa takut. Dalam penelitian 

Indonesia Most Livable City Index 2017, Ikatan Ahli Perencana (IAP) di Indonesia 

meneliti tingkat kelayakan huni kota-kota di Indonesia. Penelitian itu menghasilkan 

beberapa kriteria Kota Layak Huni, yang salah satu diantaranya adalah fasilitas taman 

kota, yang harus disediakan sebagai paru-paru kota, sebagai tempat rekreasi gratis dan 

tempat interaksi warga (IAP Indonesia, 2017).  

Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 mewajibkan kota dan 

kabupaten menghijaukan 30% dari wilayahnya, 20% persen untuk ruang terbuka publik 

dan 10% untuk ruang terbuka privat. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang 

dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan ruang terbuka 

privat milik perseorang atau instansi yang penggunaanya dibatasi (Kementerian PU, 

2008). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008, 

mengatakan bahwa fungsi sosial dari ruang terbuka hijau publik adalah 

merepresentasikan budaya suatu wilayah serta dapat menjadi ruang bagi masyarakat 

untuk berinteraksi. Salah satu bagian dari ruang terbuka hijau publik adalah taman kota. 

Taman kota sebagai ruang publik harus mudah untuk diakses masyarakat, karena taman 

kota tidak hanya cukup dibangun, namun dihidupkan. Masyarakat harus didorong 

untuk mau terlibat dalam menghidupkan taman kota (Joga, 2015).  



 

Taman tematik adalah taman yang diberi daya tarik agar dapat merubah taman 

yang sebelumnya pasif menjadi taman aktif (Widyahantari dan Rudiarto, 2018). 

Tujuannya diadakannya taman tematik tentu untuk menarik minat masyarakat 

beraktivitas di taman, dengan memperbaiki dan menambah fasilitas untuk mendukung 

tema tematik (Fatimah, 2012). Munculnya taman tematik akan meningkatkan indeks 

kelayakan huni suatu kota dan tentu didukung oleh penyediaan yang proporsional 

seperti yang diusung oleh green city (Widyahantari dan Rudiarto, 2018). Taman 

tematik akan membuat masyarakat untuk mau keluar rumah dan berkegiatan di ruang 

terbuka publik (Nururrohmah dan Suhirman, 2016). Taman tematik menjadi alternatif 

untuk masyarakat berekreasi dengan murah dan bermanfaat untuk itu dalam 

penyediaannya perlu memperhatikan kebutuhan dari berbagai kelompok masyarakat 

(Fatimah, 2012). Selain itu taman tematik juga menjembatani kelompok masyarakat 

atau komunitas yang dapat merepresentasikan tema taman (Dzakiy, 2017). 

Walikota Kota Bandung, Ridwan Kamil berinovasi menjadikan taman di Kota 

Bandung menjadi taman tematik yang memiliki ciri khasnya sendiri, yang dapat 

menarik warganya untuk berkegiatan di taman (Widyahantari dan Rudiarto, 2018). 

Kota Bandung memiliki nilai index livable city di aspek taman kota 74, yang artinya 

taman kota mudah diakses terutama bagi kaum difabel dan kualitasnya baik (IAP 

Indonesia, 2017). Selain itu taman tematik di Kota Bandung juga turut mengajak 

komunitas untuk menghidupkan taman tematik, seperti Taman Film dengan Komunitas 

Layar Kita dan Taman Lansia yang dihidupkan dengan kegiatan kerajinan tangan dan 

pengunjung lansia itu sendiri (Dzakiy, 2017). Kota Surabaya dibawah pimpinan 

Walikota Tri Risma Harini, juga turut berperan dalam menciptakan taman tematik 

sehingga memperoleh index livable city aspek taman kota senilai 73. Salah satu taman 

tematiknya adalah Taman Flora dengan tema technopark, karena difasilitasi oleh 

internet sarana bermain, jogging track dan air mancur (Dimas dan Yudha, 2018). Pada 

Buku Oase di Tengah Kota, sebanyak 50% warga Kota Surabaya sudah memanfaatkan 

taman sejak tahun 2013, artinya taman-taman tersebut mampu menarik minat warga 

dan dianggap memiliki peran penting. 



 

 

Pada penelitian Indonesia Most Livable City Index, Kota Bandar Lampung 

memiliki nilai index livable city aspek taman kota 43 yang menempati posisi terbawah. 

Posisi teratas pada aspek taman kota diraih oleh Kota Denpasar dengan nilai 77. Hal 

ini yang menyebabkan Bandar Lampung menempati bottom tier city, yaitu kota dengan 

nilai index livability di bawah rata-rata. Hal ini juga diperkuat dengan semakin 

berkurangnya luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, dimana 

persentase luasan pada tahun 2009 mencapai 12,61%, tahun 2012 mencapai 11,08% 

dan tahun 2015 hanya mencapai 10,75% atau 2.121,22 ha (Satriana dkk, 2015). Luas 

Kota Bandar Lampung mencapai 197,22 km2, sehingga kebutuhan akan ruang terbuka 

publik yang harus dicapai adalah 3.944,4 Ha. Dalam RTRW Provinsi Lampung tahun 

2009-2029, Kota Bandar Lampung diarahkan untuk memfasilitasi warganya dengan 

ruang-ruang terbuka hijau, namun dengan persentase luasan ruang terbuka hijau publik 

dibawah 20% tersebut, Kota Bandar Lampung membutuhkan banyak alokasi ruang 

untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau publik. 

Bandar Lampung memiliki persentase ruang terbuka hijau publik yang kurang 

dari 20% serta nilai index livable aspek taman kota menempati posisi terbawah. Dalam 

RTRW Kota Bandar Lampung akan memenuhi 20% yang tersedia pada setiap 

kecamatan. Berdasar pada keberhasilan Kota Bandung dan Surabaya dalam mencapai 

posisi kelayakan huni pada tingkat rata-rata dengan pengadaan taman kota bertematik 

sehingga dapat terealisasinya Green City dan Livable City. Dengan adanya Green City 

dan Livable City dapat mengupayakan Kota Bandar Lampung dalam peningkatan 

persentase ruang terbuka hijau publik serta peningkatan kualitas sarana prasarana ruang 

terbuka publik untuk meningkatkan quality of life dengan kondisi ruang terbuka hijau 

yang terbatas. Pengembangan taman tematik merupakan inovasi untuk mencapai kedua 

hal tersebut, yaitu merevitalisasi taman-taman eksisting atau penambahan taman baru 

dengan tema yang atraktif dan berkarakter. Menurut Bagiar dan Prananda (2016), 

penentuan tema taman tematik harus terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya agar 

sesuai dengan karakteristik kawasan sekitar taman tersebut. Dalam RTRW Kota 

Bandar Lampung Tahun 2010-2030, Bagian Wilayah Kota menggambarkan  suatu 

kawasan yang mempunyai satu kesatuan fungsi yang memiliki peran dan fungsi 



 

tertentu. Untuk itu penting mempertimbangkan peran dan fungsi Bagian Wilayah Kota 

untuk mengintegrasikan tema taman dengan lingkungan sekitar taman tematik. Oleh 

karena itu berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis perlu melakukan 

penelitian ini untuk menyusun arahan tema taman tematik pada setiap Bagian Wilayah 

Kota di Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tidak tercapainya kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menghijaukan 20% 

dari luas wilayahnya menjadi ruang terbuka hijau publik. Persentase luasan ruang 

terbuka publik di Kota Bandar Lampung yang kurang dari kewajiban terlihat pada pada 

tabel kebutuhan ruang terbuka hijau di Bandar Lampung di bawah ini:  

 

TABEL I. 1. KEBUTUHAN RTH PUBLIK KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

No Jenis RTH 
Luas 

Eksisting 
(Ha) 

Standar 
Kebutuhan (Ha) 

Selisih 
(Ha) Keterangan 

1 RTH Privat 289,7 1.972,20 1.682,50 Masih Kurang 
2 RTH Publik 2.029,39 3.944,40 1.915,01 Masih Kurang 

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Bandar Lampung 2010-2030 
 

Data tersebut diperkuat dengan sulitnya ditemukan taman perkotaan yang 

memfasilitasi masyarakat. Kebutuhan ruang terbuka hijau tentu akan semakin 

meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Masyarakat di Kota Bandar 

Lampung kesulitan mencari taman yang representatif. Saat ini Bandar Lampung hanya 

memiliki taman perkotaan yaitu Taman Gajah dan PKOR Way Halim yang merupakan 

hasil revitalisasi dari keadaan eksisting sebelumnya. Dan tentu perlu dilakukan 

pengembangan taman perkotaan yang lebih banyak lagi untuk mencapai kewajiban 

20% ruang terbuka publik. 

 Upaya pengembangan taman perkotaan di Bandar Lampung tidak hanya untuk 

mencapai persentase luas ruang terbuka hijau publik, tetapi untuk meningkatkan angka 

indeks kelayakan huni Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung di dalam penelitian 



 

 

Indonesia Most Livable City Index 2017, menempati posisi Bottom Tier City atau kota 

yang nilai indeks kelayakan huni dibawah rata-rata dengan nilai kelayakan huni 56,4. 

Pada salah satu kriteria dalam penelitian kota layak huni ini yaitu fasilitas taman kota, 

Kota Bandar Lampung memperoleh nilai 43, dimana nilai ini merupakan nilai terendah 

dari 26 kota yang diteliti. Artinya Kota Bandar Lampung tidak membuat warganya 

dapat dengan mudah menjangkau taman serta tidak memiliki kualitas taman yang baik. 

Kota dengan nilai kriteria taman kota yang kecil, direkomendasikan untuk 

memprioritaskan penyediaan taman kota dalam pembangunan kotanya.  

 Penyediaan ruang terbuka hijau publik nyatanya merupakan tuntutan yang 

harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Fungsi sosial, ekonomi, 

ekologi dan estetika yang diberikan dari ruang terbuka publik tersebut akan sangat 

disayangkan jika tidak terpenuhi. Dengan menginovasikan ruang terbuka publik seperti 

taman-taman eksisting menjadi taman tematik, tentu akan menarik minat warga untuk 

bersosialisasi di taman. Hal ini tentu akan meningkatkan kebahagiaan warga dan 

memfasilitasi kegiatan komunitas yang membutuhkan fasilitas (Widyahantari dan 

Iwan, 2018). Dengan diperhatikannya pembangunan taman kota dengan direvitalisasi 

menjadi taman tematik tentu akan meningkatkan indeks kelayakan huni Kota Bandar 

Lampung. Selain itu pengembangan ini dapat dilakukan secara merata dengan melihat 

batasan Bagian Wilayah Kota yang ada di Bandar Lampung, yang membantu 

memudahkan dalam menentukan tema yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

masyarakat. Ditambah lagi dengan belum adanya penelitian yang membahas mengenai 

pengembangan taman tematik di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu penelitian ini 

perlu dilakukan agar dapat menjadi rekomendasi arahan pengembangan taman tematik 

dalam rangka meningkatkan jumlah taman serta indeks kelayakan huni Kota Bandar 

Lampung. Berdasarkan uraian persoalan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

“Bagaimana arahan tema taman tematik pada setiap bagian wilayah kota di 

Kota di Kota Bandar Lampung?” 

 



 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arahan tema 

taman tematik di Kota Bandar Lampung pada masing-masing Bagian Wilayah Kota di 

Kota Bandar Lampung. Maka sasaran untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi arahan kebijakan mengenai pengembangan ruang terbuka 

hijau publik di Kota Bandar Lampung. 

2. Mengidentifikasi karakteristik fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan masing-

masing bagian wilayah kota di Kota Bandar Lampung. 

3. Menganalisis arahan tema taman tematik pada masing-masing bagian wilayah 

kota di Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat sebagai masukan baik secara 

akademisi maupun secara praktis dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi sosial 

RTH publik dengan berbagai inovasi khususnya pengembangan taman tematik di Kota 

Bandar Lampung. 

 

1.4.1 Kepentingan Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dari segi keilmuan bagi 

civitas akademisi mengenal arahan mengenai rencana RTH publik serta karakteristik 

dari setiap kecamatan untuk mengembangkan taman tematik di Kota Bandar Lampung. 

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pentingnya 

menjadikan sebuah taman publik sebagai sarana yang berkualitas tidak hanya dari 

fungsi ekologis, tetapi juga dari fungsi sosial.  

 



 

 

1.4.2 Kepentingan Praktisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah 

Kota Bandar Lampung, yaitu: 

a. Mampu menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk 

mengetahui karakteristik setiap bagian wilayah kota untuk dijadikan potensi 

tema taman tematik. 

b. Mampu menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

menggali tema-tema taman serta komunitas yang dapat bekerja sama. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari dua bagian yaitu ruang lingkup wilayah dan 

ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah batasan wilayah studi yang 

digunakan dalam penelitian. Ruang lingkup materi adalah batasan materi yang akan 

dibahas dalam penelitian. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini berlokasi di Kota Bandar Lampung. 

Tepatnya berada pada seluruh Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung, terdiri dari: 

1. Bagian Wilayah Kota A yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

dan Kecamatan Enggal 

2. Bagian Wilayah Kota B yang terdiri dari Kecamatan Labuhan Ratu, 

Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Kedaton 

3. Bagian Wilayah Kota C yang terdiri dari Kecamatan Sukarame, Kecamatan 

Way Halim dan Kecamatan Tanjung Senang 

4. Bagian Wilayah Kota D yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Karang Timur, 

Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Kedamaian 

5. Bagian Wilayah Kota E yang terdiri dari Kecamatan Panjang, Kecamatan 

Bumi Waras dan Kecamatan Teluk Betung Selatan 



 

6. Bagian Wilayah Kota F yang terdiri dari Kecamatan Kemiling, Kecamatan 

Langkapura dan Kecamatan Tanjung Karang Barat 

7. Bagian Wilayah Kota G yang terdiri dari Kecamatan Teluk Betung Utara, 

Kecamatan Teluk Betung Barat dan Teluk Betung Timur



 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan ArcGis, 2020 

 
GAMBAR 1. 1. PETA PEMBAGIAN BAGIAN WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG



 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya untuk menciptakan 

pembangunan yang meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kualitas hidup dari pada masyarakat itu sendiri (BAPPENAS, 2017). 

Pembangunan berkelanjutan itu tertuang ke dalam 17 tujuan, salah satunya Sustainable 

City and Community yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak huni dan kota hijau 

(Sumber: dinus.ac.id). Kota Hijau sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas ruang terbuka hijau publik dan Kota Layak Huni bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman untuk beraktivitas. Pengembangan 

taman tematik menjadi inovasi dalam mengupayakan Kota Hijau dan Kota Layak Huni, 

karena taman tematik akan berperan dalam meningkatkan indeks kelayakan huni suatu 

kota dan mendukung peningkatan luasan ruang terbuka hijau publik (Widyahantari dan 

Rudiarto, 2018). Selain fungsi ekologis yang diberikan, peningkatan fungsi sosial 

merupakan tujuan diadakannya taman tematik, karena taman tematik akan menjadi 

ruang terbuka hijau publik dalam bentuk taman kota menjadi representatif dan 

berbudaya sehingga meningkatkan kualitas interaksi masyarakat. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian akan menjelaskan metode yang digunakan dalam 

penelitian untuk mengumpulkan data serta pengambilan sampel, selain itu menjelaskan 

jenis data yang digunakan serta metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan 

dari penelitian ini. 

 

1.6.1 Jenis Data 

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data sekunder dan primer. Data 

primer adalah data yang baru pertama kali dikumpulkan dan merupakan data asli yang 

diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan oleh orang lain yang telah melewati proses statistik (Duli, 2019). 



 

 

 

1.6.1.1 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk 

mengidentifikasi arahan kebijakan mengenai RTH publik di Kota Bandar Lampung 

serta rencana-rencana yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Data dan 

dokumen yang dibutuhkan adalah Materi Teknis RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 

2011-2030, Dokumen Program Pengembangan Kota Hijau Kota Bandar Lampung, 

Dokumen Rencana Aksi Kota Hijau Kota Bandar Lampung dan Dokumen Masterplan 

RTH Kota Bandar Lampung. Data yang ingin didapatkan adalah peran dan fungsi 

Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat melalui RTRW Kota Bandar 

Lampung 2011-2030. Selain itu, data kependudukan yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan data sasaran kedua adalah data jumlah penduduk menurut usia masing-

masing kecamatan. 

 

1.6.1.2 Data Primer 

Data primer yang dibutuhkan adalah sebaran lokasi taman eksisting yang ada 

di Bandar Lampung. Setelah itu, peneliti ingin mengetahui aktivitas eksisting taman, 

aksesibilitas, luasan taman, fasilitas atau komponen taman, jarak terhadap landmark, 

vegetasi taman, keamanan dan kenyamanan taman untuk mengetahui kondisi eksisting 

taman tersebut. Selain itu peneliti membutuhkan guna lahan atau kegiatan yang ada di 

sekitar taman seperti potensi sejarah, ekonomi dan pariwisata untuk menyesuaikan 

karakteristiknya dalam menentukan tema taman tematik. Selain itu, komunitas perlu 

dilibatkan untuk merepresentatifkan taman (Dzakiy, 2017), sehingga peneliti juga 

membutuhkan data mengenai komunitas-komunitas yang ada di Bandar Lampung yang 

dapat berkegiatan di taman.   

 



 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian mengenai arahan tema taman tematik di Kota Bandar Lampung 

menggunakan metode survei sebagai metode pengumpulan data.  

 

1.6.2.1 Metode Pengumpulan Data Sasaran Pertama 

Data sekunder yang dibutuhkan pada sasaran ini dilakukan dengan cara survei 

instansi. Dokumen Materi Teknis RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030 dari dinas 

Dinas Permukiman dan Perumahan Kota Bandar Lampung. Dokumen Masterplan 

RTH Kota Bandar Lampung, Dokumen Program Pengembangan Kota Hijau Kota 

Bandar Lampung dan Dokumen Rencana Aksi Kota Hijau didapatkan dari instansi 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung. Pada sasaran 

ini juga dilakukan wawancara dengan narasumber di Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Bandar Lampung, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota 

Bandar Lampung dan Dinas Pertanian Bidang Pertamanan Kota Bandar Lampung Kota 

Bandar Lampung untuk mengetahui arahan dan strategi pengembangan mengenai 

ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. 

 

1.6.2.2 Metode Pengumpulan Data Sasaran Kedua 

Data sekunder yang dibutuhkan pada sasaran ini adalah jumlah penduduk per 

kecamatan, data penduduk berdasarkan kelompok umur pada setiap kecamatan yang 

dikumpulkan dengan cara survei instansi pada setiap kantor kecamatan di Kota Bandar 

Lampung serta data shapefile yang dibutuhkan yang didapatkan dari Dinas Perumahan 

dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Pada sasaran ini juga dibutuhkan data primer 

berupa lokasi taman, aktivitas eksisting taman, aksesibilitas, luasan taman, fasilitas 

atau komponen taman, jarak terhadap landmark, vegetasi taman, keamanan dan 

kenyamanan taman. Taman yang dipilih untuk dijadikan taman tematik adalah taman-

taman yang didapatkan dari data Dinas Pertanian Bidang Pertamanan dengan lokasi 

yang strategis dan memiliki luasan yang cukup untuk diadakan kegiatan publik. Selain 

itu, taman yang dipilih adalah taman yang direncanakan pada dokumen Program 



 

 

Pengembangan Kota Hijau, Masterplan Ruang Terbuka Hijau, Rencana Aksi Kota 

Hijau, Evaluasi RTRW Kota Bandar Lampung. Bagian wilayah kota yang tidak 

terdapat taman baik berdasarkan data dari Dinas Pertanian Bidang Pertamanan atau 

dalam dokumen arahan pengembangan ruang terbuka hijau publik, maka akan 

direkomendasikan lapangan atau taman bawah jalan layang (flyover) yang dapat 

dijadikan taman tematik dengan luasan yang cukup serta riwayat penggunaan aktivitas 

publik. Untuk mendapatkan data primer tersebut peneliti melakukan observasi baik 

secara langsung dengan mendatangi lokasi taman atau melakukan observasi melalui 

Google Earth. Observasi dengan Google Earth juga dilakukan untuk mengetahui 

potensi sejarah, ekonomi dan pariwisata di sekitar kawasan taman. Selanjutnya, data 

primer yang dibutuhkan adalah kegiatan komunitas yang berpotensi untuk berkegiatan 

di taman publik, yang didapatkan datanya dengan wawancara online dan observasi 

online pada media sosial komunitas tersebut. 

Pada sasaran ini juga dilakukan wawancara dengan narasumber dari beberapa 

instansi terkait, dimana responden yang akan diwawancarai adalah responden yang 

memiliki kepakaran mengenai pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota 

Bandar Lampung dan memiliki jabatan sebagai kepala dinas, kepala divisi, kepala seksi 

untuk memaksimalkan informasi yang akan didapatkan. Responden yang dipilih 

berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Badan 

Perencanaan dan Pengembangan Kota Bandar Lampung dan Dinas Pertanian Bidang 

Pertamanan Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung untuk mengetahui arahan 

pengembangan mengenai ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. 

 

1.6.3 Metode Pengambilan Sampel Wawancara 

Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

non probability sampling, sehingga tidak membutuhkan sample size, karena tidak ada 

peluang ditunjuk sebagai responden. Penunjukan responden dilakukan tanpa peluang, 

melainkan dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 



 

berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kepakaran, keahlian dan pengalaman. Pada 

sasaran pertama, responden yang akan diwawancara adalah responden yang memiliki 

kepakaran mengenai pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar 

Lampung dan memiliki jabatan sebagai kepala dinas, kepala divisi atau kepala seksi 

untuk memaksimalkan informasi yang akan didapatkan. Berikut adalah daftar 

responden dari instansi terkait: 

a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung 

Responden yang dituju adalah Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan 

Kebencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 

b. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung 

Responden yang dituju adalah Kepala Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang. 

c. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung 

Responden yang dituju adalah Kepala Bidang Pertamanan 

Pada sasaran kedua, digunakan teknik sampling yang sama yaitu teknik purposive 

sampling, sehingga responden yang dituju adalah mereka yang memiliki kepakaran, 

keahlian atau pengalaman di komunitasnya seperti ketua, pengurus atau anggota pada 

komunitas tersebut. 

 

1.6.4 Metode Analisis Data 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai metode analisis yang akan 

digunakan pada masing-masing sasaran, baik untuk mengidentifikasi arahan dan 

kebijakan mengenai ruang terbuka publik, mengidentifikasi karakteristik masing-

masing bagian wilayah kota di Bandar Lampung dan analisis penentuan tema taman 

tematik pada masing-masing bagian wilayah kota di Bandar Lampung. 

 

1.6.4.1 Metode Analisis Data Sasaran Pertama 

Pada sasaran pertama kebutuhan data menggunakan arahan dan kebijakan, 

sehingga peneliti menggunakan metode analisis data sekunder yaitu metode yang 

mengumpulkan dan menganalisis isi yang diperoleh dari dokumen-dokumen milik 



 

 

pemerintah (Martono, 2011). Hal yang perlu diperhatikan menggunakan analisis data 

sekunder adalah validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Metode analisis data 

sekunder akan menganalisis arahan dan kebijakan yang diperoleh dan menganalisisnya 

untuk mengetahui masalah serta upaya pengembangan mengenai ruang terbuka hijau 

publik seperti rencana dan strategi yang akan dilakukan di Bandar Lampung. Pada 

sasaran ini juga digunakan analisis deskriptif untuk menganalisis hasil wawancara dari 

responden di instansi yang terkait 

 

1.6.4.2 Metode Analisis Data Sasaran Kedua 

Pada sasaran kedua digunakan analisis data sekunder yang menganalisis data 

jumlah penduduk serta data jumlah penduduk kelompok usia pada setiap kecamatan. 

Dalam mengidentifikasi karakteristik masing-masing Bagian Wilayah Kota di Bandar 

Lampung digunakan teknik empirical descriptive analysis yaitu analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi secara intensif perilaku, karakteristik maupun data 

eksisting lainnya (Satria dan Navitas, 2016). Dengan analisis ini diharapkan mampu 

mendeskripsikan kondisi eksisting seperti lokasi taman, aktivitas taman, jarak terhadap 

landmark, komponen taman, vegetasi, keamanan dan kenyamanan pada taman-taman 

eksisting yang direkomendasikan menjadi pengembangan taman tematik. Selain itu 

dapat mendeskripsikan guna lahan atau kegiatan yang ada di sekitar lokasi taman. Pada 

sasaran ini juga digunakan analisis deskriptif untuk menganalisis komunitas yang 

diwawancarai terkait kegiatan yang dilakukannya.  

 

1.6.4.3 Metode Analisis Data Sasaran Ketiga 

Pada sasaran ketiga yaitu penentuan tema tematik pada setiap bagian wilayah 

kota. Digunakan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengaitkan antara 

karakteristik dan kondisi eksisting (Putra, 2016). Namun peneliti tidak menggunakan 

preferensi masyarakat, sehingga peneliti akan mengaitkan kondisi eksisting taman, 

karakteristik Bagian Wilayah Kota dengan kriteria topologi tema taman tematik.



 

TABEL I. 2. MATRIKS KEBUTUHAN DATA 

No Sasaran  Kebutuhan Data 
Jenis 
Data 

Teknik Pengumpulan Data 

Sumber Data Primer Sekunder 

Observasi Wawancara 
Survei 

Instansi 

1 

Mengidentifi
kasi arahan 

dan kebijakan 
mengenai 

RTH publik 
di Kota 
Bandar 

Lampung 

Evaluasi RTRW Kota 
Bandar Lampung 
Tahun 2011-2030 

Sekunder 

    √ 
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Bandar Lampung 

Dokumen Masterplan 
RTH Kota Bandar 

Lampung 2013 
    √ 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
Kota Bandar Lampung 

Keputusan Walikota 
Bandar Lampung No: 

924/HK/2012 
    √ 

Dokumen Rencana 
Aksi Kota Hijau Kota 
Bandar Lampung 2013 

    √ 

Strategi 
pengembangan ruang 

terbuka hijau publik di 
Kota Bandar Lampung 

Primer   √   

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
, Dinas Perumahan dan Permukiman dan 
Dinas Pertanian Bidang Pertamanan Kota 

Bandar Lampung 

2 

Mengidentifi
kasi 

karakteristik 
ekonomi, 
fisik dan 

sosial pada 
setiap BWK 

di Kota 
Bandar 

Lampung 

Jumlah penduduk 
setiap kecamatan 

Sekunder 

    √ 

Semua kantor kecamatan Jumlah penduduk 
menurut kelompok 
usia per kecamatan 

    √ 

Shapefile      √ 
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota 

Bandar Lampung 
Pembagian BWK     √ 



 

 

No Sasaran  Kebutuhan Data 
Jenis 
Data 

Teknik Pengumpulan Data 

Sumber Data Primer Sekunder 

Observasi Wawancara 
Survei 

Instansi 

Guna lahan BWK     √ 

Taman Kota     √ 

Karakteristik taman 
pada setiap BWK 

Primer √     Pengamatan langsung dan Google Earth 

Karakteristik fisik dan 
ekonomi setiap BWK 

Primer √     Pengamatan langsung dan Google Earth 

Kegiatan komunitas Primer   √   Wawancara melalui WhatsApp 



 

 

1.7 Kerangka Berpikir  

Output 

Metode 

analisis 

Sasaran 

Rumusan Masalah 

Latar Belakang 

Tujuan 

 

• RTH publik dalam mewujudkan Sustainable Cities and Communities  
• RTH publik untuk mengimplementasikan Green City dan Livable City 
• Bandar Lampung memiliki index fasilitas taman kota terendah dalam MLCI 2017 
• Penyediaan RTH publik Bandar Lampung kurang dari 20% dari total luas wilayah 

• Luas RTH publik yang kurang dari 20% 
• Nilai aspek taman kota Bandar Lampung pada MLCI 2017 dengan nilai terendah 43 
• Bandar Lampung menempati posisi Bottom Tier City pada kelayakan huni  

Arahan tema taman tematik pada masing-masing BWK di Kota Bandar Lampung 

 

Mengidentifikasi arahan 

kebijakan mengenai 

pengembangan ruang terbuka 

hijau publik di Kota Bandar 

Lampung. 

Mengidentifikasi karakteristik 

fisik, sosial, ekonomi dan 

lingkungan masing-masing 

BWK yang ada di Kota 

Bandar Lampung. 

 

Menganalisis arahan tema 

taman tematik pada masing-

masing BWK di Kota Bandar 

Lampung 

Metode analisis data 

sekunder 
Metode analisis deskriptif Metode deskriptif kualitatif 

Data sekunder dan primer 

 

Hasil Kebijakan dan 

arahan pengembangan 

RTH publik di Bandar 

Lampung serta fungsi 

masing-masing BWK 

 

Karakteristik fisik, sosial, 

ekonomi dan lingkungan 

masing-masing BWK. 

Arahan tema taman tematik 

pada setiap BWK di Kota 

Bandar Lampung 

Data sekunder dan primer 

 

Data sekunder dan primer 

 



 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penyusunan tugas akhir ini terbagi menjadi lima bab, berikut adalah sistematika 

penulisan: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pemilihan topik penelitian, 

rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang 

lingkup penelitian, metodologi penelitian, kerangka berpikir, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori atau konsep yang terdapat 

dalam literatur yang berkaitan dengan persoalan masalah. Literatur yang 

dipaparkan mulai dari literatur makro dan mikro. 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum wilayah lokasi 

penelitian  yaitu Kota Bandar Lampung. 

BAB IV ARAHAN TEMA TAMAN TEMATIK PADA SETIAP BAGIAN 

WILAYAH KOTA DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai arahan dan kebijakan mengenai RTH 

publik di Kota bandar Lampung, karakteristik pada masing-masing BWK di Kota 

Bandar Lampung serta rekomendasi tema taman tematik pada setiap BWK dan 

penentuan tema pada masing-masing taman. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai temuan studi, kesimpulan, keterbatasan 

penelitian serta rekomendasi studi lanjutan yang dapat dilakukan untuk 

melengkapi penelitian ini. 


