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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1. Latar Belakang 

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang rawan akan perubahan alih fungsi lahan. 

Melihat adanya fenomena urbanisasi dan lahan komersial di kawasan perkotaan membuat kawasan 

tersebut mengalami degradasi lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan disebabkan karena 

minimnya ruang terbuka di kawasan perkotaan (Purnomohadi, 2006). Alih fungsi lahan hijau 

menjadi area terbangun marak dilakukan akhir-kahir ini. Akibatnya timbul masalah-masalah seperti 

tingginya angka polusi, kekeringan, suhu udara meningkat dan munculnya tindakan kriminalitas. 

Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembanguan ruang terbuka publik yang aman serta nyaman. Selain 

meningkatkan kualitas lingkungan, ruang terbuka juga diharapkan dapat menjadi tempat bagi 

masyarakat untuk bersosialisasi. 

Ruang terbuka adalah suatu tempat yang dibuat karena adanya kebutuhan untuk tempat 

pertemuan dan aktivitas bersama pada udara terbuka (Budihardjo dan Sutarjo, 2009). Secara umum 

ruang terbuka terbagi atas ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau (RTNH). Ruang 

terbuka hijau adalah ruang terbuka dimana tutupan lahan berupa vegetasi. Ruang terbuka non-hijau 

adalah ruang terbuka dimana tutupan lahannya berupa perkerasan baik aspal, paving dan 

semacamnya. Ruang terbuka hijau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau alami dan 

ruang terbuka hijau buatan (Purnomohadi, 2006). Ruang terbuka hijau alami dapat berupa kawasan 

lindung maupun taman nasional. Ruang terbuka hijau buatan dapat berupa taman atau lapangan. 

Salah satu bentuk ruang terbuka hijau adalah taman kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 05/PRT/M/2008, taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik 

sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota 

merupakan salah satu elemen penting bagi sebuah kota. Sebagai salah satu perwujudan ruang terbuka 

hijau di perkotaan, taman kota memiliki peran penting bagi ekologi wilayah sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Frazier dan Bagchi-Sen, 2015).  

Perencanaan taman kota harus disesuaikan dengan aktivitas fisik, aktivitas sosial dan 

ekonomi penggunanya (Yung dkk., 2016). Hal ini dapat terlihat dari fungsi dan aktivitas taman kota 

yang beragam, seperti sebagai paru-paru kota dan sumber udara bersih perkotaan. Selain itu taman 

kota juga berfungsi sebagai ruang berkumpul, tempat rekreasi dan olahraga, serta menjadi objek 

pendidikan. Melalui perencanaan taman kota diharapkan terciptanya lingkungan perkotaan yang 

bersih, nyaman, sehat dan berkelanjutan (Syam dkk., 2014). Saat ini banyak kabupaten atau kota 

yang melakukan pembangunan taman dengan tema-tema tertentu sesuai dengan kebutuhan 
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masyarakat. Salah satu diantaranya adalah taman ramah hak asasi manusia. Taman ramah hak asasi 

manusia dibentuk untuk mendukung suatu kabupaten atau kota menjadi kota ramah hak asasi 

manusia. Tujuannya adalah menyetarakan kesempatan untuk semua kalangan masyarakat agar dapat 

memanfaatkan taman kota secara aman dan nyaman. 

Kota ramah hak asasi manusia saat ini menjadi perhatian dunia seiring dengan tujuan 

merealisasikan pemenuhan hak asasi manusia di seluruh dunia serta terciptanya kovenan HAM 

internasional pada tahun 2048 (Safari, 2017). Perwujudan kota ramah hak asasi manusia terdiri dari 

lima kriteria yang mengacu pada standar dunia Foundation for International Human Rights 

Reporting Standards (FIHRRST). Kriteria tersebut adalah partisipasi, akuntabel, transparan, 

penegakan hukum dan edukasi (Gofar dkk., 2015). Implementasi dari kriteria tersebut adalah berupa 

layanan kepada masyarakat, diantaranya layanan kesehatan, pendidikan, pedestrian, maupun ruang 

terbuka hijau. Konsep kota hak asasi manusia bermula pada tahun 1997, kemudian diartikan sebagai 

kota yang inklusif, adil dan nondiskriminatif. Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Forum 

Kota Hak Asasi Manusia Dunia (World Human Rights Cities Forum). Forum dilakukan setiap tahun 

di kota Gwangju, Republik Korea Selatan. Hingga pada tanggal 17 Mei 2011 terbentuklah Deklarasi 

Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia (Gofar dkk., 2015). Deklarasi tersebut berisikan tentang 

maksud dari kota hak asasi manusia, pentingnya partisipasi masyarakat, pendidikan dan edukasi 

terkait hak asasi manusia, tantangan dalam membentuk kota hak asasi manusia, dan komitmen 

sebagai kota hak asasi manusia. 

Melalui Deklarasi Gwangju, konsep kota hak asasi manusia mulai diadopsi oleh negara- 

negara di dunia. Begitupula dengan Indonesia yang turut mengadopsi Kota Gwangju sebagai kota 

hak asasi manusia. Implementasi kota hak asasi manusia di Indonesia hingga tahun 2017 masih 

sangat minim. Indonesia memiliki 416 kabupaten dan 98 kota, namun hanya satu kabupaten dan dua 

kota saja yang bisa disebut kota hak asasi manusia (Safari, 2017). Ketiga kabupaten dan kota tersebut 

baru pada tahap mendeklarasikan diri sebagai kota ramah hak asasi manusia dan hingga saat ini terus 

berbenah untuk dapat mewujudkannya sebagai kota hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang ada. Berdasarkan data dari Foundation for International Human Rights Reporting Standards 

(FIHRRST), kabupaten dan kota yang dimaksud adalah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; Kota 

Bandung, Jawa Barat; dan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten 

yang mendeklasrasikan diri sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia pada tahun 2014 (Wisnu, 2015). 

Tujuannya adalah menjadikan Wonosobo menjadi kota layak huni oleh semua golongan dengan 

mendapatkan pelayanan kebutuhan yang sesuai. Penetapan Wonosobo menjadi kota ramah hak asasi 

manusia sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016. Kabupaten 

Wonosobo sebagai kota ramah hak asasi manusia mengusung lima pilar utama yaitu ramah anak, 

ramah lansia, ramah ibu hamil, ramah disabilitas dan keberlanjutan lingkungan (Bappeda, 2018). 
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Salah satu bentuk implementasi untuk mewujudkan Wonosobo ramah hak asasi manusia 

adalah melalui pembangunan taman kota dengan kelengakapan infrastruktur yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat sebagai penggunanya. Tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau, taman kota 

dapat juga dijadikan sebagai branding suatu kota (Chan dkk., 2015). Kabupaten Wonosobo mencoba 

membangun identitas sebagai kota ramah hak asasi manusia melalui taman kota yang mampu 

mengakomodir kebutuhan semua kalangan. Hingga ditahun 2017, Kabupaten Wonosobo telah 

memiliki delapan taman kota yang berlokasi di sekitar pusat kota Wonosobo. Kedelapan taman 

tersebut adalah Alun-Alun Kabupaten Wonosobo, Taman Plaza, Taman Kartini, Taman Habibie 

Ainun, Taman Tien Soeharto, Taman Selomanik, Taman Prajuritan, dan Taman Fatmawati. Dari 

kedelapan taman, terdapat dua taman yang menjadi percontohan taman ramah hak asasi manusia. 

Lima taman lainnya saat ini masih berfungsi sebagai ruang terbuka publik yang dimanfaatkan 

masyakat sebagai tempat rekreasi dan berkumpul.  

Lokasi penelitian berada di Taman Kartini dan Taman Farmawati. Kedua taman tersebut 

merupakan taman kota yang dijadikan sebagai percontohan taman ramah hak asasi manusia di 

Kabupaten Wonosobo. Kedua taman juga cukup sering didatangi oleh masyarakat untuk beraktivitas 

seperti olahraga, rekreasi dan kegiatan sosial lainnya. Taman Kartini berada di Jalan Pemuda, 

Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo. Lokasi taman yang dibagun pada tahun 2014 

ini tepat berada di selatan Alun-Alun Wonosobo. Taman dengan luas 2.300 m2 tersebut dibangun 

melalui pendanaan dari pusat setelah mengikuti Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang 

diadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2015, Taman 

Kartini dinobatkan sebagai Taman Ramah Anak oleh tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo. 

Selain menjadi taman kota, di Taman Kartini terdapat landmark berupa sainase “Wonosobo Asri” 

dibagian depan taman. Taman Kartini merupakan taman yang pertama kali dibangun bertepatan 

dengan Kabupaten Wonosobo mendeklarasikan diri sebagai kabupaten ramah hak asasi manusia. 

Taman kota kedua yang menjadi taman percontohan ramah hak asasi manusia di Kabupaten 

Wonosobo adalah Taman Fatmawati. Berbeda dengan Taman Kartini yang terletak di tengah kota, 

Taman Fatmawati terletak di bagian selatan Kecamatan Wonosobo. Taman Fatmawati berada di 

Jalan Banyumas, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Wonosobo. Taman ini dibangun pada akhir 

tahun 2015 sebagai hadiah karena Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten terbaik dalam 

menjalankan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tahun sebelumnya. Taman dengan 

luas sebesar 1,22 hektar tersebut mendapatkan pendanaan dari pusat serta tanggung jawab 

pengelolaan taman diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo. Taman Fatmawati yang memang dirancang sebagai taman ramah hak asasi manusia 

mengimplementasikan konsep tersebut ke dalam fasilitas-fasilitas yang ada di taman. Taman ini 

memiliki jalur khusus difabel berupa yellow line dan ram serta ruang laktasi bagi ibu menyusui 
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Kedua taman tersebut adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota bagi 

Kabupaten Wonosobo. Taman kota juga diperuntukan sebagai ruang publik untuk berekreasi maupun 

berolahraga bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo. Meskipun banyak manfaat yang didapatkan dari 

keberadaan Taman Kartini dan Taman Fatmawati, namun tidak dapat dipungkiri apabila kedua taman 

tersebut memiliki permasalahan yang dapat mengganggu fungsinya sebagai taman kota ramah hak 

asasi manusia. 

Masalah yang dapat mengganggu Taman Kartini dan Taman Fatmawati sebagai taman kota 

ramah hak asasi manusia sebagian besar adalah permasalahan terkait penyediaan fasilitas khususnya 

fasilitas ramah hak asasi manusia di dalam taman kota. Permasalahan tersebut antara lain area 

bermain untuk anak yang rusak di Taman Kartini atau bahkan tidak disediakan area bermain anak 

pada Taman Fatmawati. Taman Kartini mendapat predikat taman ramah anak ini memiliki lokasi 

yang diperuntukkan sebagai wahana bermain anak. Namun, saat ini kondisinya sudah rusak dan 

belum ada perbaikan dari pihak pengelola. Pengelolaan sampah yang masih kurang menjadi masalah 

yang cukup krusial baik bagi Taman Kartini maupun Taman Fatmawati. Sampah kedua taman 

memang sudah terpilah menjadi sampah organik dan anorganik untuk selanjutnya dapat diolah. 

Namun, terkadang masih ada sampah yang bereserakan serta tempat sampah yang sudah penuh tetapi 

tidak segera dikosongkan kembali. Hal ini mengganggu kenyaman pengunjung taman. 

Bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti pengguna kursi roda, taman kota baik 

Taman Kartini maupun Taman Fatmawati akan lebih sulit untuk diakses karena masih terlalu banyak 

tangga. Selain itu, masalah lain mucul dari perilaku pengunjung taman yang kurang menjaga dan 

merawat taman. Masih banyak pengunjung yang merusak taman dengan menginjak rumput, memetik 

bunga atau daun, membuang sampah sembarangan bahkan mencorat-coret dinding taman. 

Keberadaan taman kota juga kerap disalahgunakan oleh sebagian orang. Penerangan taman yang 

masih kurang membuat beberapa kelompok orang melakukan tindakan kriminalitas seperti tindakan 

kekerasan, minum minuman keras dan tindakan asusila pasangan. 

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor seperti lemahnya 

pengawasan dan pengendalian dari pemerintah, adanya pengalihan wewenang pada pemeliharaan 

taman respon pemerintah yang kurang tanggap dan kurangnya pemahaman kepada masyarakat 

terkait tindakan merawat dan menjaga taman kota. Peran pemerintah sebagai pihak pengelola taman 

sangatlah penting dalam menanggapi permasalahan yang terjadi. Tata kelola taman kota di 

Kabupaten Wonosobo menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan dan Pembangunan, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Khusus untuk 

Taman Fatmawati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ikut bertanggung jawab dalam 

pemeliharaannya. Menurut World Bank , tata kelola pemerintahan diartikan sebagai penyelenggaraan 

pembangunan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi. Supaya tercipta tata 
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kelola yang baik perlu adanya keterlibatan dan kerjasama antar stakeholder yaitu pemerintah, swasta 

dan masyarakat secara berkesinambungan. Peran serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan 

terlaksananya tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia yang baik dan bertanggung jawab 

(Suryokusumo, 2008). Kajian terkait pengelolaan penyediaan infrastruktur taman kota penting untuk 

dilakukan guna mewujudkan taman kota ramah hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo. 

Keberadaan taman kota yang aman dan nyaman merupakan harapan bagi seluruh masyarakat. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Taman Kartini dan Taman Fatmawati merupakan percontohan taman ramah hak asasi 

manusia yang berada di Kabupaten Wonosobo. Munculnya masalah terkait tata kelola taman menjadi 

persoalan di kedua taman tersebut. Dinas yang bertanggung jawab dalam tata kelola taman kota di 

Kabupaten Wonosobo adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Khusus bagi Taman 

Fatmawati, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bertanggung jawab pada pengelolaan taman. 

Ketiga dinas tersebut mempunyai peran masing-masing sesuai dengan tahapan pembangunan taman 

kota, meliputi tahap perencanaan, tahap pembangunan dan tahap pemeliharaan. Permasalahan terkait 

tentang tata kelola terjadi karena minimnya koordinasi diantara ketiga dinas. Hal tersebut 

menyebabkan lambatnya respon pemerintah terhadap kondisi taman kota. 

Minimnya ketersediaan fasilitas taman kota khususnya fasilitas yang ramah hak asasi 

manusia di Taman Kartini dan Taman Fatmawati juga merupakan salah satu masalah yang terjadi. 

Hal ini terlihat dari minimnya vegetasi taman, pengelolaan sampah yang masih kurang baik, rusaknya 

lampu taman dan minimnya unit kamar mandi.  

Taman Kartini menggunakan konsep amphi theater sehingga tidak perlu menyediakan 

bangku taman dengan jumlah yang banyak. Namun karena kurangnya jumlah vegetasi peneduh, 

taman terkesan menjadi gersang sehingga pengunjung enggan untuk berlama-lama berada di taman 

ketika cuaca sedang panas. Berbeda dengan Taman Fatmawati, dimana konsep taman hias 

memerlukan bangku taman yang cukup banyak namun ketersediaannya masih kurang. Bangku taman 

diletakan di tempat-tempat yang kurang stategis sehingga pengunjung akan sulit menikmati taman 

yang penuh dengan tanaman hias ini. Pada malam hari, pencahayaan di kedua taman sangat minim. 

Hal ini dikarenakan lampu taman yang ada mengalami kerusakan dan belum ada upaya perbaikan 

dari pihak pengelola. Masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan taman adalah wahana yang 

ada di dalam taman belum disediakan dengan baik. Sebagai contoh, Taman Kartini yang merupakan 

taman ramah anak memiliki satu wahana permainan anak namun kondisinya sudah rusak dan tidak 

dapat digunakan lagi (Seputar Wonosobo, 2016). Sedangkan di Taman Fatmawati terdapat kolam air 
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mancur yang tidak dirawat dengan baik. Terdapat pula rumah pembibitan tanaman yang tidak 

dikelola sehingga tanaman banyak yang kering dan mati.  

Permasalahan dapat terjadi karena beberapa hal. Peran pemerintah dalam melakukan 

pemeliharaan taman menjadi kunci dalam tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia. Minimnya 

pengawasan dan pemeliharaan oleh pengelola taman menjadi faktor munculnya masalah-masalah 

terkait infrastruktur dan fasilitas ramah hak asasi manusia di Taman Kartini dan Taman Fatmawati. 

Perilaku pengunjung juga menjadi salah satu faktor terjadinya masalah-masalah tersebut. Masih 

banyak pengunjung taman yang merusak fasilitas di Taman Kartini maupun Taman Fatmawati. 

Tindakan yang dilakukan pengunjung antara lain adalah menginjak rumput, memetik tanaman, 

membuang sampah sembarangan dan merusak wahana-wahana yang disediakan. 

Melihat kondisi Taman Kartini dan Taman Fatmawati saat ini, taman tersebut belum 

mencerminkan taman ramah hak asasi yang diusung Kabupaten Wonosobo. Penyediaan infrastruktur 

dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kriteria ramah hak asasi manusia menjadi 

faktor terciptanya taman kota ramah yang hak asasi manusia. Bukan hanya sebatas penyediaan, 

adanya pengawasan dan pemeliharaan taman kota juga sangat penting untuk dilakukan. 

Terkait dengan permasalahan tata kelola taman kota di Kabupaten Wonosobo, perlu adanya 

kajian tentang tata kelola penyediaan infrastruktur di taman kota Kabupaten Wonosobo untuk 

menjawab pertanyaan penelitian: 

Bagaimana tata kelola yang baik dalam penyediaan taman kota di Kabupaten Wonosobo 

untuk dapat mewujudkannya sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia? 

Tata kelola yang baik diperlukan untuk membentuk taman kota sesuai dengan tujuan 

Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten ramah hak asasi manusia. Pelibatan dan peran serta dari 

pemerintah juga masyarakat menjadi salah satu faktor keberhasilan untuk dapat menyelesaian 

permasalahan terkait dengan penyediaan infrastruktur taman kota yang ramah hak asasi manusia. 

Diharapkan dengan adanya taman kota yang mampu mengakomodir semua kalangan dapat menjadi 

identitas bagi Kabupaten Wonosobo sebagai kota ramah hak asasi manusia. 

 
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Tujuan dan sasaran dari penelitian adalah sebagai berikut.  

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah untuk mengkaji tata kelola penyediaan taman 

kota di Kabupaten Wonosobo dalam rangka mewujudkan Kota Ramah Hak Asasi Manusia. 

Diharapkan nantinya akan terlihat bentuk tata kelola penyediaan infrastruktur taman kota di 

Kabupaten Wonosobo. Sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk pembentukan tata kelola 

ramah hak asasi manusia yang baik.  
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1.3.2. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian digunakan untuk menjawab tujuan yang telah dirumuskan. Adapun 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Mengidentifikasi tata kelola taman kota di Kabupaten Wonosobo berdasarkan konsep 

ramah hak asasi manusia. 

2. Menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan penyediaan taman kota di 

Kabupaten Wonosobo. 

3. Menganalisis peran serta masyarakat dalam mewujudkan taman kota ramah hak asasi 

manusia di Kabupaten Wonosobo. 

4. Melakukan penilaian keberhasilan penyediaan taman kota yang ramah hak asasi 

manusia di Kabupaten Wonosobo. 

5. Menganalisis bentuk tata kelola yang baik terkait penyediaan taman kota di Kabupaten 

Wonosobo. 

 
1.4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. 

Berikut merupakan ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah penelitian. 

1.4.1. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dari penyusunan laporan ini merupakan batasan-batasan penelitian. 

Pada penelitian membahas tata kelola taman kota yang baik dan ramah hak asasi manusia di 

Kabupaten Wonosobo. Maksud dari tata kelola adalah penyelenggaraan pembangunan yang 

bertanggung jawab serta adanya pelibatan pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan, 

implementasi dan pemeliharaan. Pemerintah yang terlibat dalam tata kelola adalah Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman kota ramah hak asasi manusia adalah ruang terbuka hijau 

publik yang digunakan masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi dan melakukan aktivitas serta 

dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama kelompok rentan yang dilingungi oleh HAM. 

Kelompok rentan yang dimaksud adalah anak-anak, perempuan terutama ibu hamil dan menyusui, 

lansia dan kelompok difabel. 

Taman kota ramah hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo adalah Taman Kartini yang 

merupakan taman ramah anak. Taman ramah anak merupakan taman yang diperuntukkan untuk 

anak-anak. Tujuannya yaitu memberikan ruang terbuka bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. 

Pada taman ini biasanya terdapat wahana permainan anak yang bersifat edukatif sehingga anak dapat 
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bermain sekaligus belajar dan berinteraksi antar sesamanya. Fasilitas yang dibangun merupakan 

fasilitas-fasilitas yang aman dan tidak berbahaya bagi anak. 

Taman kota ramah hak asasi manusia lain di Kabupaten Wonosobo adalah Taman 

Fatmawati. Taman Fatmawati yang merupakan percontohan taman ramah hak asasi manusia. Taman 

ramah hak asasi manusia yaitu taman yang dibangun sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia 

bagi masyarakat. Taman ramah hak asasi manusia diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan 

masyarakat terutama kelompok rentan. Fasilitas yang dibangun harus aman dan nyaman baik bagi 

anak-anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas. 

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penilitian adalah dua taman kota yang ada di Kabupaten 

Wonosobo. Kedua taman tersebut merupakan percontohan taman ramah hak asasi. Taman kota yang 

dimaksud adalah Taman Kartini dan Taman Fatmawati. 

Taman Kartini merupakan salah satu taman kota yang berada di pusat kota Wonosobo. 

Taman Kartini berada di Jalan Pemuda, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo. Taman 

diresmikan pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Taman Kartini disahkan sebagai taman ramah anak 

oleh tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo. Lokasi Taman Kartini dapat dilihat pada Gambar 

1.1. Adapun batas-batas Taman Kartini adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Jalan Kartini.  

Sebelah Timur : Gereja Kristen Indonesia Kabupaten Wonosobo. 

Sebelah Selatan : Gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Sebelah Barat : Jalan Pemuda. 

Taman kota yang menjadi percontohan taman ramah HAM di Kabupaten Wonosobo adalah 

Taman Fatmawati. Taman Fatmawati berada di Jalan Banyumas, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan 

Wonosobo. Taman yang diresmikan pada tahun 2016 ini memiliki luas 1,22 hektar. Taman 

Fatmawati dibangun untuk mengakomodir kebutuhan Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan 

kota ramah hak asasi manusia. Lokasi Taman Kartini dapat dilihat pada Gambar 1.2. Batasan- 

batasan Taman Fatmawati adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Perumahan Tawangsari Indah. 

Sebelah Timur : Jalan Banyumas. 

Sebelah Selatan : MTSn Wonosobo. 

Sebelah Barat : Lahan persawahan. 



Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Gambar 1. 1 Peta Lokasi Taman Kartini 
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Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Gambar 1. 2 Peta Lokasi Taman Fatmawati 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mengkaji tata kelola penyediaan taman kota ramah hak asasi manusia di 

Kabupaten Wonosobo. Penelitian digunakan untuk melihat bentuk tata kelola Taman Kartini dan 

Taman Fatmawati yang menjadi taman ramah hak asasi manusia. Penelitian dapat dimanfaatkan pada 

aspek praktis dan aspek teoritis. Manfaat penelitian dalam aspek praktis dapat digunakan bagi 

pemerintah dan masyarakat. Adapun manfaat yang didapatkan antara lain: 

a. Bagi pemerintah, penelitian dapat dijadikan masukan dalam melakukan perencanaan 

ruang terbuka yang ramah hak asasi manusia khususnya taman kota di Kabupaten 

Wonosobo. Manfaat lain dari penelitian yaitu sebagai pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan terkait dengan tata kelola perecanaan pembangunan taman kota 

di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

terhadap pelaksanaan tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia. 

b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan 

dan pengenalan taman kota ramah hak asasi manusia yang ada di Kabupaten 

Wonosobo. Selanjutnya, masyarakat dapat lebih menjaga dan merawat taman kota 

ramah hak asasi manusia baik Taman Kartini maupun Taman Fatmawati. 

Penelitian juga bermanfaat dalam aspek teoritis dimana penelitian dapat digunakan untuk 

ilmu pengetahuan khususnya bidang perencanaan wilayah dan kota. Manfaat penelitian yaitu dapat 

digunakan sebagai bahan kajian dalam studi ilmu perencanaan wilayah dan kota khususnya mengenai 

bentuk tata kelola ramah hak asasi manusia dan ruang terbuka hijau publik. Penelitian juga dapat 

digunakan dan dikembangkan melalui penelitian selanjutnya. 

 
1.6. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini terkait dengan kajian tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia di 

Kabupaten Wonosobo khususnya pada Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Pada pelaksanaannya 

tata kelola taman dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi dan 

tahap pemeliharaan. Terdapat stakeholder yang bertanggung jawab pada setiap tahapnya. Namun, 

pelaksanaan tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia belum maksimal khusunya peran 

stakeholder yang terlibat. Kerangka berpikir peneliti mengenai kajian tata kelola penyediaan taman 

kota di Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan sebagai kota ramah hak asasi manusia dapat dilihat 

pada Gambar 1.3. 
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Perda Kabupaten 

Wonosobo Nomor 5 

Tahun 2016 tentang 

Kabupaten Wonosobo 

Ramah Hak Asasi Manusia 

Pada tahun 2014, Kabupaten Wonosobo mendeklarasikan diri sebagai 

Kota Ramah Hak Asasi Manusia. 

 
 

Salah satu implementasi kota ramah HAM melalui pembangunan delapan 

taman kota. 

 

 

6 Taman Kota sebagai RTH Publik. 

(Alun-Alun, Taman Selomanik, Taman 

Praju ritan, Taman Tien Soeharto, Taman 

Habibie Ainun, Taman Plaza) 

 

2 Taman Kota sebagai percontohan Taman 

Kota Ramah HAM. 

(Taman Kartin i, Taman Fatmawati) 

 

 

 

Minimnya fasilitas taman 

kota sesuai dengan kriteria 

ramah HAM. 

Adanya perubahan 

pihak pengelola  taman 

kota 

 

Minimnya koordinasi antar stakeholder 

pada tiap tahap pembangunan taman kota 

 

 

Belum maksimalnya peran stakeholder dalam menciptakan tata kelo la 

taman kota ramah HAM 

 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji tata kelola yang baik dalam 

menyediakan taman kota yang ramah HAM di Kabupaten Wonosobo. 

 

 

 
Mengidentifikasi tata 

kelola taman kota 

berdasarkan konsep 

ramah HAM. 

 
Mengidentifikasi peran 

pemerintah dalam 

pengelolaan taman kota. 

 

Mengidentifikasi 

partisipasi 

masyarakat terkait 

pemeliharaan taman. 

 

 

Taman Kartini dan Taman 
Fatmawati sebagai taman 

ramah HAM 

- Tahap Perencanaan 

- Tahap Implementasi 

- Tahap Pemeliharaan  

 

 

 

Melakukan penilaian keberhasilan terhadap tata kelo la penyediaan taman kota 

ramah HAM 

 
 

Menganalisis bentuk tata kelola yang baik dalam penyediaan taman kota ramah 

HAM 

 

 

 

Bentuk tata kelola yang baik bagi Taman Kartini dan Taman Fatmawati  

 
 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran 

LATAR 

BELAKANG 

ANALISIS 

KELUARAN 
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1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan 

informasi serta cara menganalisis data tersebut (Sugiyono, 2008). Metode penelitian memberikan 

rancangan penelitian terkait cara pengumpulan data, kebutuhan data, instrumen yang digunakan 

dalam proses pengumpulan data, serta cara menganalisis data. Penelitian ini merupakan kajian 

terkait tata kelola penyediaan infrastruktur taman kota yang ramah hak asasi manusia. Lokasi 

penelitian dilakukan pada dua taman kota yang ada di Kabupaten Wonosobo yaitu Taman Kartini 

dan Taman Fatmawati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan teori untuk 

mengkaji suatu populasi (Syam dkk., 2014). Metode kuantitatif juga menggunakan pengamatan 

langsung, pengukuran dan model matematis untuk menganalisis sehingga dihasilkan data-data 

statistik. 

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. 

Teknik pengumpulan data dibedakan menjadi pengumpulan data secara primer dan sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di 

lapangan (observasi), membagikan kuisioner kepada pengunjung taman (survei) dan wawancara 

terstruktur kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo.  

 Pengamatan Langsung (Observasi) 

Teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung yaitu peneliti mendapatkan data 

primer dengan cara pengamatan dan pencatatan. Pengamatan dan pencatatan tersebut dilakukan 

terhadap kejadian dan kondisi pada Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Pengamatan juga 

dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi berupa gambaran dari kondisi yang ada. 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran kondisi dari 

Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Pengamatan yang dilakukan meliputi pengamatan fisik dan 

aktivitas yang terjadi pada lokasi taman. Teknik ini juga dapat digunakan untuk memeriksa kembali 

dari data sekunder dan informasi yang sebelumnya telah didapatkan. 

 Kuisioner (Survei) 

Kuisioner dilakukan dengan menyebarkan formulir yang berisikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden. Jenis pertanyaan yang diajukan adalah seputar pengelolaan taman, penyediaan 

infrastruktur, penilaian pengunjung dalam mengakases Taman Kartini dan Taman Fatmawati. 

Formulir kuisioner yang diajukan telah memuat alternatif jawaban sehingga kuisioner bersifat 

tertutup. Teknik pengumpulan data ini dipilih dengan maksud mendapatkan presepsi dan penilaian 
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masyarakat terhadap pengelolaan Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Responden dipilih secara 

acak yang merupakan pengunjung taman. Tujuannya adalah supaya data yang diperoleh lebih 

objektif. Jumlah responden pada teknik ini akan ditentukan melalui perhitungan rumus Rao Purba 

(Cochran, 2001).  

 Wawancara Terstruktur 

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara adalah proses menggali informasi yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yang mengerti terkait pengelolaan taman kota. 

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer yang tidak didapatkan melalui observasi dan 

survei. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilaksanakan secara terencana dan 

terdapat daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara ini ditujukan kepada Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo melalui dinas dan badan yang terkait. Dinas dan badan pemerintahan tersebut 

adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

serta Dinas Lingkungkan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo. 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder pada penelitiaan ini dilakukan melalui telaah dokumen. Telaah 

dokumen merupakan kegiatan mencari data yang diperoleh dari publikasi ilmiah, buku dan arsip 

dokumen perencanaan. Selain itu dapat pula melakukan kajian mela lui peta, gambar dan data-data 

statistik. Informasi yang berasal dari data sekunder juga didapatkan melalui berita baik dari media 

cetak maupun media elektronik. Pada penelitian ini data sekunder berfungsi untuk mengetahui 

gambaran mengenai profil Kabupaten Wonosobo, profil Taman Kartini dan Taman Fatmawati serta 

awal mula Kabupaten Wonosobo mendapatkan predikat sebagai kabupaten ramah HAM. 

1.7.2. Kebutuhan Data 

Kebutuhan data dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peniliti selama proses pengumpulan data di 

lokasi penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. 

Kebutuhan data primer didapatkan melalui kegiatan observasi di Taman Kartini dan Taman 

Fatmawati, kuisioner kepada pengunjung Taman Kartini dan Taman Fatmawati, serta wawancara 

terstruktur kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya pada tiga dinas yaitu, Bappeda 

Kabupaten Wonosobo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo. Kebutuhan data yang digunakan dalam penilitian dapat dilihat 

pada Tabel I.1. 
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Tabel I. 1 Kebutuhan Data 
 

Sasaran Variabel  Sub Variabel Nama Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

Tahun 

Data 
Sumber Data 

Mengidentifikasi tata 

kelo la taman kota di 

Kabupaten Wonosobo 

berdasarkan konsep ramah 

HAM. 

 

Bentuk Tata 

Kelo la Taman  

Kota 

 
Peru ntuka n 

Taman  

Peruntukan Taman Kart ini 
Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

 

Peruntukan Taman Fatmawat i 
Wa w a nc ar a 

Terstruktur 

 

2018 
BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

 

 

 
 

 

 

Menganalisis peran 

pemerintah dalam 

pengelolaan penyediaan 

taman kota ramah hak 

asasi manusia 

 

 

 
 

 

 

 
Peran Stakeholder 

dalam Tata Kelola  

 

 
Potensi, Masalah 

dan Tantangan 

Potensi Taman  
Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

Permasalahan Taman terkait dengan 

infrastruktur taman  

Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

Tantangan dalam penyediaan dan 

pengelolaan infrastruktur taman 

Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

 
 

 
Peran Pemerintah 

Penanggung jawab pengelolaan taman  
Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

Sistem pengelolaan taman  
Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

Kerja sama yang dilakukan  
Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

Peran lembaga pemerintah dalam 

pengelolaan taman 

Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

 

Pendanaan 

 

Sumber pendanaan taman 

Wawancara 

Terstruktur, Telaah  
Dokumen  

 

2018 
BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

Menganalisis peran serta 

masyarakat dalam 

mewujudkan taman kota 

ramah hak asasi manusia 

 
Peran Stakeholder 

dalam Tata Kelola  

Pem ah a m an 

Masyarakat 

Tingkat kepahaman masyarakat terkait 

taman kota ramah HAM 
Kuisioner 2018 Pengunjung 

Perilaku 

M asy ar ak at  

Perilaku masyarakat dalam 

menggunakan fasilitas di taman kota  
Observasi 2018 Lapangan 

Melakukan penilaian 

keberhasilan penyediaan 

taman kota yang ramah 

hak asasi manusia di 

Kabupaten Wonosobo. 

 
Elemen Fisik 

Taman  

Taman bermain 

(anak/balita) 

Ketersediaan wahana bermain anak Observasi 2018 Lapangan 

Kondisi wahana bermain anak Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

Fasilitas olahraga 
Ketersediaan lintasan lari Observasi 2018 Lapangan 

Ketersediaan lapangan olahraga Observasi 2018 Lapangan 
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Sasaran Variabel  Sub Variabel Nama Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

Tahun 

Data 
Sumber Data 

   Ketersediaan lintasan sepeda Observasi 2018 Lapangan 

Kondisi wahana olahraga  Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

 

WC umum 

Ketersediaan WC Umum Observasi 2018 Lapangan 

Kondisi WC Umum Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

 

Parkir 

Ketersediaan lahan parkir Observasi 2018 Lapangan 

Kondisi lahan parkir Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

 

 
Air Bersih  

Ketersediaan air bersih  Observasi 2018 Lapangan 

Sumber air bersih  
Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

Kondisi air bersih  Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

 
Keamanan 

Ketersediaan pos jaga Observasi 2018 Lapangan 

Kondisi sarana keamanan Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

 

Bangku Taman  

Ketersediaan bangku taman Observasi 2018 Lapangan 

Kondisi bangku taman  Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

 

Pencahayaan 

Ketersediaan lampu taman Observasi 2018 Lapangan 

Kondisi lampu taman  Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

 
 

Persampahan 

Ketersediaan tempat sampah Observasi 2018 Lapangan 

Pengolahan sampah taman 
Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

Kondisi sarana persampahan Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  
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Sasaran Variabel  Sub Variabel Nama Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

Tahun 

Data 
Sumber Data 

   

Vegetasi 

Jenis vegetasi Observasi 2018 Lapangan 

Kondisi vegatasi Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

 
 

 
Fasilitas ramah 

HAM 

Jalur khusus difabel Observasi 2018 Lapangan 

Ketersediaan ruang laktasi Observasi 2018 Lapangan 

Ketersediaan keran air siap minum Observasi 2018 Lapangan 

Kondisi fasilitas ramah HAM Observasi, Kuisioner 2018 
Lapangan, Pengunjung 

Taman  

 
 
 
 
 
 

Elemen Non Fisik 

Taman  

 

Pengunjung 

Lama pengunjung menghabiskan waktu 

di taman 
Kuisioner 2018 Pengunjung 

Aktivitas yang dilakukan pengunjung Kuisioner 2018 Pengunjung 

 

Aksesibilitas 

Jarak tempat t inggal pengunjung dengan 

taman kota 
Kuisioner 2018 Pengunjung 

Kemudahan mencapai taman kota Kuisioner 2018 Pengunjung 

Kepuasan 
Tingkat kepuasan pengunjung terhadap 

pengelolaan taman kota  
Kuisioner 2018 Pengunjung 

 
 

Harapan 

Harapan masyarakat terhadap 

pengelolaan taman kota yang ramah 

HAM 

 

Kuisioner 

 

2018 

 

Pengunjung 

Harapan pemerintah terhadap penyediaan 

taman kota ramah HAM 

Wa w a nc ar a 

Terstruktur 
2018 

BAPPEDA, DPU-PR, 

DLHK 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
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1.7.3. Teknik Sampling 

Teknik sampling digunakan peneliti dalam menentukan sampel penelitian. Ketika 

melakukan teknik sampling beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan populasi, 

menentukan ukuran sampel, menentukan kriteria sampel penelitian.  

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam 

penilitian ini adalah pengunjung Taman Kartini dan Taman Fatmawati yang merupakan populasi 

untuk teknik pengumpulan data dengan cara survei atau kuisioner. Populasi yang digunakan pad a 

teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur adalah Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo khususnya dinas-dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan taman kota. 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili karakteristik dari populasi tersebut. 

Sampel penelitian yang digunakan sebagai responden wawancara terstruktur adalah dinas yang 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan taman. Dinas tersebut adalah Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo.  

Sampel dalam penilitian yang selanjutnya digunakan sebagai responden kuisioner adalah 

sebagian sebagian pengunjung Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Jumlah sampel ditentukan 

melalui rumus Rao Purba (Cochran, 2001). Rumus tersebut digunakan karena jumlah populasi belum 

dapat ditentukan jumlahnya. Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus: 

n =  �

2 

4(���)
2
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

Z = Tingkat keyakinan yang dibutuhkan 

Moe = Margin of Error atau presentase kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 

ditolerir (Moe = 10% = 0,1) 

Jumlah sampel pengunjung taman kota ditentukan dengan tingkat keyakinan 95% atau Z = 

1,96. Batas ketelitian (Moe) yang diinginkan adalah 10%. Maka sampel yang diperoleh adalah: 

n =  �

2 

4(���)
2
 

n = (1,96)

2 

= 3,84 = 96 ≈ 100 orang responden 
4(0,1)

2  
0,04 

c. Kuisioner 

Pada teknik pengumpulan data melalui kuisioner, jenis teknik sampling yang digunakan 

adalah nonprobability sampling yaitu setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama 

untuk terpilih menjadi anggota sampel. Teknik yang dipilih adalah accidental sampling dimana 
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responden dipilih secara kebetulan yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel. Karakteristik 

sampel adalah pengunjung Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Responden yang berjumlah 100 

orang terbagi ke dalam dua taman. Taman Kartini sebanyak 50 responden dan Taman Fatmawati 

sebanyak 50 responden. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang objektif.  

d. Wawancara Terstruktur 

Pada teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, jenis teknik sampling yang 

digunakan adalah nonprobability sampling yaitu setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang 

yang sama untuk dijadikan sebagai anggota sampel. Teknik yang dipilih adalah purposive sampling 

dimana sampel sudah ditentukan oleh peniliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi mendalam terkait pengelolaan taman kota kepada pihak yang lebih mengetahui. 

Responden tersebut terdiri dari dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang memiliki 

kriteria tertentu. Responden penelitian terdiri dari 3 orang, yaitu: 

 
Tabel I. 2 Narasumber Wawancara Terstruktur 

 

 

Nama 

 

Dinas  

 

Jabatan 
Peran dalam Tata 

Kelola Taman Kota 

 

Lutfi Lenyanti, S.Si, 

M.Sc. 

Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten Wonosobo 

Staff Perencana Bidang 

Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah 

 
Tahap Perencanaan 

 

Wahyudi, S.T, M.T. 

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

Kabupaten Wonosobo 

 
Kepala Bidang Cipta 

Karya 

 

Tahap Implementasi 

 

Endang Susila  

Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 

Kabupaten Wonosobo 

Kasi Pertamanan Bidang 

Kebersihan dan 

Pertamanan 

 

Tahap Pemeliharaan 

Sumber: Peneliti, 2018 

 

 
Kriteria-kriteria penentuan responden tersebut berdasarkan: 

 Menduduki jabatan di pemerintahan Kabupaten Wonosobo. 

 Memiliki pengetahuan terkait kabupaten ramah HAM. 

 Memiliki pengetahuan terkait perencanaan dan pembangunan taman kota. 

 Mengetahui sistem pengelolaan taman kota di Kabupaten Wonosobo. 

 Mengetahui potensi dan masalah yang terjadi terkait pengelolaan taman kota. 

 Pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pembangunan dan 

pengelolaan taman kota di Kabupaten Wonosobo. 
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1.7.4. Tenik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan selama 

proses penelitian. Tujuan melakukan analisis data yaitu mendapatkan informasi dari data-data yang 

ada. Analisis yang dilakukan adalah analisis kuantitatif dengan menggunkaan alat uji statistik. 

Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pada saat melakukan penelitian, hasil penelitian haruslah valid dan reliabel. Guna 

mendapatkan hal tersebut, instrumen yang digunakan juga harus bersifat valid dan reliabel sehingga 

perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana kuisioner yang dibuat tepat dan dapat diandalkan pada sebuah penelitian 

(Sugiyono, 2008). Analisis ini dilakukan menggunakan software SPPS dengan jumlah jumlah 

kuisioner yang diuji adalah 20% dari total kuis ioner yaitu 20 kuisioner. Uji validitas dan reliabilitas 

dilakukan pada bagian penilaian masyarakat. Terdapat 16 butir pertanyaan yang akan diuji.  

Pengujian dilakukan dengan bantuan aplikasi Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 

17.0. 

 Uji Validitas 

Validitas berarti menilai ketepatan suatu instrumen dalam melakukan fungsinya. Validitas 

juga merupakan suatu ukuran yang menunjukan bahwa variabel yang digunakan benar-benar variabel 

yang akan diteliti. Hasil uji menunjukkan bahwa validitas tinggi apabila kuisioner tersebut 

memberikan hasil uji yang tepat dan akurat. Uji validitas dapat dibedakan menjadi dua yaitu validitas 

faktor dan validitas item (Sugiyono, 2008). Validitas faktor adalah pengukuran yang dilakukan 

dengan melihat korelasi antara skor faktor dengan skor total faktor. Validitas item adalah pengukuran 

yang dilakukan dengan melihat korelasi antara skor item dengan skor total item. 

Pada penelitian ini uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah tiap item pertanyaan 

pada instrumen yang digunakan memiliki hasil yang valid sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian. Uji validitas menggunakan validitas item dengan cara uji Korelasi Bevariate Pearson. Uji 

validitas pada bagian penilaian masyarakat dilakukan pada 20 responden pengunjung Taman Kartini 

dan Taman Fatmawati. Tiap butir pertanyaan akan dibandingkan dengan r tabel. Apabila rhitung > rtabel 

maka pertanyaan dinyatakan valid. Apabila rhitung < rtabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. 

Nilai rtabel pada signifikansi 0,05 dengan jumlah responden 20 adalah 0,444. Hasil uji validitas dapat 

dilihat pada Tabel I.3. 

Tabel I. 3 Hasil Uji Validitas 
 

No rhitung rtabel Keterangan 

C1 0,607 0,444 Valid 

C2 0,575 0,444 Valid 
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No rhitung rtabel Keterangan 

C3 0,664 0,444 Valid 

C4.1 0,706 0,444 Valid 

C4.2 0,645 0,444 Valid 

C4.3 0,447 0,444 Valid 

C4.4 0,692 0,444 Valid 

C4.5 0,513 0,444 Valid 

C4.6 0,547 0,444 Valid 

C4.7 0,777 0,444 Valid 

C4.8 0,518 0,444 Valid 

C4.9 0,585 0,444 Valid 

C4.10 0,650 0,444 Valid 

C4.11 0,657 0,444 Valid 

C5 0,673 0,444 Valid 

C6 0,515 0,444 Valid 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

 

Berdasarkan hasil uji validitas tersebut diketahui dari 16 butir pertanyaan yang diuji, semua 

pertanyaan dinyatakan valid. Nilai rhitung tiap item pertanyaan lebih besar dari rtabel (0,444). Hal ini 

menunjukkan bahwa tiap butir pertanyaan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berarti adanya kestabilan atau konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur (Moh. 

Nazir, 2003). Instrumen dapat dikatakan reliabel jika ketika instrumen tersebut digunakan untuk 

mengukur variabel yang sama secara berulang maka hasil datanya tetap sama. Uji reliabilitas 

dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat dipercaya. Tinggi 

rendahnya reliabilitas dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien reliabilitas. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi yaitu koefisien reliabilitas lebih dari rtabel adalah pengukuran yang dapat 

menghasilkan data yang reliabel (Moh. Nazir, 2003). Hasil uji reliabilitas dilakukan pada 16 butir 

pertanyaan yang telah dinyatakan valid. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai koefisien Alfa 

Cronbach. Jika nilai koefisien Alfa Cronbach > rtabel maka instrumen dikatakan reliabel. Jika nilai 

koefisien Alfa Cronbach < rtabel maka dikatakan tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada 

Tabel I.4. 
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Tabel I. 4 Hasil Uji Reliabilitas 
 

Alfa Cronbach N 

0,884 16 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0, nilai Alfa 

Cronbach yang didapat adalah 0,884 yang berarti instrumen dikatakan reliabel. Hal tersebut 

dikarenakan nilai koefisien lebih besar dari rtabel yaitu 0,444. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 

instrumen dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.  

b. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap data yang ada. 

Penyajian data pada analisis ini dapat berupa tabel, grafik, diagram, dan perhitungan statistik (Moh. 

Nazir, 2003). Penggunaan analisis deskriptif dimaksudkan supaya penyajian data dapat lebih 

informatif sehingga selanjutnya data dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi taman, pemahaman pemerintah dan persepsi 

masyarakat tentang tata kelola taman kota di Kapubaten Wonosobo khususnya Taman Kartini dan 

Taman Fatmawati. 

c. Analisis Skoring Data 

Analisis skoring data merupakan analisis yang digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap pertanyaan penelitian (Moh. Nazir, 2003). Pada penelitian ini, ana lisis skoring bertujuan 

untuk menentukan penilaian saat ini terhadap pengelolaan taman yang dilakukan oleh pemerintah. 

Data yang digunakan diperoleh dari hasil kuisioner. Responden akan memilih satu dari lima alternatif 

jawaban terkait performa pengelolaan Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Daftar variabel yang 

akan dinilai dapat dilihat pada Tabel I.5. 

 
Tabel I. 5 Variabel Penilaian Tata Kelola Taman Kota 

 

No Tujuan Variabel Skala Penilaian Sumber 

 

 
1 

 
Mengetahui pemahaman 

masyarakat terkait 

taman kota ramah HAM 

 

 
Pemahaman masyarakat 

a. Sangat Paham 

b. Paham 

c. Cukup Paham 

d. Tidak Paham 

e. Sangat Tidak Paham 

 

 
Masyarakat 

 

 
2 

 

 
Mengetahui tingkat 

akesibilitas taman 

 

 
Kemudahan akses 

menuju taman 

a. Sangat Mudah 

b. Mudah 

c. Cukup Mudah 

d. Tidak Mudah 

e. Sangat Tidak Mudah 

 

 
Masyarakat 
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No Tujuan Variabel Skala Penilaian Sumber 

 

 

3 

 
Mengetahui penilaian 

terkait kondisi Taman 

Kartini dan taman 

Fatmawati 

 

 
Kondisi Taman Kartini 

dan Taman Fatmawati 

a. Sangat Terawat 

b. Terawat 

c. Cukup 

d. Tidak Terawat 

e. Sangat Tidak 

Terawat 

 

 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 
Mengetahui penilaian 

terkait kondisi 

infrastruktur dan 

fasilitas Taman Kartini 

dan Taman Fatmawati 

Kondisi air bersih 

Kondisi sarana 

keamanan 

Kondisi vegetasi 

Kondisi bangku taman 

Kondisi lampu taman 

Kondisi sarana 

persampahan 

Kondisi tempat olahraga 

Kondisi tempat bermain 

anak 

Kondisi tempat parkir 

Kondisi toilet 

Kondisi fasilitas ramah 

HAM (jalur khusus 

difabel dan ruang laktasi) 

 

 

 

 

 

 
a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Cukup 

d. Tidak Baik 

e. Sangat Tidak Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat 

 

 

5 

 
Mengetahui tingkat 

keamanan saat berada di 

Taman Kartini dan 

Taman Fatmawati 

 

 
Tingkat rasa kemanan 

pengunjung 

a. Sangat Aman 

b. Aman 

c. Cukup Aman 

d. Tidak Aman 

e. Sangat Tidak Aman 

 

 

Masyarakat 

 

 

 
6 

Mengetahui tingkat 

kepuasan pengunjung 

ketika melakukan 

aktivitas di Taman 

Kartini dan Taman 

Fatmawati 

 

 

Tingkat Kepuasan 

Pengunjung 

 
a. Sangat Puas 

b. Puas 

c. Cukup Puas 

d. Tidak Puas 

e. Sangat Tidak Puas 

 

 

 
Masyarakat 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 
 

Tiap alternatif jawaban mempunyai nilai yang berbeda. Skala pengukuran yang digunakan 

menggunakan skala Likert dimana setiap jawaban akan diberi skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Pemberian skor 

pada setiap altenatif jawaban dapat dilihat pada Tabel I.6. 
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Tabel I. 6 Pemberian Skor Jawaban 
 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Baik 5 

Baik 4 

Cukup 3 

Buruk 2 

Sangat Buruk 1 

Sumber: Moh. Nazir, 2003 

 

 

Analisis skoring dilakukan dengan menentukan interpretasi skor perhitungan. Langkah 

melakukan analisis skoring adalah sebagai berikut. 

 Menentukan skor tertinggi dan skor terendah pada keseluruhan item. 

X = Skor terendah Likert x Jumlah Responden 

Y = Skor tertinggi Likert x Jumlah Responden 

 Menghitung total skor.  

Total skor = Jumlah responden yang memilih x skor Likert 

 Menentukan interval kelas skoring dengan rumus 

I = 100% : Jumlah Likert (5) 

 Menentukan kriteria interpretasi skor. 

 

Tabel I. 7 Kriteria Interpretasi Skor 
 

 
Interval 

Sangat Baik 80% - 100% 

Baik 60% - 79,99% 

Cukup 40% - 59,99% 

Tidak Baik 20% - 39,99% 

Sangat Tidak Baik 0% - 19,99% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 
 

 Menghitung hasil akhir. 

Hasil = Total skor / (skor tertinggi x jumlah responden) x 100% 
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1.7.5. Kerangka Analisis 

Kerangka analisis digunakan untuk melihat proses analisis secara lebih sitematis. Proses 

analisis yang dilakukan pada penelitian adalah sebagai berikut:  

 Analisis Karakteristik Taman Kota 

Analisis karateristik taman kota dilakukan guna mendapatkan ciri-ciri taman 

kota, peruntukan dan tujuan berdirinya taman kota. 

 Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat 

Identifikasi faktor pendorong dan peghambat ini digunakan untuk mendapatkan 

potensi dan masalah yang ada di taman kota. Kemudian analisis digunakan untuk 

menentukan tantangan dalam melakukan pengelolaan taman kota ramah hak asasi 

manusia.  

 Identifikasi Infrastruktur 

Proses identifikasi infrastruktur dilakukaan untuk mengetahui ketersediaan dan 

kondisi infrastruktur di Taman Kartini dan Taman Fatmawati sehingga mendapatkan 

gambaran dan dapat dilakukan penilaian lebih lanjut.  

 Analisis Peruntukan dan Jenis Taman Kota Ramah Hak Asasi Manusia 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bentuk tata kelola taman kota di 

Kabupaten Wonsoobo berdasarkan konsep taman kota yang ramah hak asasi manusia. 

Analisis juga dilakukan untuk melihat peruntukan dan jenis Taman Kartini serta 

Taman Fatmawati 

 Analisis Peran Stakeholder 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui peran stakeholder yang terdiri dari 

pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten 

Wonosobo khususnya Bappeda, DPU-PR dan DLHK serta kerjasama yang dilakukan 

dengan pihak swasta. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Kabupaten 

Wonosobo khususnya pengunjung Taman Kartini dan Taman Fatmawati. 

Kerangka analisis pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.4 
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1.8. 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Gambar 1. 4 Kerangka Analisis 

DATA PROSES KELUARAN 

 

 Taman Kart ini dan Taman 

Fatmawati menjad i percontohan 

taman ramah HAM di Kabupaten 

Wonosobo 

 Belum optimalnya 

penyelenggaraan tata kelola taman 

kota yang ramah HAM 

 
Perlu adanya penelit ian terkait 

kajian tata kelola penyediaan 

infrastruktur taman kota yang 

ramah HAM 

 
Tujuan Penelit ian 

Sasaran Penelit ian 

Ruang Lingkup Penelitian  

 

 
Kajian litetarur tata kelola 

penyediaan infrastruktur taman kota 

ramah HAM 

 
Sintesa literatur 

 Tata kelo la yang baik 

 Kota ramah HAM 

 Infrastruktur ramah HAM 

 Taman kota ramah  HAM 

 Best practice 

 
Variabel dan indikator yang 

digunakan dalam penelit ian 

 

 
Data kondisi dan ketersediaan 

infrastruktur dan fasilitas  taman  

 
Identifikasi kondisi taman kota 

ramah hak asasi manusia 

 

 

Data faktor pendorong dan faktor 

penghambat tata kelola taman kota 

 

Identifikasi potensi, masalah dan 

tantangan tata kelola taman kota  

 
 

Data jen is dan peruntukan taman 

berkonsep ramah HAM  

Analisis Taman Kart ini dan 

Taman Fatmawat i sebagai 

Taman Ramah Hak Asasi 

Manusia 

 

 
Data peran stakeholder yang 

terlibat dalam tata kelo la taman  

kota 

 
Analisis peran stakeholder dalam 

tata kelo la menurut tahap 

perencanaan, implementasi dan  

pemeliharaan  

 

 
 

 

 

 

Penilaian tata kelola taman kota 

ramah HAM 

Nilai tata kelola taman kota 

ramah HAM saat ini 

 

 

 

 

Bentuk tata kelola yang baik 

dalam penyediaan infrastruktur 

taman kota ramah HAM 

 

Peran Masyarakat pada tahap 

perencanaan dan pemeliharaan 

Peran Pemerintah pada tahap 

perencanaan, implementasi dan 

pemeliharaan  

Gambaran umum Tata Kelola 

Taman Kartini dan Taman 

Fatmawati 
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Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum tentang tata cara penyusunan laporan 

penelitian. Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan penilitian adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang dilakukan penilitian terkait kajian tata kelola 

penyediaan taman kota di Kabupaten Wonosobo. Terdapat pula penjelasan mengenai rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup materi dan wilayah penelitian, manfaat penelitian dalam 

bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN LITERATUR TATA KELOLA TAMAN KOTA RAMAH HAM 

Bab ini membahas mengenai review literatur yang digunakan untuk memecahkan masalah 

pada kajian tata kelola penyediaan taman kota di Kabupaten Wonosobo. Kajian literatur mencakup 

literatur terkait tata kelola, kota ramah hak asasi manusia, infrastruktur, ruang terbuka hijau, taman 

kota serta best practice taman kota ramah HAM di Indonesia. Pada bagian akhir terdapat ringkasan 

sintesa literatur yang akan digunakan langsung dalam penelitian.  

BAB III TATA KELOLA TAMAN KOTA RAMAH HAM DI KABUPATEN 

WONOSOBO 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum terkait Kabupaten Wonosobo sebagai 

kota ramah HAM dan tata kelola taman. Dijelaskan pula lokasi penelitian yaitu Taman Kartini dan 

Taman Fatmawati yang berada di Kabupaten Wonosobo. Gambaran umum berisi tentang sejarah 

terbentuknya taman, lokasi dan kondisi taman. Masalah yang dimiliki oleh masing-masing taman 

akan dijelaskan secara spesifik menggunakan data-data awal untuk menunjukan fokus penelitian.  

BAB IV ANALISIS TATA KELOLA PENYEDIAAN TAMAN KOTA RAMAH HAM 

DI KABUPATEN WONOSOBO 

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis-analisis mengenai kajian tata kelola penyediaan 

taman kota ramah hak asasi manusia di Kabupaten Wonosobo. Analisis yang disajikan adalah 

analisis bentuk tata kelola taman kota, analisis peran stakeholder yang terdiri dari peran pemerintah 

dan masyarakat, analisis pengelolaan taman kota, penilaian tata kelola taman kota ramah HAM serta 

analisis pembentukan tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia yang baik. Pada bagian akhir 

terdapat sintesa literatur untuk membentuk tata kelola ramah hak asasi manusia yang baik. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari laporan penelitian tugas akhir. Pada bab ini terdapat 

kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Terdapat pula rekomendasi berupa 

kritik maupun saran untuk tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia yang lebih baik.  


