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ABSTRAK

Kota dengan masalah urbanisasi akan menghadap i tekan terhadap p eny ediaan
lahan terutama lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH merup akan tuntutan dasar
y ang jika tidak dipenuhi maka dapat menunjukan ketidakmamp uan p emerintah dalam
meningkatkan kualitas kehidupan kota dan keseimbangan ekologi. Kota Bandung sebagai
kota terbesar ke empat di Indonesia berup ay a melakukan p emenuhan RTH dengan
membangun taman tematik. Taman tematik merup akan taman kota y ang diberi tema
tertentu agar menjadi ruang publik aktif sehingga dap at menarik masy arakat untuk
menggunakan taman. Taman tematik juga dibangun untuk meningkatkan indeks
kebahagiaan masyarakat dan mewadahi aktivitas komunitas. Taman tematik merup akan
revitalisasi taman-taman lama yang sebagian besar terletak di p usat Kota Bandung.
Keunikan dan daya tarik taman tematik mengundang p engunjung datang dari berbagai
wilay ah sehingga terjadi perubahan skala pelay anan taman y ang awalny a taman skala
lingkungan menjadi taman skala kota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji p ola sebaran, jangkauan p elay anan serta
kap asitas Pemerintah Kota Bandung dalam meny ediakan taman tematik. Kajian ini
sekaligus menjadi evaluasi program Pemerintah Kota Bandung dalam p eny ediaan RTH
dalam bentuk taman tematik. Pola sebaran dianalisis dengan analisis tetangga terdekat
p ada SIG. Jangkauan pelayanan taman dilihat dari dua sisi y akni menurut normatif dan
menurut pengguna. M enurut normatif, jangkauan p elay anan taman dianalisis dengan
buffer p ada SIG, sedangkan menurut pengguna, analisis dilakukan untuk melihat
kebermanfaatan taman tematik oleh penduduk y ang berada dalam wilay ah jangkauan
p elay anan taman. Kapasitas pemerintah dianalisis menurut emp at komp onen y ang
terdap at dalam Public Space Governance Framework y ang melip uti komp osisi,
stakeholders, sarana serta tugas pemerintah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa p ola sebaran taman tematik di Kota
Bandung membentuk pola mengelompok atau terfokus di satu wilay ah y akni di Sub
Wilay ah Kota (SWK) Cibeunying. M enurut normatif, taman tematik y ang dibangun tidak
ada y ang memenuhi jangkauan pelayanan dengan skala kota sehingga tidak seluruh
wilay ah Kota Bandung terlayani oleh taman tematik. Daerah y ang oversupply taman
tematik yakni SWK Cibeunying, sedangkan daerah y ang sama sekali tidak terlay ani
adalah SWK Kordon, SWK Gedebage dan SWK Arcamanik. Penduduk y ang berada
dalam jangkauan pelayanan taman tematik merasakan kehadiran taman tematik sebagai
ruang terbuka publik yang dapat dinikmati secara gratis, mudah dijangkau dan dap at
mewadahi berbagai aktivitas merupakan hal y ang sangat bermanfaat. Disisi lain,
p emberian tema pada taman ternyata dap at memberikan segmentasi p engunjung,
sehingga kedepan tema taman yang diharap kan adalah tema y ang lebih umum agar
seluruh kategori usia dapat menggunakan taman tersebut. Kap asitas Pemerintah Kota
Bandung dalam penyediaan taman tematik cukup baik dalam hal anggaran dan SDM.
Pemerintah telah melakukan inovasi dalam mengatasi kendala keuangan dan SDM
dengan melakukan kolaborasi juga pemanfaatan teknologi. Namun ketersediaan lahan
masih menjadi kendala utama sehingga belum dap at meny ediakan taman tematik y ang
merata di seluruh wilayah Kota Bandung.
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