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ABSTRAK 
 

Kebutuhan akan Taman Kota mendapat perhatian penting dari pemerintah kota Surabaya 
Dalam tiga tahun terakhir pemerintah kota Surabaya aktif melaksanakan penambahan 
Ruang Terbuka Hijau melalui revitalisasi dan aktivasi Taman-Taman Kota, dalam rangka 
mewujudkan semboyan kota sparkling Surabaya dan Surabaya green and clean. Taman 
Flora sebagai Ruang Terbuka Hijau yang disediakan oleh pemerintah kota bagi 
masyarakat kota Surabaya. Taman Flora ini dibutuhkan sebagai ruang sosial yang dapat 
mewadahi kebutuhan masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi, berinteraksi, tempat 
rekreasi untuk melepas lelah karena rutinitas setiap harinya. Alasan peneliti memilih 
obyek penelitian ini karena lokasi Taman Flora yang strategis berada di tengah-tengah 
perkantoran, area pendidikan, dan bisnis menjadikan aktivitas di tempat ini cukup padat 
dan polusi udara yang disebabkan kendaraan bermotor juga cukup banyak sehingga 
keberadaan Taman Flora ini dapat memfilter udara yang ada di tempat ini selain itu 
Taman ini dapat menjadi sarana rekreasi karena Taman ini menawarkan berbagai fasilitas 
yang bersifat rekreatif, edukatif sehingga taman ini menjadi sasaran bagi masyarakat 
yang ingin berlibur atau menghabiskan waktu luangnya. 
Oleh karena itu ditarik suatu rumusan masalah penelitiian tentanng Fungsi taman flora 
sebagai Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat kota Surabaya.selain itu peneliti juga 
melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mengamati secara 
langsung perilaku pengunjung taman flora dalam memanfaatkan fasilitas yang ada di 
taman flora dan mencari data pelengkap yang terkait dengan masalah tersebut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi partisipasi dan wawancara yang 
dilakukan secara berkala kepada informan seperti Pengelola, pengunjung, pedagang 
keliling yang ada di Taman tersebut. Gambaran peristiwa yang terjadi di Taman Flora 
dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan teori dari Bogdan dan Taylor yang 
berguna untuk mengetahui fungsi Taman Flora bagi masyarakat Kota Surabaya secara 
mendalam. 
Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan Taman flora mempunyai fasilitas yang 
lengkap sebagai wahana rekreasi dan pendidikan di daerah Surabaya. Taman Flora 
merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat mengekspresikan diri, yang terlihat dari 
gambaran aktivitas yang terjadi di Taman Flora antara lain, rekreasi, olahraga, 
pembelajaran lingkungan, berdagang. Taman Flora mempunyai fasilitas yang lengkap 
dibandingkan dengan taman-taman kota yang ada di Surabaya dari berbagai jenis sarana 
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bermain, penataan vegetasi yang menarik, adanya penangkaran hewan, pendopo yang 
digunakan sebagi tempat mengadakan acara pentas seni, ruang baca, Broadband 
Learning Center yang dapat digunakan serta menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat 
kota untuk menghabiskan waktu luang mereka. Taman Flora sebagai Ruang Terbuka 
Hijau yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai kegiatan seperti, rekreasi, 
olahraga, edukasi, ekonomi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk proses sosialisasi yang 
dilakukan oleh pengelola atau pemerintah kota setempat bagi masyarakat kota Surabaya 
yang ingin melakukan berbagai aktivitas di Ruang Terbuka Hijau seperti Taman Flora. 
Proses sosialisasi tersebut merupakan interaksi dari berbagai unsur kebudayaan yang ada 
di Taman Flora.   
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