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ABSTRAK 

 

 Taman dalam pengertian terbatas merupakan sebidang lahan yang ditata 

sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan 

bagi pemilik atau penggunanya. Taman yang dimasksud disini adalah Taman Flo-

ra Surabaya. Taman Flora merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

yang dimiliki kota Surabaya berupa taman kota. Taman Flora merupakan taman 

yang dapat  dikunjungi oleh masyarakat baik dari surabaya dan sekitarnya. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan 

Taman Flora oleh masyarakat Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan 

peneliti untuk mengkaji permasalahan di objek penelitian secara dalam dan terper-

inci. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara men-

dalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi. 

 Hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu, Taman Flora merupakan salah 

satu taman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Surabaya untuk mengisi 

waktu luang atapun hanya sekedar berkunjung dan bersantai sambil melepas rasa 

penat. Berbagai macam fasilitas yang ada ditaman flora dapat dinikmati 

pengunjung secara gratis, seperti : Taman Baca, Broadband Learning Center, toi-

let, musholla, area outbond anak – anak, area bermain anak – anak, mini zoo, pen-

dopo, tempat duduk, dan wifi. Yang menarik adalah Taman Flora memiliki mini 

zoo yang tidak dimiliki taman – taman lain yang ada di kota Surabaya. Selain 

kondisi taman yang aman, nyaman dan sejuk, berbagai fasilitas yang ada di Ta-

man Flora membuat taman ini menjadi tujuan masyarakat surabaya untuk dikun-

jungi baik bersama keluarga atapun teman. Keberadaan Taman Flora sangatlah 

bermanfaat bagi masyarakat menengah kebawah, selain berfungsi sebagai ruang 

terbuka hijau. Taman Flora juga bisa sebagai tempat rekreasi, olahraga dan 

edukasi gratis bagi masyarakat menengah kebawah. Dengan adanya berbagai 

fasilitas yang dapat digunakan secara gratis, tentunya membuat masyarakat dapat 

berkunjung sewaktu – waktu. 

 

Kata Kunci : Taman Flora, Ruang Terbuka Hijau 
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