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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kehadiran ruang publik yang menjamin kebutuhan informasi bagi 

disabilitas masih menjadi isu permasalahan yang banyak dibicarakan dalam 

masyarakat saat ini. Minimnya kehadiran ruang publik ditandai dengan 

keberadaan kualitas ruang publik yang masih belum memberikan kesan 

kenyamanan dan inklusivitas bagi disabilitas. Dilihat dari pemerataan dalam 

memperoleh fasilitas dan layanan informasi, banyak di antara disabilitas yang 

tidak menerima fasilitas dan layanan informasi (Daley et al., 2018; Kasim et al., 

2010; Mantey, 2017). Di antara berbagai jenis penggunaan lahan, ruang publik 

tercatat sebagai aset penting dalam memberikan manfaat bagi pengguna. Ruang 

publik yang berkualitas dapat membentuk kondisi lingkungan yang nyaman bagi 

penggunanya. Ruang publik yang baik harus mampu merespon seluruh aspek 

kebutuhan masyarakatnya, dengan begitu kualitas ruang publik tersebut akan 

menjadi sebuah harapan bagi semua individu. Hal serupa dirasakan oleh 

disabilitas yang membutuhkan rasa nyaman dan kepuasan dalam menikmati ruang 

publik (Yanti, 2016). 

Beberapa kualitas ruang publik yang belum memberikan kualitas yang baik 

ternyata dapat menimbulkan kegelisahan bagi sebagian masyarakat, khususnya 

disabilitas sebagai masyarakat yang memiliki keterbatasan baik secara fisik 

maupun mental (Kurniawati & Apriati, 2017). Baik individu normal dan 

disabilitas memiliki hak yang sama dalam menggunakan tempat untuk kegiatan 

bersama terlepas dari status sosial, usia maupun jenis kelamin. Dengan begitu 

kualitas ruang publik yang ideal seharusnya dapat di akses oleh masyarakat 

sekitar. Akan tetapi, pada kenyataannya ada sebagian ruang publik yang tidak 

memberikan kualitas akses yang baik (Dewang, 2010; Saputra & Sarwadi, 2019; 

Widanan et al., 2018). Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang 
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menyebabkan menurunnya kualitas ruang publik di beberapa wilayah karena 

standar kualitasnya belum menjamin penggunaan yang bersifat inklusi (Hartoyo & 

Santoni, 2018).   

Sudah menjadi hal yang umum dalam tulisan-tulisan artikel maupun 

penelitian tentang ruang publik banyak mengeluhkan mengenai kualitasnya yang 

menurun. Ada beberapa hambatan dalam menggunakan ruang publik yang 

sifatnya terbuka, salah satunya karena terkendala dana dari pihak pengelola ruang 

publik yaitu pemerintah (Putra & Khadiyanto, 2014). Sebagai alternatif jalan 

keluar, maka kerjasama dengan pihak swasta dilakukan. Disisi lain hadirnya pihak 

swasta juga menimbulkan masalah, seperti adanya aktivitas komersial atau profit 

oriented dan pelayanan yang sifatnya pribadi berimbas pada akses individu 

banyak mengalami hambatan dan batasan hanya karena adanya privatisasi dalam 

manajemen ruang publik (Jian et al., 2020; Putra & Khadiyanto, 2014). 

Kemungkinan hal yang terpikirkan individu tentang ruang publik adalah 

mekanisme dasar dalam penyediaan dan pengelolaan ruang publik yang tidak 

baik. Misalnya, individu dengan keterbatasan seperti disabilitas merasa tidak 

dapat menikmati kebebasan mobilitas sosial sebagaimana individu normal lainnya 

(Namkung & Carr, 2019; Park & Chowdhury, 2018). Pada sebagian ruang publik, 

tentu pihak pengelola harus berupaya meningkatkan perlindungan kedudukan bagi 

para disabilitas dengan menyediakan fasilitas yang baik. Penyediaan fasilitas bagi 

disabilitas harus diimbangi dengan perlakuan yang sama dengan individu lain. 

Terlepas dari hal tersebut, memang benar fasilitas ruang publik sudah jelas ada 

keberadaanya namun layanan informasi yang disediakan di ruang publik dapat 

dikatakan belum optimal dalam segi pemenuhan kebutuhan informasi maupun 

penjaminan aksesibilitas bagi disabilitas. 

Berbicara realitanya mengenai Kota Surabaya yang berada di utara provinsi 

Jawa Timur dengan julukan khasnya sebagai kota literasi (Hamid & Shintawati, 

2018), tentu pula kota ini secara terus menerus melakukan pembenahan secara 

bertahap dalam memberikan fasilitas dan layanan ramah disabilitas (Vianto & 

Ma’aruf, 2018). Pengungkapan tersebut sepadan dengan aturan yang dikeluarkan 
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oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat khususnya 

disabilitas. Di dalam perda tersebut diungkapkan hak-hak disabilitas dalam 

menggunakan ruang publik. Dengan begitu Kota Surabaya menjunjung tinggi 

inklusivitas untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan 

disabilitas dalam menggunakan ruang publik. Menyadari hal tersebut, Kota 

Surabaya memiliki keunggulan dalam memberikan fasilitas di ruang publik, 

diantaranya peningkatan luas ruang publik melalui program baru tahun 2019 

yakni pembangunan ruang publik futuristik yang akan direalisasikan pada 

kawasan Balai Pemuda dan akan disambung sampai ke alun-alun Kota Surabaya. 

Rencana tersambungnya ruang publik futuristik tersebut akan terintegrasi pada 

sebuah ruang bawah tanah pertama yang akan dibangun oleh pemerintah Kota 

Surabaya (DetikNews.com, 2019), keunggulan lain adalah kerja sama yang 

dilakukan pemerintah kota dalam pengembangan tata kelola kota dengan United 

Cities Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC) untuk pembangunan 

berkelanjutan ruang publik di Kota Surabaya (Trifita & Amaliyah, 2020). Untuk 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah kota juga menyegerakan kebijakan 

pembangunan ruang terbuka hijau (green city) dengan melalukan kolaborasi 

secara menyeluruh dengan pemerintah pusat.  

Dilihat berdasarkan keberadaan disabilitas di Kota Surabaya saat ini, 

menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur jumlah disabilitas di 

Kota Surabaya sebanyak 898 jiwa yang termasuk di dalamnya adalah disabilitas 

penglihatan (BPS, 2019). Sebagaimana yang didapatkan berdasarkan tiga jumlah 

disabilitas tertinggi yaitu disabilitas penglihatan 111 jiwa, disabilitas pendengaran 

75 jiwa, dan disabilitas mental 125 jiwa. Mengikuti pergantian tahun, terjadi 

peningkatan sebanyak 88 jiwa di 2 tahun terakhir sebab data Statistik Provinsi 

Jawa Timur melalui BPS mengungkapkan sebanyak 810 jiwa disabilitas terdaftar 

di Kota Surabaya. Mengingat disabilitas kian meningkat di Kota Surabaya setiap 

tahun (BPS, 2017). Dengan melihat data tersebut, upaya pembangunan dan 

renovasi fasilitas ruang publik harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya 
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dengan memberikan layanan informasi yang menyeluruh untuk kemudahan akses 

bagi mereka. Semakin tinggi wilayah kota dengan keberadaan penduduk 

disabilitas maka resiko permintaan lahan untuk ramah disabilitas akan semakin 

tinggi (Iswari, 2014). Melihat secara umum ruang publik memang didedikasikan 

sebagai tempat yang inklusif, demokratis dan terbuka maka cakupannya meliputi 

aspek secara luas pada bagian yang dibangun dan disinggahi, sehingga 

diperuntukan bagi semua khalayak publik yang berbeda-beda. Carmona et al., 

(2008) mengatakan ruang publik harus mencerminkan semua bagian dari 

lingkungan, dimana masyarakat dapat memiliki akses gratis tanpa harus dibatasi. 

Hal tersebut kemudian merujuk pada segala aspek ekonomi, kesehatan 

masyarakat, sosial maupun lingkungannya.  

Perhatian khusus baru-baru ini pemerintah Kota Surabaya memperuntukkan 

pembangunan ruang publik berupa taman kota sebagai bentuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial. 

Penempatan taman pada beberapa titik di Kota Surabaya ini sudah dialokasikan 

secara adil untuk memfasilitasi akumulasi sosial penduduk dalam mengurangi 

kesenjangan sosial terhadap penggunaan fasilitas ruang publik. Hal ini 

menegaskan bahwa ruang publik bukan sebagai suatu produk yang dihasilkan 

melalui interaksi sosial semata, melainkan bersamaan dengan interaksi politik 

masyarakat dan pemerintah juga ambil bagian dari proses akumulasi sosial 

penduduk. (Aminah, 2015; Trihastuti et al., 2019). Sejalan dengan hal tersebut, 

maka keberadaan taman di sebuah kota sejatinya dapat membantu mengurangi 

rasa penat dalam diri individu. Taman kota harus dapat memberikan keberagaman 

aktivitas sosial serta nyaman untuk disinggahi (Chang et al., 2019). Keberadaan 

taman di wilayah kota juga dapat meningkatkan nilai ekonomi ruang, mengurangi 

berbagai kesenjangan dan memastikan keberlanjutan sosial dalam masyarakat 

(Chen & Jim, 2007; Zhou & Rana, 2012). Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 

Hijau (DKRTH) Kota Surabaya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan 

taman, memaksimalkan secara menyeluruh dalam segi renovasi dan penyediaan 

fasilitas yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat. Mengingat 89,5% taman kota 
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berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Surabaya dengan 

fasilitas yang terdapat di dalamnya (Trihastuti et al., 2019). Penilaian tersebut 

jelas memberikan pemahaman bahwa keberadaan taman di Kota Surabaya masih 

menjadi bagian yang diminati oleh masyarakat.  

Dalam studi sebelumnya mengenai kualitas ruang publik beberapa pendapat 

mengatakan penyediaan fasilitas dan layanan di taman bagi disabilitas masih 

terbatas. Diungkapkan oleh Widanan et al., (2018) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Studi Aksesbilitas Pada Ruang Terbuka Publik Terhadap Penyandang Disabilitas 

Di Taman Kota Lumintang Denpasar” mengatakan bahwa fasilitas ruang publik 

yang ada di taman kota Lumintang Denpasar cukup lengkap dan baik, tetapi 

beberapa lokasi taman masih perlu perhatian dalam masalah perawatan. Pada 

fasilitas ramp yang tidak terawat dan belum ada layanan informasi khusus bagi 

disabilitas penglihatan dan pendengaran, sehingga aksesibilitas dan pemenuhan 

kebutuhan informasi yang diberikan untuk disabilitas penglihatan dan 

pendengaran belum aksesibel. Beck (2009) dalam penelitiannya yang mengusung 

konsep kualitas ruang publik mengatakan bahwa kualitas ruang publik yang baik 

seharusnya dapat memberikan kualitas fungsional yang baik, sehingga berdampak 

positif dengan kualitas hidup masyarakat. Artinya ketika suatu ruang publik dapat 

memberikan rasa nyaman dan aman bagi penggunanya, maka kualitas ruang 

publik tersebut dapat dikatakan baik atau tinggi.  

Permasalahan yang sama juga diungkapkan oleh Maulina (2017) dalam 

skripsinya yang berjudul ”Perancangan Ulang Halte Bus Trans Metro Bandung 

Menggunakan Metode Kansei Engineering” mengatakan pemerintah Kota 

Bandung yang dipimpin oleh Ridwan Kamil tahun 2015 memperoleh sebuah 

petisi dari disabilitas, mereka mengungkapkan bahwa ruang publik yang di 

bangun berupa halte kapsul di sekitaran kota dinilai tidak inklusi bagi disabilitas. 

Fasilitas pintu masuk dianggap tidak ramah disabilitas dan kualitas ruang 

publiknya pun belum aksesibel. Tidak ada keterangan informasi ataupun layanan 

seperti simbol penanda, hanya menggunakan tangga dan tidak ada laluan kursi 

roda ataupun pejalan kaki khusus untuk disabilitas. Pernyataan tersebut kemudian 
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dipertegas kembali oleh Park & Chowdhury (2018) dalam penelitiannya yang 

mengusung konsep transportasi umum sebagai fokus penelitiannya. Sejatinya 

keberadaan transportasi umum seperti bus atau kereta dalam menunjang fasilitas 

ruang publik sudah cukup baik, namun dalam siklus rantai perjalanan yang dapat 

di akses Zhang et al., (2011) berpendapat disabilitas penglihatan memerlukan 

layanan informasi untuk memastikan seluruh perjalanan dapat di akses dengan 

mudah. Salah satu diantaranya tersedia layanan informasi mengenai panduan 

perjalanan ataupun simbol informasi khusus, sehingga informasi yang didapatkan 

dapat dijadikan sebagai keputusan apakah transportasi umum tersebut aksesibel 

atau tidak.  

Melihat sisi permasalahan dan kegelisahan yang diungkapkan oleh beberapa 

penelitian terdahulu mengenai ruang publik, penelitian berbeda diungkapkan oleh 

Perry et al., (2018) yang mengangkat subjek taman kota sebagai penelitiannya 

dengan judul “Accessibility and usability of parks and playgrounds”. Peneliti 

lebih merujuk pada keberadaan fasilitas dan layanan informasi yang dapat 

mempermudah aksesibilitas disabilitas penglihatan dalam menikmati taman. 

Peneliti mengatakan bahwa 75% tidak ada ruang publik seperti taman yang 

memberikan stimulasi untuk semua indera dalam memberikan fasilitas bermain 

pada anak disabilitas penglihatan. Artinya tidak ada peluang tersedianya layanan 

informasi berbentuk visual, sentuhan, dan stimulasi sensorik. Keberadaan 

stimulasi sensorik seharusnya disediakan oleh taman sebagai fitur desain yang 

penting dalam membantu disabilitas penglihatan untuk mengetahui kondisi taman. 

Tujuan dari stimulasi sensorik ini dapat membantu mengintegrasikan suara ke 

dalam makna dan ketika dikombinasikan dengan sentuhan dan visualisasi 

memungkinkan keterampilan motorik, memori dan kreativitas bagi anak 

disabilitas penglihatan. Taman sebagai tempat bermain dan perkembangan anak 

terbukti pula dapat meningkatkan perkembangan otak (Brown et al., 2003). 

Komponen visual dan sensorik yang disediakan di taman dapat membantu 

melacak objek, diferensiasi warna, tekstur, bentuk dan pengenalan warna serta 

ukuran dari isi taman (Royet et al., 2000 dalam Perry et al., 2018), sehingga dapat 
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menciptakan ketenangan dan kesenangan, misalnya pada disabilitas dengan 

gangguan spectrum autism (Brown et al., 2003 dalam Fisher, E. P. 1992). 

Mengingat penjelasan tersebut, taman yang ideal adalah taman yang dapat 

memberikan aksesibilitas fasilitas dan layanan informasi bagi disabilitas 

penglihatan dengan bantuan audio dan stimulasi sensorik. 

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin langsung oleh 

Tri Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya meresmikan taman ramah disabilitas 

di halaman Balai Kota Surabaya (DetikNews.com, 2017). Dari sekian banyak 

taman yang dibangun oleh Pemerintah Kota Surabaya, satu diantaranya memiliki 

keunikan sendiri yakni taman tersebut diberi nama “Taman Bicara”. 

Pembangunan taman bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang ramah 

disabilitas di Kota Surabaya. Menurut data dari website pusat Kota Surabaya yang 

di akses melalui surabaya.go.id pada tahun 2016 pemerintah kota memiliki 324 

taman, sedangkan menurut Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 

(DKRTH) tahun 2019 terdapat 2 jenis taman yang ada di Kota Surabaya, yaitu 

taman pasif 470 unit dan taman aktif 143 unit sehingga total ada 613 jenis taman. 

Seluruh taman tersebut tersebar hingga meliputi Surabaya Pusat, Surabaya Timur-

Barat dan Surabaya Utara-Selatan. Hal ini menandakan setiap tahun selalu 

mengalami penambahan dalam pembangunan taman di Kota Surabaya. Selain 

Taman Bicara sebagai ruang publik yang ramah disabilitas, salah satu taman 

lainnya adalah Taman Bungkul yang telah memberikan fasilitas yang baik bagi 

disabilitas (Rinekso, 2020). Akan tetapi karena Taman Bicara ini didedikasi 

sebagai taman pertama yang ramah disabilitas penglihatan oleh pemerintah Kota 

Surabaya maka terdapat keunggulan dari taman tersebut. 

Beberapa keunggulan dari Taman Bicara adalah memberikan fasilitas dan 

layanan informasi yang baik bagi pengunjung, salah satunya disabilitas 

penglihatan yang membutuhkan informasi mengenai kondisi taman 

(DetikNews.com, 2017). Informasi menjadi sebuah kebutuhan yang krusial, 

dengan menyediakan layanan informasi di taman akan mendorong pemerintah 

menyelenggarakan layanan yang baik bagi terwujudnya taman ramah disabilitas. 
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Selain itu, hak dalam memperoleh layanan informasi menjadi fundamental yang 

harus diterima pula oleh disabilitas (Mehta, 2019). Melihat penyediaan layanan 

informasi ini sebanding dengan Perry et al., (2018), bahwa taman yang ideal 

adalah yang menyediakan stimulasi sensorik semua indera dengan tujuan dapat 

meningkatkan kesehatan mental dan informasi bagi disabilitas, sehingga Taman 

Bicara yang terletak di Balai Kota secara menyeluruh menyediakan audio dan 

stimulasi sensorik yang baik bagi disabilitas penglihatan. Pada disabilitas 

penglihatan total atau blind dapat mengidentifikasi kondisi taman melalui 

informasi yang disampaikan dengan sensor yang disediakan di sekitar taman. 

Disabilitas penglihatan ketika menyentuh jenis tamanan secara otomatis akan 

mengeluarkan suara di sertai informasi mengenai jenis tamanan tersebut. 

Misalnya, pada jenis tanaman bunga akan menjelaskan identifikasi mulai dari 

warna, bentuk dan gambaran menyeluruh mengenai jenis tamanan bunga tersebut. 

Dengan meninjau hal tersebut, sentuhan visual yang dihadirkan oleh audio di 

Taman Bicara dapat memberikan pengetahuan serta informasi yang baru bagi 

disabilitas penglihatan.  

Ada 14 sensor yang ditanam di lokasi sekitar taman. Semua sensor tersebut 

dapat membantu disabilitas penglihatan blind memperoleh informasi, namun 

berbeda dengan disabilitas penglihatan low vision yang mampu mengindentifikasi 

taman melalui penglihatan yang masih dimiliki (suarasurabaya.net, 2017). Dilihat 

dari lokasi Taman Bicara yang menjadi satu dengan Taman Surya, maka 

lokasinya tidak terlalu jauh yaitu di sisi Timur depan Balai Kota Surabaya 

sehingga dengan kondisi yang memungkinkan tersebut tentunya Pemerintah Kota 

Surabaya akan terus melakukan perbaikan berkesinambungan guna menciptakan 

taman ramah disabilitas. Hal ini dikarenakan kehadiran masyarakat yang semakin 

heterogen menuntut Pemerintah Kota Surabaya membenahi fasilitas dan layanan 

ramah disabilitas. Kondisi Taman Bicara yang sesuai dengan konsep ideal taman 

menurut Perry et al., (2018) mengenai adanya audio, ternyata beberapa kendala 

masih terjadi dimana ketika peneliti melakukan survey di lapangan misalnya 

sensor yang di tanam di beberapa titik lokasi terkadang tidak mengeluarkan suara. 
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Sebagian pejalan kaki saat melewati sensor, belum ada satu di antara beberapa 

sistem sensor yang merespon dan hanya waktu tertentu sensor audio dihidupkan. 

Pada disabilitas penglihatan beberapa hambatan juga dirasakan seperti belum 

adanya guiding block dan petunjuk jalan untuk membantu mereka menuju lokasi 

taman. Kendala lain juga berkaitan dengan keberadaan Taman Bicara yang masih 

belum banyak masyarakat mengetahui, sehingga menyebabkan fasilitas yang 

seharusnya digunakan oleh disabilitas juga digunakan oleh masyarakat umum. 

Misalnya, fasilitas ramp yang digunakan oleh masyarakat umum tidak dengan 

disabilitas kursi roda. Ada kalanya keberadaan petugas taman tidak terlalu 

memperdulikan keberadaan pengunjung. Sebagai sebuah ruang publik, Taman 

Bicara Kota Surabaya belum sepenuhnya memberikan kualitas ruang publik yang 

baik. Tentunya ini menyebabkan kualitas dari ruang publik tersebut perlu 

dipertanyakan kembali karena tidak sepadan dengan pernyataan dari Jian et al., 

(2020) yang mengusung konsep ketidakadilan spasial mengenai adanya aspek 

kenyamanan, aksesibilitas serta ketercapaian dalam menilai kualitas ruang publik 

dalam penggunaan taman.  

Dengan meneliti kesesuaian informasi yang dihasilkan melalui audio yang 

disediakan oleh Taman Bicara tersebut maka penelitian ini dirasa penting dalam 

mengidentifikasi kualitas dari Taman Bicara yang disediakan oleh pemerintah 

Kota Surabaya. Melihat bahwa keberadaan audio sangat penting bagi disabilitas 

penglihatan sebagai salah satu alat bantu di ruang publik untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya itu dengan mengidentifikasi secara 

mendalam akan memberikan peluang terbukanya kualitas ruang publik yang ideal 

bagi disabilitas penglihatan, sehingga kebutuhan untuk memperoleh fasilitas dan 

layanan bagi disabilitas penglihatan akan terpenuhi dengan baik. Dari latar 

belakang yang diungkapkan oleh peneliti berdasarkan dukungan data dan 

penelitian terdahulu, maka peneliti ingin mengkaji mengenai Kualitas Ruang 

Publik Bagi Disabilitas Penglihatan di Taman Bicara Kota Surabaya.  
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti, berikut rumusan 

masalah dari penelitian ini.   

1. Bagaimana kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di Taman 

Bicara Kota Surabaya berdasarkan dimensi Access and Management ? 

2. Bagaimana kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di Taman 

Bicara Kota Surabaya berdasarkan dimensi Sociability and Diversity ? 

3. Bagaimana kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di Taman 

Bicara kota Surabaya berdasarkan dimensi Social Inclusion ? 

4. Bagaimana kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di Taman 

Bicara Kota Surabaya berdasarkan dimensi Demand and Provision ? 

5. Bagaimana kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di Taman 

Bicara Kota Surabaya berdasarkan dimensi Social Stratum and 

Information ? 

6. Bagaimana kondisi kualitas ruang publik di Taman Bicara Kota Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di 

Taman Bicara Kota Surabaya berdasarkan dimensi Access and 

Management. 

2. Untuk mengetahui kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di 

Taman Bicara Kota Surabaya berdasarkan dimensi Sociability and 

Diversity. 

3. Untuk mengetahui kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di 

Taman Bicara kota Surabaya berdasarkan dimensi Social Inclusion. 

4. Untuk mengetahui kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di 

Taman Bicara Kota Surabaya berdasarkan dimensi Demand and Provision. 
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5. Untuk mengetahui kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di 

Taman Bicara Kota Surabaya berdasarkan dimensi Social Stratum and 

Information. 

6. Untuk mengetahui kondisi kualitas ruang publik di Taman Bicara Kota 

Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian yang diusulkan oleh peneliti ini memiliki beberapa manfaat 

yang diharapkan dapat memberikan masukan dan harapan bagi pembaca 

diantaranya meliputi. 

1.4.1 Manfaat Akademis  

Secara akademis, penelitian yang diangkat peneliti dapat memberikan 

sumbangsih secara meluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang 

akademik, khususnya di jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. 

Pengutamaannya agar dapat membantu memperkaya dan menambah ilmu di 

bidang mata kuliah Informasi dan Kelompok Khusus serta Desain Ruang 

Pusat Informasi mengenai kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan, 

sebab penelitian ini terbilang baru hadir di ranah Ilmu Informasi dan 

Perpustakan dan belum diteliti sebelumnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian yang diungkapkan oleh peneliti 

dapat dijadikan sebagai wawasan dan pengetahuan baru mengenai 

kualitas ruang publik bagi disabilitas penglihatan di Taman Bicara Kota 

Surabaya. Hal ini memungkinkan dari pengetahuan yang didapatkan 

dapat menjadi sebuah pengetahuan baru untuk berkunjung di Taman 

Bicara Kota Surabaya, khususnya disabilitas penglihatan. 

b.    Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi atau rujukan untuk bekal penelitian mendatang serta 

diharapkan dapat menjadi masukan dalam kajian lembaga penyedia 

informasi dan kelompok khusus.  
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1.5 Kajian Pustaka  

 Untuk memperdalam permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti, maka 

kajian pustaka ini di peruntukan untuk membahas lebih kritis lagi mengenai 

permasalahan yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Pada dasarnya kajian 

pustaka ini akan memuat beberapa teori, susunan konsep dan juga penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan kualitas ruang publik dan disabilitas penglihatan.  

1.5.1 Kualitas Ruang Publik  

Banyak sekali definisi yang mengartikan kualitas. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dari Depdiknas (2000) 

mengartikan kualitas sebagai tingkatan menuju baik buruk suatu objek atau 

derajat dan taraf dari suatu pencapaian tertentu. Apabila dihubungkan 

dengan kualitas pada tempat artinya menekankan pada terwujudnya tiga 

aspek kelayakan yaitu fisik, fungsi atau aktivitas dan makna (Yanti, 2016). 

Kualitas pada tempat juga akan mendorong vitalitas dari tempat tersebut 

sehingga tempat yang berkualitas akan mendorong hidupnya tempat 

tersebut. Kualitas selalu berkaitan dengan penilaian sesuatu yang akan 

dipakai untuk digunakan dan diteliti. Tidak heran apabila kualitas menjadi 

pertimbangan yang menarik bagi pengguna untuk dikunjungi dan 

disinggahi.  

Ruang publik didefinisikan sebagai tempat terbuka dan inklusif yang 

memfasilitasi kontak langsung dan komunikasi antar masyarakat 

(Madanipour, 2016). Ruang publik didedikasikan sebagai panggung, dimana 

kehidupan drama masyarakat dibuka. Artinya ruang publik mencakup 

jalan/trotoar, taman, transportasi umum menjadi tempat yang dinamis dalam 

menyediakan saluran komunikasi dan sosialisasi bersama antar masyarakat 

(Carr et al., 1992). Dalam sebuah ruang publik harus mencerminkan 

perubahan sosial masyarakat (Mitchell, 2017), sehingga ruang publik 

berperan sebagai tempat yang dapat merubah tatanan sosial masyarakat 

tanpa memandang perbedaan di dalamnya meliputi semua masyarakat tanpa 

terkecuali disabilitas penglihatan. Beck (2009) mengatakan bahwa ruang 
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publik merupakan sebuah konsep yang membahas mengenai tempat yang 

dapat di akses oleh masyarakat sekitar, misalnya; taman, alun-alun, 

jalan/trotoar, area bermain dan sebagainya. Ruang publik yang berkualitas 

tinggi menciptakan ekonomi sosial dan lingkungan yang positif.  

Carr et al., (1992) mengungkapkan bahwasannya ruang publik 

dikatakan baik apabila dapat mencakup kondisi yang responsive, democratic 

dan meaningful. Dari ketiga kondisi tersebut kemudian menciptakan 

indikator baru untuk mendukung dan menentukan ukuran dari kualitas ruang 

publik yang baik. Kemudian Carr et al., (1992) mengatakan bahwa untuk 

mengukur kualitas ruang publik yang baik dapat ditinjau dari indikator 

kebutuhan (needs), hak sosial (rights) dan makna (meanings). Dari ketiga 

indikator tersebut dijelaskan secara singkat bahwa. 

a) Kebutuhan (needs) dapat meliputi kebutuhan primer dan sekunder dari  

ruang publik itu sendiri. Dari kebutuhan ini dapat dilatarbelakangi 

oleh faktor comfort, relaxation, passive engagement dan discovery. 

b) Hak sosial (rights) dapat dilatarbelakangi oleh faktor accessibility, 

freedom of action, claim dan change. 

c) Terakhir mengenai makna (meanings) banyak juga dilatarbelakangi 

oleh faktor legibility, relevance, individual connection, grup 

connection, connection to large society, biological and psychological 

connection dan terakhir connection to other world. 

Banyak penelitian ruang publik yang menggunakan teori Carr et al, (1992) 

untuk mengidentifikasi kualitas ruang publik suatu wilayah. Hal yang 

serupa juga dilakukan oleh Arsyad (2019) meneliti kualitas ruang publik 

dengan mengusung teori yang diungkapkan oleh Carr et al, (1992). 

 Seiring berjalannya waktu, ada seorang teoritisi yang kemudian 

mengembangkan teori dari Carr et al ini lebih meluas, yaitu Montgomery di 

tahun 1998. Kualitas ruang publik banyak dipengaruhi oleh konsep 

placemaking yang diungkapkan oleh Montgomery (Montgomery, 1998; 

Saputra & Sarwadi, 2019). Konsep placemaking merupakan sebuah cara 
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atau alat yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu tempat di 

lingkungan, komunitas dan juga wilayah tempat-tempat tertentu (Wyckoff, 

2014). Placemaking disusun berdasarkan indikator-indikator mengenai 

konsep good place (Montgomery, 1998; Saputra & Sarwadi, 2019). 

Indikator tersebut meliputi activity, form serta image. Melalui indikator ini 

kemudian dihadirkan nuansa sosial terhadap ruang publik. Adapun 

sebelumnya 3 indikator tersebut sebagai berikut. 

a) Aktivitas (activity) disini dimaknai sebagai ketersediaan dan ukuran 

jalanan yang digunakan untuk kegiatan sosial. Jadi melibatkan kondisi 

tempat. 

b) Bentuk (form) ketercapaian kualitas harus mampu diukur dari bentuk. 

Latar belakang yang menjadi faktor dalam unsur bentuk ini adalah 

rasa tempat, artinya rasa kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. 

c) Citra (images) dalam indikator ini kemudian menjelaskan mengenai 

identitas dari setiap tempat. Hal yang melatarbelakangi faktor ini 

adalah keterbacaan tempat, seperti street furniture, material bangunan, 

pola dan warna tempat dan bentuk. 

Beralih beberapa tahun, ilmu pengetahuan menciptakan teori yang terus 

mengalami perkembangan pada konsep ruang publik yang menghadirkan 

pembaruan. Tahun 2003 hadir teori baru dari Project For Public Space 

(PPS) sebagai organisasi perencanaan dan desain dalam ruang publik dari 

New York yang mengembangkan ketiga indikator sebelumnya activity, form 

dan image menjadi lebih komprehensif yaitu pembentukan teori “The Place 

Diagram”. Pengembangan tersebut kemudian bertambah menjadi empat 

indikator dalam pengukurannya diantaranya; accessible & linkages; 

activities & uses; comfortable & image dan sociability. Konsep baru yang 

hadir yaitu sociability didasari atas teori-teori sebelumnya dari  Carr et al., 

(1992) yang menyatakan indikator rights atau hak sosial yang tentunya 

mencakup kehidupan dari sosial masyarakat. Begitu pula teori dari Mehta 

(2014) ada indikator pleasurability, safety, comfort, activity dan 
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inclusiveness. Konsep sociability menekankan pada kondisi sosial 

masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Melihat banyak teoritisi yang 

mengusung konsep sosial maka saat ini pembaharuan teori dalam ruang 

publik semakin berkembang khususnya Jian et al., (2020) telah mengadopsi 

teori sebelumnya dari “The Place Diagram” untuk kemudian ditekankan 

dalam mengukur ketidakadilan di ruang publik dengan mengusung konsep 

keadilan spasial. Konsep ini ditekankan atas pertimbangan bahwa dalam 

mengukur kualitas ruang publik perlu adanya identifikasi lebih mendalam 

pada konsep sosialnya. Dalam mengukur kualitas ruang publik peneliti 

menggunakan teori dari Jian, I. Y., Luo, J., & Chan, E. H. tahun 2020. 

Dimensi dari teori ini terdiri dari; (1) Access and Management, (2) 

Sociability and Diversity, (3) Social Inclusion, (4) Demand and Provision 

dan (5) Social Stratum and Information. Berikut indikator disajikan dalam 

tabel dibawah ini. 

Tabel 1.1 Indikator Kualitas Ruang Publik  

Dimensi Indikator 

Access and Management 

Accessibility and Proximity 

Safety 

Walkability 

Maintenance and Management 

Amenity and Facility 

Affordability 

Service Area 

Sociability and Diversity 

Activity Support 

Space Type 

Sociability 

Publicness 

Social Inclusion 

Age  

Income 

Employment 

Demand and Provision 
Number 

Acreage 

Social Stratum and 

Information 

Participation and Democracy 

Information and Knowledge 

Land/Housing Values 
  Sumber : Jian et al., (2020) 
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Jian et al., (2020) mengungkapkan ruang publik tercatat sebagai salah 

satu aset terpenting bagi sebuah kota dan komunitas lokal. Ruang publik 

banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal kesejahteraan 

sosial, fisik dan psikologi. Isu permasalahan mulai diangkat mengenai ruang 

publik yang tidak memberikan pemerataan di berbagai konteks sosial karena 

banyak ruang publik yang gagal memberikan layanan secara adil kepada 

pengguna. Mengingat sebagian besar masyarakat menggunakan ruang 

publik untuk kebutuhannya, kemungkinan besar fasilitas umum seperti 

taman, alun-alun, gedung, trotoar, pedestrian bagi pejalan kaki, dan lain 

sebagainya dapat di akses oleh semua masyarakat, namun dalam kondisi 

tertentu ada ketidaksetaraan dalam penggunaan ruang publik tersebut.  

Sebagai salah satu jenis investasi publik menurut Jian et al., (2020), 

ruang publik diharapkan dapat melayani masyarakat secara adil terutama 

bagi kelompok khusus. Berfokus pada keadilan spasial sebagai landasan 

teori untuk perencanaan dan penilaian ruang publik, maka Jian et al., (2020) 

mengevaluasi secara kritis wawasan pengguna terhadap ruang publik di 

sekitar. Melihat sebagian penduduk tinggal di kota, tidak hanya gaya hidup 

masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi penggunaan lahan tetapi ruang 

hidup sehari-hari mereka juga terjepit. Setiap masyarakat memiliki hak 

untuk menggunakan ruang publik, terlepas dari individu manapun dengan 

derajat pendidikan, pendapatan atau pekerjaan. Banyak literatur yang 

mengungkapkan penggunaan ruang publik tidak merata (Tan & Samsudin 

dalam Jian et al., 2020), sehingga tidak semua individu mendapatkan 

fasilitas dan layanan yang sama di dalam ruang publik. Tingkat kualitas 

pelayanannya juga berbeda, akses ke ruang publik terbatas karena privatisasi 

dan manajemen dari ruang publik tersebut. Misalnya, profil sosial dan status 

ekonomi yang berbeda. Semua fenomena tersebut menurut Jian et al., 

(2020) dilihat sebagai ketidakadilan spasial yang mengakibatkan beberapa 

individu terhalang untuk menikmati jenis pengalaman yang ada di ruang 

publik. 
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 Pada tingkat lingkungan individu yang memiliki tingkat sosial yang 

tinggi, akses untuk menggunakan ruang publik lebih banyak dari pada 

dengan individu dengan tingkat sosial yang rendah. Menurut Jian et al., 

(2020), prinsip yang sama masih berlaku pada kelompok minoritas seperti 

warna kulit, etnis agama, orang asing, disabilitas, lansia, wanita, anak-anak 

dan individu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semua permasalahan 

tersebut kemudian dikembangkan oleh Jian et al., (2020) menjadi sebuah 

teori yang menekankan pada konsep keadilan pada sosial masyarakat di 

ruang publik. Teori Jian et al., (2020) tidak beda jauh dari teori yang 

dikembangkan oleh The Place Diagram untuk penekanan konsep keadilan 

sosial dalam mengukur kualitas ruang publik. Meskipun para peneliti dan 

publikasi terus mengembangkan teori ruang publik, konsep keadilan sosial 

yang dibawa oleh dimensi ruang kurang mendapatkan perhatian. Menurut 

Pereira et al (2017) dalam Jian et al., (2020) ada lebih banyak konsep 

keadilan dalam penelitian dari pada distribusi keadilan secara langsung  

untuk dirasakan individu. Penelitian keadilan spasial di ruang publik 

hendaknya tidak hanya berfokus pada pola aspek fisik tetapi juga melihat 

pada struktur sosial dan konteks budaya yang membahas fenomena dari 

keadilan di ruang publik. Contohnya, banyak penelitian yang menyoroti 

kekurangan alat penilaian dan variabel yang diusulkan untuk analisis 

mendalam dengan melihat ukuran ruang publik. Seharusnya konteks 

kesenjangan pengetahuan dan informasi menjadi penilaian yang utama 

dalam menilai ruang publik bagi individu yang mengalami kesenjangan 

sosial. Bukan hanya terkait masalah fisik seperti ukuran atau desain tata 

letak ruang publik di suatu kota.  

Melalui lensa keadilan sosial, Jian et al., (2020) memprioritaskan 

pembahasan ruang publik pada tiga aspek yaitu : 

(1) Keadilan fisik. 

(2) Urbanisasi keadilan sosial. 

(3) Hak di dalam kota.  
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Pertama, keadilan fisik dimaknai sebagai perwujudan ruang fisik sebagai 

latar belakang yang tetap mendukung dan berdampak pada perwujudan 

keadilan sosial di ruang publik. Ini mengacu pada kondisi fasilitas yang 

dapat diukur, Jian et al., (2020) memandang ketidakadilan banyak dijumpai 

pada ruang publik. Misalnya, beberapa ruang publik menekankan pada sifat 

privatisasi dan komersialisasi. Terkadang, ruang publik tidak terawat dan 

kemananannya mengancam pengguna karena intensitas kejahatan yang tidak 

pasti. Kedua, urbanisasi keadilan sosial yang menekankan pada demokrasi 

dan hak asasi manusia. Mengacu pada kualitas masyarakat yang adil dengan 

mengutamakan kebebasan demokrasi sehingga proses sosial, ekonomi dan 

politik menjadi pemahaman yang lebih mendalam pada keadilan sosial di 

ruang publik. Ketiga menyangkut hak di dalam kota yang berkaitan dengan 

mencerminkan sejauh mana seseorang terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan dan pertukaran informasi serta pengetahuan. Melalui tiga aspek 

tersebut dimuat beberapa dimensi yang dapat diukur untuk menilai kualitas 

ruang publik di suatu wilayah. Berikut penjelasan secara ringkas dimensi 

dan sub-indikator yang disajikan dalam teori Jian et al., (2020 pada Tabel 

1.1 di atas.  

1. Access and Management  

Akses disini dapat diartikan mudah dan cepat. Di dalam ruang 

publik, lokasi yang strategis dan manajemen yang baik dapat 

menciptakan kenyaman bagi pengguna salah satunya kelompok khusus 

yaitu disabilitas penglihatan. Jian et al., (2020) mengungkapkan akses 

adalah sebuah konsep yang mendeskripsikan mengenai sebuah 

tingkatan akan kemudahan seseorang dalam mencapai sebuah lokasi 

tertentu. Lokasi tersebut erat kaitannya memiliki keterdekatan dan 

kemudahan menjangkau pusat-pusat layanan publik atau public service. 

Derajat kenyamanan pengguna secara umum ditentukan oleh lokasi 

yang mudah di akses dan memiliki umpan positif dalam hal pemerataan 

penggunaan fitur fisik, misalnya kondisi ruang publik diposisikan 
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sebagai ruang yang memberikan tautan langsung dan terhubung untuk 

mengurangi hambatan mobilitas sosial di masyarakat, terkhusus bagi 

disabilitas, lansia, kelompok masyarakat dengan gangguan kesehatan 

dan sebagainya. Ruang publik harus dapat memberikan kemudahan 

dalam akses lokasi dan laluan bagi disabilitas penglihatan. Melihat 

akses menjadi penentu utama disabilitas penglihatan dapat menjangkau 

ruang publik, maka konsep akses perlu diperjelas lebih mendalam lagi 

pada sub-indikator berikut ini.  

a)  Accessibility and Proximity 

Aksesibilitas dapat dinilai berdasarkan konektivitas dengan 

lingkungannya, baik secara visual maupun fisik (Jian et al., 2020). 

Artinya kemudahan yang diberikan dalam ruang publik harus 

mampu dicapai dan di akses baik itu dari kejauhan atau dari jarak 

terdekat. Sejatinya ruang publik yang dapat di akses memiliki 

kenyamanan yang ideal bagi pengguna, sehingga pertimbangan 

akses dapat ditujukan pada masyarakat khusus seperti disabilitas, 

lansia, kelompok masyarakat dengan gangguan kesehatan dan 

sebagainya. Aksesibilitas selayaknya harus dapat memberikan 

keterbukaan bagi individu untuk menuju tempat atau lokasi yang 

sesuai dengan kebutuhan informasinya. Aksesibilitas dapat dikatakan 

baik atau tinggi apabila memiliki jaminan keberlanjutan dalam 

keterhubungan dan kedekatannya dengan jaringan konektivitas serta 

mudah di akses bagi seluruh kalangan masyarakat (Jian et al., 2020). 

Dalam mendukung pernyataan teori Jian et al., (2020) beberapa 

pendapat juga mengungkapkan bahwa aksesibilitas harus didukung 

oleh konektivitas karena komponen pembentuk kualitas ruang publik 

yang baik dapat menghubungkan ruang dengan lingkungan dan 

sosial masyarakatnya (Hartoyo & Santoni, 2018). Aksesibilitas 

menurut Hsu & Liao (2014) dipersepsikan sebagai kombinasi dari 

jenis dan jumlah informasi yang terorganisir dengan kemudahan 
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tertentu. Dengan adanya konektivitas baik visual atau fisik dapat 

menciptakan akses ke seluruh tempat, layanan atau informasi 

tertentu. Melalui pengukuran analisis berbasis jaringan yang 

dilakukan oleh Zhou & Rana (2012) menjelaskan bahwa 

aksesibilitas lebih banyak diukur pada objek kelompok masyarakat 

khusus seperti disabilitas, kelainan kesehatan, dan perbedaan 

pekerjaan. Dapat dipastikan bahwa ruang publik harus dapat 

memberikan keterjangkauan bagi semua kalangan (Arsyad, 2019).  

b) Safety  

Ruang publik haruslah memberikan keselamatan dan keamanan 

bagi pengguna. Sebab pengguna dari ruang publik itu sendiri 

beragam mulai dari disabilitas, lansia, anak-anak, orang yang 

memiliki kekurangan dan masih banyak lagi. Penyediaan keamanan 

seperti petugas taman juga perlu dipertimbangkan di ruang publik.  

Jian et al., (2020) mengatakan di dalam ruang publik keamanan 

memiliki peranan yang cukup penting karena keamanan adalah 

prasyarat untuk melakukan kehidupan publik. Pertimbangan lain 

bahwa ruang publik juga dapat menghadirkan kejahatan disebabkan 

ketidakpedulian masyarakat dalam keselamatan dan keamanan di 

ruang publik itu sendiri.  

Pernyataan Jian et al., (2020) di dukung oleh Yavuz & Welch 

(2010) sebagai contoh pada sebagian wanita merasa takut untuk 

pergi ke ruang publik seperti taman, tempat umum atau fasilitas 

public area. Ketakutan yang dihadapi disebabkan oleh faktor ruang 

publik yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan 

keselamatan bagi pengunjung. Ruang publik yang baik harus bisa 

berperan untuk melindungi atau mencegah kemungkinan bahaya 

yang terjadi. 

c)  Walkability 
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Ruang publik yang ideal seharusnya dapat memberikan koneksi 

dengan lingkungan sekitar. Jian et al., (2020) mengatakan bahwa 

aksesibilitas dapat menyangkut masalah jalan dan keterhubungan 

dengan lingkungannya. Berkaitan dengan akses jalan ini kegiatan 

pedestrian atau lajur jalan bagi pejalan kaki menjadi hal yang paling 

utama. Kondisi jalanan yang baik akan membawa individu untuk 

mudah mencapai lokasi tujuan. Jian et al., menyoroti kelompok 

minoritas seperti disabilitas, lansia dan anak-anak harus 

dipertimbangkan pemilihan jalanan yang baik. Misalnya, disabilitas 

penglihatan harus disediakan guiding block dan semacam alat bantu 

mendeteksi jalan agar dapat mencapai lokasi tujuan. 

Sebagaimana teori Jian et al., (2020) idealnya ruang publik 

adalah saat jalanan di sekitar ramah bagi pejalan kaki, salah satunya 

kelompok khusus seperti pengguna kursi roda dan tongkat (PPS, 

2003; Santos Nouri & Costa, 2017). Pendapat lain yakni Niko & 

Nusantara (2018) mengungkapkan bahwa jalur pedestrian berkaitan 

dengan laluan yang digunakan untuk pejalan kaki khususnya 

disabilitas penglihatan, sehingga harus memiliki kemudahan. 

Disamping itu kehadiran signage atau rambu jalan sangat penting. 

Dengan adanya rambu jalan, pengguna disabilitas salah satunya 

dapat dengan mudah mengenali lokasi ruang publik berdasarkan 

rambu atau simbol tersebut.  

d) Maintenance and Management 

Pemeliharaan dan manajemen yang baik menurut Jian et al., 

(2020) adalah tidak terbatasnya akses individu ke ruang publik. 

Untuk mengidentifikasi ruang publik, pendekatan pada bidang 

manajemen konstruksi perlu dipertimbangkan mengingat dalam 

perencanaan ruang publik relevansi keadilan spasial mengarah pada 

manajemen konstruksi yang baik. Pemeliharaan juga sangat penting, 

mengingat ruang publik butuh perawatan secara fisik.  



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-22 

 

SKRIPSI KUALITAS RUANG PUBLIK… INAYATUL KUTSIYAH 

 
 

Pendapat beberapa ahli lain mengatakan bahwa unsur 

pemeliharaan dan manajemen adalah ketika menjadikan ruang publik 

sebagai tempat yang memiliki kualitas area yang tahan lama, aman 

dan cantik tanpa kerusakan dan masalah (Nawi et al., 2017). 

Misalnya, ruang publik berupa taman harus dapat memiliki citra agar 

kualitas taman tersebut dapat dikatakan baik. Pengelolaan dan 

pemeliharaan yang baik dapat memastikan bahwa fasilitas yang 

tersedia di ruang publik tersebut pun baik. Tidak hanya itu juga, 

sistem manajemen merupakan salah satu bentuk sistem bangunan 

yang digunakan dalam pengelolaan pemeliharaan suatu taman 

nantinya, oleh karena itu pentingnya pemeliharaan dan manajemen 

yang baik untuk keterciptaan ruang publik yang ideal. Penting juga 

untuk diketahui, ruang publik harus dapat digunakan sebagai tempat 

yang menyajikan jenis kegiatan yang terjadi. Misalnya dijadikan 

kegiatan untuk orang yang berjalan, makan, berjualan di area publik, 

bersantai dan membaca. Kondisi ruang publik seperti taman banyak 

dimanfaatkan sebagai sentral bisnis. Seperti Taman Menteng di 

Jakarta terkenal sebagai kawasan Central Business District (Saragih 

& Rachmawati, 2015).  

e) Amenity and Facility 

Ruang publik yang berkualitas harus dapat menghadirkan 

kenyamanan di tengah-tengah kebutuhan masyarakat yang semakin 

heterogen. Ketika ruang publik dapat memberikan rasa nyaman 

maka masyarakat dapat menilai ruang publik tersebut memiliki citra 

yang baik (Jian et al., 2020). Dilihat dari ruang publik yang 

memberikan kenyamanan, tentunya diiringi dengan keberadaan 

fasilitas yang memadai. Misalnya, ruang publik seperti taman harus 

dapat menyediakan fasilitas tempat duduk yang ramah bagi seluruh 

pengguna, dan menariknya apabila fasilitas tempat duduk dapat 

disesuaikan dengan kondisi pengguna, seperti disabilitas. Tidak 
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hanya fasilitas tempat duduk saja, tersedianya ruangan atau tempat 

ibadah dan area parkir menjadi pertimbangan yang utama untuk 

memberikan kesan nyaman bagi pengguna.  

Dalam mendukung teori Jian et al., pendapat dari Thohari 

(2014) mengatakan taman kota sebagai ruang publik harus 

memberikan ketersediaan tempat ibadah sebagai kenyamanan dan 

akesibel bagi pengguna khususnya disabilitas. Disisi lain, kondisi 

tempat atau taman yang menarik dapat memberikan kesan nyaman 

dan citra dari ruang publik tersebut menjadi baik. 

f) Affordability 

Kemudahan dalam menjangkau area ruang publik menjadi suatu 

hal yang tidak kalah penting. Terlebih lagi jika lokasi ruang publik 

berdekatan dengan jangkauan transportasi umum. Jian et al., (2020) 

berpendapat kemudahan dalam menjangkau ruang publik menjadi 

faktor yang perlu diperhatikan. Saat ruang publik “tidak terjangkau” 

maka ruang publik tersebut tidak memberikan kemudahan yang baik 

bagi individu seperti disabilitas untuk menuju lokasi yang dituju. 

Kualitas ruang publik banyak mengarah pada evaluasi internal 

mengenai kemudahan menjangkau fasilitas sebagaimana dijelaskan 

pada amenity and facility dalam penggunaannya. 

Sejalan dengan pendapat teori Jian et al., (2020), kemudahan 

dalam berjalan di sekitar ruang publik harus mudah dijangkau, 

terutama ketika area di sekitar jalanan dapat membawa orang ke 

tempat yang diinginkan (Chang et al., 2019). Keberadaan 

transportasi misalnya di sekitar ruang publik dapat memudahkan 

pengguna menjangkau area yang diinginkan. Ruang publik harus 

dapat menjangkau area dan fasilitas yang memudahkan pengguna 

seperti keberadaan fasilitas halte dapat membantu sebagai ruang 

tunggu, sehingga pengguna khususnya disabilitas mampu 

menjangkau lokasi-lokasi yang dituju secara mudah dan cepat.  
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g)  Service Area 

Salah satu unsur penting di dalam ruang publik adalah 

ketersediaan layanan area. Layanan disini juga dapat diartikan 

informasi atau publik yang diberikan kepada pengguna, contohnya 

disediakannya layanan pusat informasi di ruang publik. Hal ini 

dipertimbangkan karena pengguna ruang publik beraneka ragam. 

Tentu hal tersebut dapat memudahkan pengguna dalam 

menggunakan ruang publik itu sendiri terutama disabilitas sebagai 

salah satu kelompok khusus (Jian et al., 2020). Layanan pusat 

informasi di ruang publik dirasa sangat penting karena sebagai 

sarana komunikasi dan menemukan informasi atas ruang publik 

tersebut (Herlina & Nadiroh, 2018).  

2. Sociability and Diversity 

Keberagaman yang ada di ruang publik menjadi penentu dalam 

menumbuhkan interaksi sosial antar masyarakat. Keberagaman 

menyangkut usia, pendidikan bahkan jenis kelamin yang menggunakan 

ruang publik sebagai tempat memenuhi kebutuhan (Jian et al., 2020). 

Tidak ada batasan, bahkan secara sosial semua masyarakat berhak 

menggunakan ruang publik. Unsur sosial dan keberagaman menjadi 

tujuan dari diciptakannya ruang publik.  

Ruang publik berfungsi sebagai ruang sosial (Mehta, 2019). 

Kemampuan dalam bersosialisasi diberlakukan untuk mendukung 

perilaku sosial di ruang publik. Disamping hal itu juga, sosiabilitas 

mengarahkan pada terbukanya ruang publik untuk lingkungan sekitar, 

tidak tertutup dan hanya fokus pada pengguna secara umum. Ruang 

publik dirancang untuk berbagai kegunaan, termasuk penggunaan yang 

terduga ataupun tidak terduga. Saat memasuki ruang publik ciri khas 

utamanya adalah kebebasan misalnya bisa berjalan, berlari atau 

berinteraksi sosial (Walzer dalam Mehta, 2019). Sebagai ruang publik 

yang beragam penggunanya, maka tidak heran perspektif berbeda 
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ditunjukkan dalam berinteraksi, bertukar pikiran, serta membawa 

kebutuhan baru dan makna untuk tujuan membentuk ruang sosial dan 

kehidupan sosial (Mehta, 2019). Melihat interaksi sosial yang terjadi di 

ruang publik, lebih lanjut dijelaskan dalam sub-indikator di bawah ini. 

a) Activity Support 

Aktivitas adalah produk dari dua konsep yang terpisah tapi 

terkait, yaitu vitalitas dan keanekaragaman. Berbeda dengan vitalitas 

di maknai sebagai sebuah kegiatan atau kemampuan untuk bertahan 

hidup. Menurut Jian et al., (2020) pengguna ruang publik beragam 

jenis dan kemampuan untuk mendukung aktivitas dalam memenuhi 

kebutuhan sebagian besar dari individu. Artinya mengacu pada 

sejumlah individu dalam menggunakan fasilitas, serta kegiatan yang 

berlangsung pada tempat yang ada di ruang publik. Berhubungan 

dengan kemampuan ruang publik untuk mempromosikan interaksi 

sosial di antara individu, dukungan kegiatan sosial menjadi faktor 

utama. Individu salah satunya disabilitas penglihatan dapat ikut 

berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang diadakan di dalam 

ruang publik sebagai pertemuan ssial yang direncanakan ataupu 

tidak direncanakan.  

Pada ruang publik ada keseimbangan yang baik antara pria dan 

wanita. Artinya bahwa masyarakat dari berbagai usia menggunakan 

ruang publik sebagai tempat untuk melakukan aktivitas. Ruang 

lingkup aktivitas di dalam ruang publik dapat menghadirkan tingkat 

sosialisasi yang tinggi dan mendorong terciptanya kesenangan di 

dalamnya. Penentuan utama keberhasilan suatu ruang publik di 

tentukan dengan seberapa baik ruang publik tersebut di kelola. 

Menjadi sebuah sesuatu yang umum apabila keberadaan kegiatan di 

ruang publik memungkinkan interaksi sosial antar pengguna akan 

semakin terjalin. 
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 Sejalan dengan pernyataan teori Jian et al., (2020) pendapat lain 

didukung untuk memperkuat teori Jian et al. Menurut Project for 

Public Space (2003). PPS mengartikan aktivitas sebagai sebuah 

mekanisme yang besar dalam menunjang seseorang mengunjungi 

suatu tempat. Ketika mereka memiliki kegiatan dan ingin 

menggunakan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya, maka ruang 

publik menjadi alasan mereka tinggal. Aktivitas secara tidak 

langsung mempengaruhi individu dalam penggunaan beberapa 

fasilitas di lingkungan sekitar. Harus ada prinsip-prinsip yang di 

pertimbangkan dalam mengevaluasi penggunaan dan aktivitas ruang 

publik. Dari peluang banyaknya kegiatan yang berjalan, maka 

masyarakat atau individu akan memiliki peluang dan kesempatan 

yang besar untuk berpartisipasi di dalam ruang publik. 

b) Space Type 

Tipe ruang disini diartikan bahwa ruang publik harus bisa 

menempatkan  pengguna dalam berbagai ruang. Contohnya, ruang 

publik dapat dinikmati selayaknya ruang seperti penggunaan taman 

atau gedung yang menyediakan ruang bagi pengguna secara umum. 

Tipe ruang juga harus disesuaikan dengan kondisi pengunjung, 

misalnya pengunjung disabilitas, sehingga ruang publik harus bisa 

mengidentifikasi tipe ruang seperti apa yang sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya. Sejatinya ruang publik dapat dinikmati 

bersama tanpa ada kesenjangan antar pengguna. 

c) Sociability 

Jian et al., (2020) memandang konsep sosiabilitas sebagai unsur 

utama untuk mengukur keadilan spasial dalam menilai kualitas 

sebuah ruang di masyarakat. Keadilan merupakan nilai sosial utama. 

Dalam konteks sosial, sebagian besar upaya kolektif dilakukan untuk 

mencapai keadilan sosial bagi semua individu. Ruang publik yang 

meliputi taman, alu-alun kota dan kawasan pejalan kaki banyak 
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dianggap sebagai konstributor penting untuk mempromosikan 

fasilitas di dalamnya agar dapat dimanfaatkan. Beberapa individu 

yang memiliki keterbatasan fisik, kesehatan sosial dan psikologis 

seperti disabilitas sangat membutuhkan interaksi sosial untuk 

menjamin keberlangsungan hidup bermasyarakat.   

Menurut Hartoyo & Santoni (2018) sosiabilitas mengarah pada 

ruang publik harus dapat memenuhi kegiatan-kegiatan sosial 

masyarakatnya. Informasi yang disampaikan harus sama rata tanpa 

memandang usia, ras, jenis kelamin atau kekurangan lainnya. 

Sosiabilitas diartikan sebagai sejauh mana sebuah lingkungan 

masyarakat dapat menciptakan interaksi social. Kemudian dari hal 

tersebut memunculkan ruang publik di masyarakat (Kreijns et al., 

2004). Kreijins et al dalam penelitian nya juga berhipotesis bahwa 

semakin besar lingkungan ramah terhadap masyarakatnya, maka 

semakin besar kemungkinan bahwa ruang tersebut dapat dijadikan 

sebagai tempat “suara”. Ruang publik memiliki komunikasi, saling 

berhubungan antar satu komunitas dengan yang lain dan dapat 

menghadirkan rasa kepercayaan dan rasa memiliki. Ini artinya 

keberadaan ruang publik di tentukan oleh seberapa besar interaksi 

sosial masyarakat di dalamnya. 

 

 

d) Publicness 

 Sifatnya yang terbuka seharusnya dapat di akses publik dengan 

gratis. Salah satu jenis penggunaan lahan adalah melibatkan kontak 

dengan alam dan masyarakat (Jian et al., 2020). Menururt Jian et al., 

beberapa lingkungan sedikit menikmati ruang publik yang sifatnya 

terbuka. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidaksetaraan muncul 

meliputi ruang publik. 
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Mendukung pernyataan Jian et al, ruang publik harus 

mencerminkan keterbukaan secara umum. Hal ini dimaksudkan 

bahwa pengguna banyak melibatkan kegiatan sosialnya di ruang 

publik disebabkan keberagaman kepentingan yang dimiliki di ruang 

publik (Jordan & Ulimaz, 2019). Sifat ruang publik harus terbuka 

untuk semua pengguna. Ketika berbicara mengenai pengguna tentu 

sangat bermacam-macam mulai dari masyarakat normal hingga 

khusus seperti disabilitas, lansia, dan bahkan anak-anak. Tentu hal 

ini membawa ruang publik pada keterbukaan dan harus dapat 

menjamin interaksi sosial antar penggunanya. Secara umum 

publikasi dalam ruang publik memiliki dua prinsip, pertama 

memiliki keragaman di suatu wilayah dengan banyak fungsi dan 

kedua mengalami jarak dengan lingkaran intim saat berada di 

wilayah tertentu masyarakat (Sennett, 2017). Publikasi dapat 

berbentuk diskusi di ruang publik (Mehta, 2019). Beberapa 

masyarakat, publisitas berkaitan pula dengan penciptaan ruang untuk 

bertemu dan menyatukan perbedaan atau pendapat secara demokratis 

(de Magalhães, 2010).  

 

3. Social Inclusion 

Ruang publik harus memastikan bahwa semua masyarakatnya 

dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, khususnya 

fasilitas umum seperti taman, gedung, jalanan dan lainnya. Menurut 

Jian et al., (2020) keseragaman selalu menjadi perhatian dan digunakan 

sebagai alat konseptual untuk mengevaluasi hasil perencanaan keadilan 

di ruangpublik. Suatu ruang publik harus inklusif sebagai bentuk 

keberagaman pengguna yang menikmati di dalamnya. Dalam konteks 

sosial, inklusi umumnya melihat ke dalam 2 kunci utama. Pertama, 

setiap kelompok harus dapat terlayani secara proporsional baik dalam 
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memperoleh fasilitas atau layanan tertentu. Kedua, akses individu tidak 

di batasi saat berada di ruang publik. 

 Ruang publik selayaknya menjunjung tinggi inklusivitas, misalnya 

taman bermain untuk disabilitas adalah salah satu fasilitas utama di 

ruang publik yang menyangkut inklusivitas (Lin Wong et al., 2018). 

Ada kekhawatiran serius yang dirasakan masyarakat yang 

terpinggirkan, bahwa ruang publik di reklamasi tidak inklusif dan 

dianggap tidak diskriminatif terhadap penggunanya (Mehta, 2019). 

Padahal disabilitas sangat membutuhkan dukungan untuk berinteraksi 

dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Penting sekali inklusivitas di 

dalam ruang publik, melihat bahwa kenyataannya sosial inklusi banyak 

melingkarkan pada usia, jenis kelamin, pekerjaan dan bahkan 

pendapatan (Fatika et al., 2020). Melihat kondisi tersebut tentunya 

inklusivitas perlu di identifikasi lebih mendalam pada penjelasan 

berikut.  

a) Age 

Ruang publik diperuntukkan untuk semua masyarakat tanpa 

terkecuali disabilitas. Menurut Jian et al., (2020) ketidakadilan 

spasial dapat ditentutan dari usia, jenis kelamin, status sosial 

ekonomi atau etnis. Melihat ruang publik penggunanya bermacam-

macam dengan minoritas usia beragam, maka penggunaan fasilitas 

maupun layanan ruang publik dapat digunakan oleh semua usia, baik 

itu muda, menengah ataupun tua. Muda disini dapat di identifikasi 

dengan anak-anak, menengah dapat dikategorikan orang dewasa dan 

tua dapat dikategorikan lansia.  

Ruang publik seperti taman menurut Etiningsih (2016) tidak ada 

ketentuan dikunjungi oleh pengguna usia berapa, artinya berbagai 

macam usia hadir. Usia juga memainkan peranan sosial dalam 

keadilan di ruang publik, karena dengan mengikutsertakan seluruh 
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lapisan usia akan menumbuhkan inklusi sosial terutama bagi 

pengguna dengan kebutuhan khusus (Jian et al., 2020).  

b) Income 

Keberadaan ruang publik dapat dijadikan sebagai wadah untuk 

memperoleh pendapatan. Jian et al., (2020) berpendapat inklusi 

sosial melibatkan pendapatan di ruang publik. Keterlibatan sosial 

dapat dilihat dari jenis pendapatan yang memainkan peran status 

sosial ekonomi. Dibadingkan dengan faktor lain, status sosial 

ekonomi merupakan gabungan yang diperoleh melalui pendapatan 

dan pekerjaan. Dengan status sosial ekonomi yang rendah individu 

dan etnis minoritas salah satunya seperti disabilitas, maka akses yang 

dimiliki lebih sedikit di ruang publik dari pada dengan status sosial 

ekonomi yang tinggi.  

Berbagai aktifitas sosial dilakukan di ruang publik salah satunya 

interaksi sosial dapat terjalin saat ruang publik dapat berubah dan 

berkembang sebagai sentral bisnis. Contohnya, ruang publik seperti 

taman banyak menyediakan makanan dan menjadikan tempat di 

sekitar untuk membuka usaha. Seperti Taman Menteng di Jakarta 

terkenal sebagai kawasan Central Business District (Saragih & 

Rachmawati, 2015). Saat ruang publik mengizinkan dan mendorong 

penggunanya untuk berkumpul, setidaknya dalam sebuah kelompok 

kecil ada upaya untuk mendukung bisnis (Mehta, 2019). Pengguna 

mungkin dapat berkumpul di ruang publik seperti taman untuk 

mendukung bisnis mereka, maka tidak heran apabila ruang publik 

dapat dijadikan sebagai pusat pendapatan masyarakat untuk 

melakukan usaha agar interaksi sosial lebih terjalin dan intens. 

 

c) Employment 

Berkaitan dengan unsur Income, ruang publik juga menjadi 

tempat dalam berlomba mendapatkan pekerjaan. Jian et al., (2020) 
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menyoroti masalah inklusi sosial dalam hal pekerjaan. Sebagaimana 

yang diungkapkan mengenai status sosial ekonomi, pendapatan dan 

pekerjaan menjadi penentu seseorang menggunakan ruang publik. 

Saat ini, bila dilihat melalui lensa keadilan spasial dari Jian et al., 

(2020) seharusnya pekerjaan tidak lagi dijadikan penentu seseorang 

dalam menggunakan ruang publik. Hingga saat ini ruang publik 

tidak lagi memberikan batasan usia dan jenis kelamin.  

Syed (2010) mengatakan ruang publik tidak hanya dinikmati 

oleh kaum laki-laki saja, tetapi dinikmati pula oleh kaum perempuan. 

Begitu pula pekerjaan di ruang publik perempuan juga boleh 

partisipasi di depan umum. Pekerjaan di ruang publik dapat 

meningkatkan sektor formal ekonomi dan keberlangsungan hidup.  

 

4. Demand and Provision 

Ketersediaan dan permintaan hadirnya ruang publik merupakan 

unsur penting yang diharapkan bagi masyarakat. Jian et al., (2020) 

menyoroti kelompok minoritas seperti disabilitas, lansia, anak-anak, 

wanita dan individu yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih 

sensitif dalam mengguakan ruang publik yang sifatnya terbuka. 

Ketentuan yang ada di ruang publik memanifestasikan sebagai salah 

satu hasil dari geografis di lingkungan perkotaan yang sangat luas. 

Ketentuan tersebut sebagai syarat menghadirkan masyarakat yang 

saling berkomunikasi secara tidak terbatas. Kelompok minoritas selalu 

mengajukan permintaan dan prasyarat agar ruang publik lebih 

memperhatikan mereka sebagai bagian dari pengguna ruang publik. 

Mungkin sebagian individu memiliki kemampuan untuk membeli lahan 

di sekitar ruang publik untuk kepentingan pribadi, tetapi tidak dengan 

individu berstatus sosial ekonomi rendah.  

Banerjee (2001) mengatakan penyediaan ruang publik di wilayah 

tertentu merupakan sesuatu hal yang esensial, sebab mengacu pada 
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ruang publik sebagai paru-paru kota untuk menghadirkan komunikasi 

antar masyarakat dan juga interaksi sosialnya. Tidak ada batasan dalam 

menggunakannya baik itu terkait usia, jenis kelamin atau pendidikan. 

Pendapat lain mengatakan bahwa ruang yang dapat di akses publik 

berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan kembali lingkungan 

dengan masyarakat. Sebagian besar perhatian lebih menekankan pada 

penyediaan ruang yang dapat di akses publik. Misalnya, penyediaan 

ruang publik banyak dilakukan oleh sektor swasta ataupun pemerintah 

tergantung dari kebijakan yang dibuat (Ne¨meth & Schmidt, 2011). Hal 

ini menjadi sebuah permintaan bagi kelompok khusus agar mereka juga 

layak menggunakan ruang publik. Sebagaimana kelompok khusus yang 

disebutkan diatas, berikut dijelaskan di bawah ini. 

a) Number 

 Konsep ini diartikan sebagai kriteria utama pengguna ruang 

publik. Ruang publik harus dapat menghadirkan kehidupan sosial, 

artinya ruang publik harus dapat menyediakan layanan publik untuk 

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan sosial masyarakat. Jian et al., 

(2020) memfokuskan keadilan spasial untuk mengukur kualitas 

ruang publik dengan melihat pada kelompok minoritas yang 

mengalami kesenjangan sosial. Adapun kelompok minoritas atau 

khusus diantaranya disabilitas, lansia, wanita, anak-anak, orang 

asing, individu dengan hambatan penglihatan dan pendengaran serta 

individu yang hidup di bawah garis kemiskinan.  

 Menurut Thohari (2014) beragam jenis manusia termasuk etnis, 

budaya dan suku bisa mengakses secara leluasa ruang publik. Tidak 

ada perbedaan dalam ruang publik karena sejatinya ruang publik 

merupakan tempat untuk mewadahi semua aktivitas sosial 

masyarakat. Ruang publik harus memperhatikan perbedaan gender 

dalam penggunaannya (Franck & Paxson, 1989). Hal ini dikarenakan 

perkembangan informasi menciptakan budaya fenimisme yang 
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menghadirkan wanita juga berhak menempati ruang publik. Lofland 

dalam Franck & Paxson (1989) mengatakan perempuan juga sering 

menggunakan ruang publik untuk bekerja, sekolah dan berlibur. 

Begitu pula lansia dan disabilitas penglihatan sebagai masyarakat 

yang memiliki keterbatasan. Ruang publik yang baik seharusnya 

tidak ada dekriminasi terhadap disabilitas dan lansia (Namkung & 

Carr, 2019). Dapat digunakan oleh semua masyarakat termasuk 

anak-anak, sehingga banyak dedikasi penciptaan ruang publik seperti 

taman bermain yang juga diperuntukka bagi anak disabilitas 

(Mitchell, 2017; Perry et al., 2018). 

b) Acreage 

Ruang publik harus diukur sesuai dengan ketentuan 

penggunanya. Jadi pertimbangan terhadap luas area juga diukur 

dengan maksud agar pemerataan terhadap kebutuhan pengguna 

terpenuhi (Jian et al., 2020). Tidak hanya itu saja, pertimbangan 

dalam mengukur luas area untuk menentukan jenis fasilitas yang 

ideal juga sangat penting bagi pengguna. Melihat kriteria dari 

pengguna ruang publik beragam, maka penentuan luas area di ruang 

publik menjadi unsur yang penting. 

 

5. Social Stratum and Information 

Aspek pertama dalam mengukur kualitas ruang publik menurut Jian 

et al., (2020) adalah memfokuskan permasalahan pada kesenjangan 

yang mengakibatkan ketidakadilan sosial. Sebagian kelompok 

minoritas, distribusi dan pemerataan penggunaan fasilitas dan layanan 

di ruang publik menjadi hal yang utama untuk mengetahui apakah 

individu memperoleh informasi yang memadai atau tidak. Pada dimensi 

ini, konteks kesenjangan pengetahuan dan informasi menjadi penilaian 

yang utama dalam menilai ruang publik. Aspek kedua dan ketiga 

berkaitan dengan pemahaman proses sosial dan politik untuk 
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memahami secara mendalam aspek yang digunakan untuk mengukur 

kualitas ruang publik. Tidak hanya permasalahan fisik saja, tetapi 

proses membangun hasil keadilan sosial dalam memperoleh informasi 

juga perlu diukur. Melihat bahwa setiap warga negara memiliki hak 

yang sama dalam mendapatkan akses ke ruang publik. 

Ruang publik harus mampu memberikan sosial keadilan atau 

pemerataan hak yang sama antar pengguna di ruang publik. Ruang 

publik dapat berperan sebagai tempat rekreasi, menghabiskan waktu 

luang dan bahkan mencari informasi (Kohn, 2013). Disisi lain ruang 

publik menjadi strategi dalam melayani agenda masalah ekonomi dan 

politik, namun kepentingan mengenai hak istimewa juga diberikan pada 

seluruh lapisan sosial masyarakatnya dengan tujuan menggagas kota 

inklusif atau terbuka untuk semua warga negara (Brosius, 2015). 

Melihat pentingnya ketersediaan informasi dan pengetahuan di ruang 

publik, maka penjelasan lebih mendalam akan disajikan di bawah ini. 

a) Participation and Democracy 

Ruang publik menjadi sesuatu hal yang sangat krusial dalam 

kehidupan masyarakat. Kehadiran ruang publik di tengah-tengah 

kebutuhan masyarakat menjadi pendukung dalam memajukan 

keadilan dan pemerataan sosial, terutama bagi kelompok minoritas 

seperti disabilitas, lansia dan lain-lain (Jian et al., 2020). Ruang 

publik seharusnya dapat dijadikan sebagai tempat mengungkapkan 

sesuatu atau berdemokrasi. Partisipasi di ruang publik menjadi unsur 

yang penting, sebab dengan melibatkan elemen masyarakat 

kesenjangan sosial akan mudah diatasi. Partisipasi di ruang publik 

dapat ditandai secara dasar melalui percakapan atau diskusi-diskusi 

kecil. Pengungkapan argumentasi ini merupakan bentuk dari 

perolehan informasi dan pengetahuan dari diri individu untuk secara 

perspektif dibagikan dan diperluas agar ditangkap secara sosial di 

ruang public. Jian et al., (2020) mengatakan ruang publik misalnya 
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taman dapat menjadi ruang partisipasi, sebuah arena untuk 

menyuarakan argumentasi secara kolektif dan tempat untuk 

berdemokrasi. Berkaitan dengan hal tersebut ruang publik dapat 

menimbulkan konflik dari berbagai kelompok disebabkan partisipasi 

dan demokrasi tersebut.  

b) Information and Knowledge 

Dalam ruang publik interaksi sosial dapat berjalan melalui 

komunikasi secara pribadi maupun secara kelompok. Jian et al., 

(2020) memberikan pemahaman tentang konsep untuk 

menginformasikan pemangku kepentingan seperti pihak pengelola 

untuk banyak memperhatikan proses perencanaan ruang publik bagi 

pengguna. Melalui interaksi sosial yang dihasilkan secara tidak 

langsung akan menciptakan pertukaran informasi dan pengetahuan. 

Ketika interaksi semakin intens dan berjalan sesuai keinginan dari 

individu, maka ada banyak pertukaran informasi dan pengetahuan. 

Ada keseimbangan dalam menempatkan kepribadian sosial 

untuk mengkonstruksi informasi yang individu dapatkan. Dari ruang 

publik inilah pengguna akan meningkatkan kesadaran dan mulai 

berbagi informasi. Pengguna akan berubah menjadi masyarakat yang 

mulai berpartisipasi di dalam ruang publik. Mehta (2019)  

mengatakan melalui penyebaran informasi dan pengetahuan akan 

meningkatkan sosiabilitas pengguna untuk membangun modal sosial. 

c) Land/Housing Values 

Pola penggunaan lahan disini harus digunakan dengan baik, 

artinya semakin banyak lahan yang digunakan dalam area publik 

maka harus mencerminkan identifikasi pada sebuah kegiatan.  

Misalnya, ada lahan khusus yang disediakan oleh ruang publik untuk 

kelompok minoritas seperti disabilitas dan lansia. Menurut Jian et 

al., (2020) vitalisasi terhadap penggunaan lahan sangat penting bagi 

disabilitas karena sejatinya untuk menciptakan kualitas ruang publik 
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yang ideal harus tercipta kesan bermakna sesuai dengan kondisi 

senyatanya. Ruang publik dapat dijadikan sebagai lahan istimewa 

dan unik atau spesial karena semakin banyak kegiatan yang berjalan, 

semakin besar pula kesempatan yang dimiliki individu untuk 

berpartisipasi di dalam ruang publik tersebut. 

1.5.2 Konsep Disabilitas Penglihatan 

Disabilitas mengacu pada istilah “imparimentí” atau dapat dikatakan 

sebagai orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan (Arie, 2019). 

Organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) 

mengartikan disabilitas juga sebagai istilah “seseorang yang memiliki 

kekurangan” yang direpresentasikan dalam keterbatasan seseorang saat 

melakukan aktivitas dikarenakan gangguan yang terjadi dalam tubuhnya 

sebagai faktor keterbatasan mereka (O’Young et al., 2019). Undang-Undang 

No. 8 Tahun 2016 mengidentifikasi ragam disabilitas meliputi; disabilitas 

fisik, intelektual, mental dan sensorik.  

Mengenai disabilitas fisik beberapa diantaranya meliputi disabilitas 

dengan hambatan organ tubuh seperti kehilangan bagian tubuh tertentu, 

hambatan penglihatan serta pendengaran. Disabilitas penglihatan menurut 

KBBI dimaknai sebagai seseorang yang tidak dapat melihat. Mengarah pada 

kondisi bagian organ tubuh yang memiliki hambatan salah satunya indera 

penglihatan. Menurut WHO (World Health Organization) tahun 2018 

mengklasifikasikan disabilitas penglihatan menjadi dua kelompok 

diantaranya (1) disabilitas dengan gangguan penglihatan total (blind) dan (2) 

disabilitas dengan gangguan penglihatan ringan (low vision). Sebagian besar 

masyarakat di Amerika Serikat menilai disabilitas dengan gangguan 

penglihatan memiliki empat tingkatan yaitu. 

- Ringan – menampilkan ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/12 

- Sedang – menampilkan ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/18 

- Parah – menampilkan ketajaman visual yang lebih buruk dari 6/60 

- Total – menampilkan ketajaman visual yang lebih buruk dari 3/60 
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Sekitar 1 juta orang mengalami disabilitas penglihatan di dunia yang 

termasuk ke dalam empat kategori menurut WHO. Rata-rata penyebabnya 

adalah masalah kesehatan seperti Myopia, Hyperopia atau Astigmatisme. 

Berikut dua kelompok yang secara umum diklasifikasikan menurut WHO 

pada tahun 2018. 

(1) Disabilitas penglihatan total (blind) mengarah pada kondisi 

seseorang yang kehilangan penglihatan secara menyeluruh. Dapat 

berkaitan pula hilangnya penglihatan sejak atau sebelum lahir 

tergantung dari waktu terjadinya suatu peristiwa. Disabilitas 

penglihatan total (blind) memiliki kemampuan daya penglihatan 

yang rata-rata berat sehingga tidak dapat melihat sama sekali kondisi 

sekitar. 

(2) Berbeda dengan disabilitas penglihatan ringan (low vision) yang 

memiliki kemampuan daya melihat meskipun sangat sedikit. 

Disabilitas penglihatan ringan (low vision) memiliki ketajaman 

penglihatan 6/12 - 6/60. Sebagian besar pendapat disabilitas 

penglihatan hal tersebut dapat dibantu dengan alat visual seperti 

kacamata dan kontak lensa untuk memperbaiki penglihatan agar 

lebih baik.  

1.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1.6.1 Definisi Konseptual 

  Definisi konseptual dapat diartikan sebagai definisi secara akademik 

yang artinya memiliki arti meluas pada setiap kata atau kalimat untuk 

kemudian diartikan secara general. Penelitian yang diangkat oleh peneliti 

dengan judul Kualitas Ruang Publik Bagi Disabilitas Penglihatan di Taman 

Bicara Kota Surabaya, melakukan definisi konseptual sebagaimana menurut 

teori dari Jian et al., (2020). Sebagaimana pernyataan teori Jian et al., yang 

terbatas, maka dukungan penelitian dan pendapat dari beberapa peneliti 

menghasilkan definisi konseptual sebagai berikut. 
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1. Kualitas Ruang Publik  

 Keberadaan ruang publik sangat dirasa penting, sifatnya yang terbuka bagi 

seluruh lapisan masyarakat mampu memberikan jaminan kehidupan sosial 

tanpa memandang perbedaan. Penjaminan ruang publik yang  baik dapat 

dilihat dari seberapa baik kualitas ruang publik di dalam masyarakat 

tersebut. Dalam menentukan kualitas ruang publik perlu diidentifikasi 

melalui empat indikator dalam pengukurannya, meliputi (1) Access and 

Management, (2) Sociability and Diversity, (3) Social Inclusion, (4) 

Demand and Provision dan (5) Social Stratum and Information. Indikator-

indikator tersebut kemudian dapat didefinisikan menurut konseptualnya 

yaitu: 

1) Access and Management  

 Akses erat kaitannya dengan kemudahan dan kecepatan dalam 

mencapai sebuah lokasi tertentu. Akses dan manajemen yang baik 

pada ruang publik akan menciptakan kenyamanan bagi pengguna di 

dalamnya. Derajat kenyamanan pengguna ditentukan oleh mudahnya 

akses ke lokasi ruang publik. 

a. Accessibility and Proximity 

Aksesibilitas di ruang publik dapat dinilai melalui mudahnya 

individu untuk mengakses lokasi karena adanya 

keterjangkauan dan kemudahan. Penyediaan akses yang baik 

dapat memberikan kenyamanan individu untuk menjangkau 

lokasi yang dituju.  

b. Safety 

 Ruang publik harus memberikan kondisi keselamatan dan 

keamanan bagi pengguna. Penyediaan keamanan seperti 

petugas taman menjadi sebuah hal yang penting di dalam 

ruang publik. 

c. Walkability 
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 Kondisi dan fasilitas jalan bagi pengguna sangat penting di 

ruang publik. Jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki di sekitar 

ruang publik menjadi pertimbangan untuk memudahkan 

pengguna menggunakan fasilitas di ruang publik. 

d. Maintenance and Management 

 Unsur pemeliharaan dan menajemen yang baik di dalam ruang 

publik akan menciptakan kualitas ruang publik yang baik. 

Sistem manajemen yang baik akan dapat digunakan 

sebagaimana mestinya fungsi dari ruang publik itu sendiri. 

e. Amenity and Facility  

 Kenyamanan di ruang publik menjadi penentu kehadiran 

pengguna. Dengan memberikan kenyaman serta diiringi 

dengan fasilitas seperti tempat duduk yang memadai akan 

tercipta rasa nyaman bagi individu di dalam ruang publik.  

f. Affordability 

 Kemudahan dalam menjangkau wilayah ruang publik menjadi 

pertimbangan yang penting terutama dekat dengan fasilitas 

transportasi. Melihat kondisi tersebut, jangkauan terhadap 

fasilitas transportasi dapat memudahkan pengguna selama 

fasilitas tersebut disediakan di ruang publik. 

g. Service Area  

Ruang publik juga harus dapat menyediakan berbagai fasilitas 

layanan di area sekitar. Ketersediaan pusat layanan informasi 

dirasa sangat penting untuk memudahkan pengguna 

menggunakan ruang publik. 

2) Sociability and Diversity 

Perlunya interaksi sosial di ruang publik menjadi bagian dari 

terciptanya kenyamanan. Interaksi sosial juga berkaitan dengan 

keragaman sosial yang menyangkut usia, jenis kelamin atau 

pendidikan. Ruang publik menjadi tempat universal dengan berbagai 
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keragaman di dalamnya untuk membentuk ruang sosial sehingga 

hanya fokus pada penggunanya secara umum. 

a. Activity Support  

Aktivitas di ruang publik merupakan mekanisme yang besar 

dalam menunjang kegiatan yang akan dilakukan di dalamnya. 

Dengan memanfaatkan ruang publik sebagai sarana dalam 

beraktivitas secara tidak langsung pengguna akan 

menggunakan ruang publik untuk kegiatan berinteraksi dengan 

pengguna lainnya. 

b. Space Type  

Tipe ruang yang ideal bagi pengguna di ruang publik adalah 

dapat menyesuaikan kebutuhan ruang dengan kebutuhan 

pengguna. 

c. Sociability 

Keberadaan interaksi sosial di dalam ruang publik sangat 

penting. Hal ini dikarenakan sebuah lingkungan yang ramah 

akan memunculkan ruang publik yang hidup dengan 

komunikasi dan hubungan sosial antar sesama. 

d. Publicness 

Ruang publik harus mencerminkan keterbukaan secara 

universal atau menyeluruh terhadap seluruh penggunanya. 

Sifatnya yang terbuka mengharuskan ruang publik dapat 

dinimati oleh semua kalangan. 

3) Social Inclusion 

Selayaknya menjunjung tinggi keterbukaan sosial maka ruang publik 

seharusnya mencerminkan inklusivitas. Sosial inklusi di ruang publik 

harus menyeluruh serta mampu digunakan oleh pengguna 

berkebutuhan khusus salah satunya disabilitas penglihatan. 
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a. Age 

Semua masyarakat dengan jenis usia dapat menggunakan 

ruang publik. Tidak ada ketentuan dalam menggunakan 

fasilitas di ruang publik. Baik usia muda maupun usia tua 

dapat menggunakan ruang publik. 

b. Income  

Ruang publik dapat dijadikan sebagai tempat untuk 

memperoleh pendapatan. Misalnya, ruang publik dijadikan 

sentral usaha dalam membuka bisnis untuk mempererat 

interaksi sosial dengan penggunanya. 

c. Employment 

Ruang publik dapat dijadikan solusi untuk memperoleh 

pekerjaan. Ruang publik dapat menjadi paru-paru kota 

misalnya, taman atau gedung yang dapat memfasilitasi 

pengguna untuk memperoleh pekerjaan. 

4) Demand and Provision 

Dari sifatya yang terbuka, ruang publik memanifestasikan secara 

geografis lingkungan yang sangat luas untuk disinggahi. Penyediaan 

dan permintaan dari pengguna akan fasilitas yang ideal menjadi unsur 

utama dalam menilai kualitas ruang publik yang ideal bagi 

penggunanya.  

a. Number 

Hal utama yang menyangkut ruang publik adalah 

memperioritaskan pengguna yang khusus, misalnya anak-anak, 

wanita, lansia dan disabilitas. Ruang publik yang baik 

seharusnya tidak ada deskriminasi di dalamnya. Melihat bahwa 

pengguna di ruang publik sangat beragam, maka pengutamaan 

pada kelompok khusus sangat patut disediakan. 
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b. Acreage 

Ruang publik dapat diukur sesuai dengan kebutuhan pengguna 

dilihat dari luas area yang akan digunakan. Kriteria pengguna 

yang beragam menentukan luas area mana yang aka digunakan 

untuk berbagai kegiatan. 

5) Social Stratum and Information 

Ruang publik harus mampu memberikan pemerataan keadilan bagi 

penggunanya. Segala kepentingan mengenai hak istimewa diberikan 

pada seluruh lapisan sosial bagi pengguna di ruang publik. Dengan 

mendukung  penggunanya, maka interaksi terjalin melalui pertukaran 

ide dan informasi antara satu dengan yang lainnya. 

a. Participation and Democracy 

Ruang publik harus dapat dijadikan sebagai ruang dalam 

mengungkapkan sesuatu atau berdemokrasi. Partisipasi di 

ruang publik ditandai melalui percakapan dan diskusi-diskusi 

singkat untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan. 

b. Information and Knowledge 

Dengan berjalannya interaksi sosial antara pengguna di ruang 

publik, secara tidak langsung menghasilkan pertukaran 

informasi dan pengetahuan antar sesama. Dari ruang publik 

pengguna akan menikmati berbagi informasi dan pengetahuan. 

c. Land/Housing Values 

Pola penggunaan lahan di ruang publik harus mencerminkan 

kegiatan yang akan digunakan secara universal bagi pengguna. 

Vitalisasi terhadap penggunaan lahan bagi disabilitas 

penglihatan perlu diperhatikan agar kesempatan dalam 

menggunakan ruang publik sama antar pengguna. 

2. Disabilitas Penglihatan 

Secara umum disabilitas penglihatan merupakan seseorang yang memiliki 

hambatan dan keterbatasan pada salah satu indera penglihatan. Disabilitas 
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penglihatan dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu blind dan low 

vision.  

1.6.2 Definisi Operasional 

    Adapun definisi operasional ini diturunkan berdasarkan definisi 

konseptual. Berikut definisi operasional peneliti: 

1. Access and Management  

a. Accessibility and Proximity 

- Lokasi menuju taman mudah dilalui. 

- Pintu masuk taman mudah dilalui. 

- Lokasi taman dekat dengan akses publik. 

- Lokasi taman dekat dengan akses masyarakat. 

- Akses jalan mudah dilalui. 

b. Safety 

- Ketersediaan petugas taman di sekitar taman. 

- Petugas taman membantu disabilitas penglihatan menjelaskan 

kondisi taman. 

- Ketersediaan pos keamanan di sekitar taman. 

- Ketersediaan alat bantu bagi disabilitas penglihatan. 

- Taman memiliki udara yang bersih. 

- Kondisi taman sangat aman. 

c. Walkability  

- Ketersediaan trotoar di taman untuk lajur laluan pengguna. 

- Ketersediaan lajur laluan bagi disabilitas penglihatan. 

- Ketersediaan rambu jalan berbentuk audio bagi disabilitas 

penglihatan untuk menuju lokasi taman. 

- Ketersediaan audio di dalam taman. 

d. Maintenance and Management 

- Intensitas perbaikan kondisi taman. 

- Taman menarik dikunjungi. 
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- Kondisi taman sesuai dengan kebutuhan disabilitas penglihatan. 

- Fleksibilitas jam operasional taman. 

e. Amenity and Facility 

- Kondisi taman menarik bagi pengguna. 

- Fasilitas taman dapat digunakan. 

- Disabilitas penglihatan memperoleh fasilitas yang sama dengan 

pengguna lainnya. 

- Disabilitas penglihatan senang saat di taman. 

f. Affordability 

- Taman memberikan kemudahan untuk menjangkau fasilitas 

umum di sekitar. 

- Ketersediaan halte atau ruang tunggu bagi pengguna. 

- Tingkat kemudahan dalam menjangkau transportasi umum di 

sekitar taman. 

g. Service Area 

- Lokasi taman berdekatan dengan layanan dan pusat informasi. 

- Disabilitas penglihatan dapat memanfaatkan layanan informasi di 

taman. 

2. Sociability and Diversity 

a. Activity Support 

- Ketersediaan zona aktivitas di sekitar taman. 

- Intensitas interaksi sosial antara disabilitas penglihatan dengan 

pengguna. 

- Intensitas penggunaan taman untuk acara atau kegiatan. 

b. Space Type 

- Ketersediaan ruang khusus disabilitas. 

- Ketersediaan ruang rest area. 

- Ketersediaan ruang ibadah. 

- Ketersediaan ruang parkir. 

- Ketersediaan ruang toilet. 
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- Ketersediaan tempat sampah. 

c. Sociability 

- Terjalin komunikasi antara disabilitas penglihatan dengan 

petugas taman.  

- Terjalin komunikasi antara disabilitas penglihatan dengan 

pengguna lain di taman. 

- Taman ramah disabilitas. 

d. Publicness 

- Kondisi taman dapat digunakan untuk kegiatan terbuka bagi 

seluruh kalangan. 

- Disabilitas penglihatan dapat diterima secara terbuka saat berada 

di taman. 

- Taman dapat digunakan untuk diskusi terbuka. 

3. Social Inclusion 

a. Age 

- Taman dapat digunakan untuk semua jenis usia. 

b. Income 

- Ketersediaan aktivitas jual beli di sekitar taman. 

- Kondisi taman memfasilitasi untuk memperoleh pendapatan. 

- Terdapat usaha penyewaan barang untuk bermain di taman. 

c. Employment  

- Ketersediaan dalam memperoleh pekerjaan bagi disabilitas 

penglihatan di taman. 

- Tingkat partisipasi kerja di sekitar taman. 

4. Demand and Provision 

a. Number  

- Kondisi taman mengutamakan pengguna disabilitas penglihatan. 

- Kondisi taman mengutamakan penggunaan fasilitas untuk anak 

disabilitas. 

- Kondisi taman mengutamakan pengunjung wanita. 
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b. Acreage  

- Luas taman sesuai dengan kebutuhan disabilitas penglihatan. 

- Luas taman dapat digunakan untuk kegiatan sosial. 

- Luas taman dapat dimanfaatkan untuk berkumpul dengan 

masyarakat sekitar. 

5. Social Stratum and Information 

a. Participation and Democracy 

- Frekuensi penggunaan taman untuk diskusi sosial. 

- Frekuensi penggunaan taman untuk tempat menyuarakan 

pendapat. 

- Intensitas taman yang digunakan untuk kegiatan sukarelawan. 

b. Information and Knowledge 

- Disabilitas penglihatan dapat memperoleh informasi melalui 

audio saat berada di taman. 

- Terjalin pertukaran informasi dan pengetahuan di taman. 

- Taman dapat dijadikan sebagai tempat penelitian. 

- Informasi dan pengetahuan yang diperoleh menciptakan 

interaksi sosial. 

c. Land/Housing Values 

- Ketersediaan tempat bersantai dan bermain bagi disabilitas 

penglihatan. 

- Tingkat penggunaan lahan untuk perayaan/even kegiatan. 

- Tersedia penyewaan lahan/tempat untuk kegiatan sosial. 

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian  

 1.7.1 Metode Penelitian 

   Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian kuantitatif bertipe deskriptif dimana kemudian peneliti ingin 

menggambarkan dan menganalisis variabel penelitian tanpa harus 

mempermasalahkan hubungan antar variabel. Menurut Sugiyono (2012) 

penelitian kuantitatif bertipe deskriptif dimaksudkan untuk mengukur variabel 
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yang berdiri sendiri tanpa harus membandingkan dengan variabel lain, hanya 

menjelaskan dan menggambarkan kondisi di lapangan. Artinya peneliti ini 

hanya mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tanpa melakukan uji 

hipotesis terhadap variabel penelitian. Penelitian yang diangkat oleh peneliti 

berfokus pada penggambaran dan penjelasan secara jelas mengenai kualitas 

ruang publik bagi disabilitas penglihatan di Taman Bicara Kota Surabaya.  

1.7.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti tepatnya berada di 

Taman Bicara Kota Surabaya. Lokasi dari Taman Bicara berada di Jl. Taman 

Surya, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan 

lokasi ini dipertimbangkan karena Taman Bicara merupakan taman yang 

terbilang baru diresmikan oleh ibu Tri Rismaharini selaku Wali Kota 

Surabaya pada tahun 2017. Hal utama dari pemilihan lokasi Taman Bicara 

karena tersedia audio yang hanya ada satu di seluruh Kota Surabaya, 

sehingga peneliti ingin mengetahui gambaran kualitas ruang publik 

berdasarkan 5 dimensi mengukur kualitas ruang publik. Selain itu, untuk 

mendasari pengambilan taman ini karena memang lokasi taman yang 

strategis dan belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji dan 

meneliti Taman Bicara Kota Surabaya ini.  

1.7.3 Populasi Penelitian 

 Populasi dalam penelitian menurut Sugiyono (2012) adalah generalisasi 

wilayah pada subjek/objek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu. 

Dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti populasi yang dimaksud adalah 

disabilitas penglihatan di seluruh Kota Surabaya. Mengingat disabilitas 

penglihatan dibagi menjadi dua kelompok yaitu blind dan low vision maka 

peneliti hanya mengambil disabilitas penglihatan total (blind). Hal ini karena 

untuk mengukur kualitas Taman Bicara Kota Surabaya, pemilihan disabilitas 

penglihatan total (blind) dinilai dapat memberikan jawaban yang valid pada 

proses penelitian. Pengambilan populasi juga dipertimbangkan melihat 
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bahwa Taman Bicara Kota Surabaya memang disediakan bagi disabilitas 

penglihatan sebab tersedianya audio menjadi unsur utama pendirian dari 

taman tersebut untuk ditujukan pada disabilitas penglihatan.  

1.7.4 Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam teknik pengambilan sampel penelitian, peneliti merujuk pada 

pandangan dari Sugiyono (2012) yang mengartikan sampel sebagai bagian 

terkecil dari populasi penelitian. Sampel harus dapat merepresentasikan 

sebuah populasi penelitian sehingga sifat dari sampel adalah dapat 

memberikan hasil mengenai penggambaran dari jumlah keseluruhan populasi 

yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan Purposive Sampling. Beberapa alasan dalam penggunaan 

teknik ini yaitu: 

1. Tidak ada data kunjungan secara spesifik disabilitas penglihatan ke 

Taman Bicara dari Balai Kota Surabaya. 

2. Responden adalah disabilitas penglihatan yang mengetahui dan pernah 

berkunjung ke Taman Bicara Kota Surabaya.  

Dari beberapa alasan di atas, total sampel yang akan diambil oleh peneliti 

sejumlah teori yang diungkapkan menurut Baley dalam Mahmud (2011) 

bahwa sampel pada penelitian yang bersifat analisis data statistik paling 

kurang dan minimum adalah 30 sampel. Hal ini juga didukung oleh 

pernyataan dari Sugiyono (2012) bahwa sampel layak untuk penelitian adalah 

30 sampai 500 sampel sehingga peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel seperti ini. 

 Dalam proses pengambilan sampel pada responden, peneliti 

melakukan beberapa tahapan yakni melalui responden pertama pada 

Organisasi Persatuan Disabilitas penglihatan Indonesia Kota Surabaya 

(PERTUNI) dan Yayasan Peduli Anak Buta (YPAB). Setelah melalui 

responden pertama yaitu ketua organisasi dan yayasan yang bersangkutan 

sebagai responden, peneliti memperoleh data jumlah disabilitas penglihatan 
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yang pernah berkunjung ke Taman Bicara Kota Surabaya. Berikut disajikan 

data PERTUNI dalam bentuk tabel di bawah ini. 

Tabel 1.2 Jumlah PERTUNI tahun 2020  

Jumlah Pertuni 

Jumlah Yang 

Berkunjung ke Taman 

Bicara 

130  18 

13,85% 

      Sumber: Data PERTUNI, 2020 

Dari jumlah keseluruhan hanya 18 disabilitas penglihatan dari organisasi  

PERTUNI yang mewakili untuk pernah berkunjung ke Taman Bicara Kota 

Surabaya, sehingga peneliti hanya mengambil keterwakilan dari keseluruhan 

jumlah tersebut. Untuk mendukung pemenuhan sampel, peneliti kemudian 

mengambil responden lain dari Yayasan Peduli Anak Buta (YPAB). Hal ini 

didasarkan karena pertama kali saat peresmian Taman Bicara Kota Surabaya, 

kunjungan pertama dilakukan oleh siswa di sekolah YPAB sehingga peneliti 

menggali informasi dan menemukan data jumlah siswa YPAB yang pernah 

berkunjung ke Taman Bicara Kota Surabaya. Berikut disajikan dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1.3 Jumlah Siswa YPAB tahun 2019/2020  

Jumlah siswa YPAB 

Jumlah Yang 

Berkunjung ke Taman 

Bicara 

30 20 

66,7% 

      Sumber: Data  SMPLB-A YPAB SURABAYA, 2019 

Berdasarkan seluruh jumlah responden disabilitas penglihatan baik 

PPERTUNI dan YPAB yang  berkunjung ke Taman Bicara Kota Surabaya, 

maka peneliti mengambil sejumlah 38 responden untuk mewakili dalam 

penelitian ini. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan 

menggunakan pengumupulan data melalui : 
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1. Data Primer  

Data primer ditujukan sebagai data utama di lapangan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sugiyono (2012) bahwa data primer itu merupakan 

suatu sumber data langsung dari sumber aslinya.  

a. Kuesioner 

Dalam hal ini peneliti menggunakan cara dengan menyebarkan 

kuesioner yang telah diberi pertanyaan sesuai dengan susunan 

yang telah disusun oleh peneliti.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder ditujukan sebagai data kedua dari penelitian. Data 

sekunder ini peneliti dapati melalui: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendukung jawaban dari 

kuesioner yang telah disebar, sehingga penggambaran 

mengenai Taman Bicara Kota Surabaya dapat di analisis secara 

maksimal. 

b. Studi Pustaka 

Peneliti juga dibantu oleh studi pustaka untuk menganalisis dan 

mendukung penjelasan sebelumnya terkait Taman Bicara Kota 

Surabaya. Hal ini dilakukan serta merta untuk membantu 

memudahkan peneliti dalam memberikan argumentasi. 

c. Observasi  

Observasi dilakukan dengan turun langsung dan mengamati 

kondisi lapangan untuk mengidentifikasi aktivitas pengguna 

Taman Bicara Kota Surabaya.  
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1.8 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1.8.1 Teknik Pengolahan Data 

   Berikutnya peneliti melakukan pengolahan data dari hasil yang 

diperoleh di lapangan. Adapun pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti 

diantaranya yaitu. 

a. Editing 

Proses editing dilakukan setelah memperoleh hasil di lapangan 

(Sugiyono, 2012). Fungsi dari proses editing dalam pengolahan data  

yaitu untuk mengoreksi kembali data-data yang dirasa kurang relevan 

atau lengkap. Dalam mendapatkan hasil yang relevan mengenai Taman 

Bicara Kota Surabaya maka perlu diperhatikan lagi data-data yang 

kurang lengkap, sehingga meminimalisir kesalahan atau error jawaban 

dari kuesioner. 

b. Coding 

Proses coding diperuntukkan untuk mengklasifikasikan jawaban 

responden berdasarkan jenisnya dengan memberikan kode-kode pada 

setiap jawaban yang dirasa sama. Dalam pengolahan data, perolehan 

data yang tepat saat di lapangan melalui kuesioner akan diberi kode 

angka untuk memudahkan pengklasifikasiannya.  

c. Tabulasi 

Tahapan ini merupakan tahap akhir. Sugiyono (2012) mengatakan 

tabulasi sebagai langkah dalam pengerjaan olah data dengan 

memasukkan data ke dalam berkas (file). Untuk memudahkan dalam 

perhitungannya, maka peneliti mengolah hasil data menggunakan 

SPSS versi 16. 

1.8.2 Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data peneliti kemudian melakukan analisis secara 

spesifik pada jawaban dari hasil SPSS versi 16 yang telah di olah. Tujuannya 

yaitu untuk membantu peneliti memahami informasi mengenai jawaban 
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responden. Disisi lain, proses analisis akan dipadukan dengan interpretasi 

secara teoritik sehingga jawaban responden dapat disandingkan dengan teori-

teori atau kerangka konseptual yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. 

Peneliti kemudian menggunakan Skala Likert untuk mengukur kualitas ruang 

publik di Taman Bicara Kota Surabaya. Peneliti menyajikan jawaban atas 5 

pilihan untuk pengukurannya. Adapun susunannya dijelaskan pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1.4 Tabel Skor 

Skor Jawaban 

5 Sangat Setuju 

4 Setuju 

3 Netral 

2 Tidak Setuju 

1 Sangat Tidak Setuju 
  Sumber: Tabel olah peneliti 

Setelah pemberian skor berlangsung, tahapan selanjutnya memberikan 

ketegori pada masing-masing jawaban. Pengukuran kategori dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus dibawah ini. 

 

Interval =  Skor Tertinggi – Skor Terendah    =  5-1   = 0.8 

Jumlah Kategori            5     
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Tabel 1.5 Kategori Jawaban 

Skor Kategori 

4.21-5.00 Sangat Baik 

3.41-4.20 Baik 

2.61-3.40 Cukup 

1.81-2.60 Buruk 

1.00-1.80 Sangat Buruk 

Sumber : Tabel olah peneliti   

Setelah proses selesai, maka jawaban dari respoden kemudian akan 

dikelompokkan berdasarkan sangat baik, baik, cukup, buruk dan sangat buruk 

yang telah ditentukan dari penilaian skor di atas. 

 

 

 

 

 

 


