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Abstrak 

Ruang terbuka dewasa ini merupakan area yang berpengaruh dalam meningkatkan interaksi sosial 
antar masyarakat. Akan tetapi, ruang terbuka sering tidak dijadikan sebagai priotitas utama sebagai 
area aktifitas sosial. Sebagian masyarakat lebih memilih ruang bertemu yang bersifat dalam ruangan. 
Maka dari itu, Keberadaan ruang terbuka perlu digali lebih lanjut terutama dari segi kriteria ruang 
terbuka menurut pandangan masyarakat. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui kriteria ruang ter-
buka yang dibutuhkan untuk menarik masyarakat berkunjung ke ruang terbuka. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif eksploratif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan kriteria ruang ter-
buka yang menyebabkan masyarakat datangke ruang terbuka kota, yaitu suasana ruang (atmos-
phere). Juga diketahui bahwa terdapat tiga komponen pembentuk suasana ruang terbukayaitu, 
komponen lingkungan fisik, psikologi, dan sosial. 

Kata-kunci : ruang terbuka, persepsi masyarakat, Kota Palembang 
 
 
Pendahuluan 

Keberadaan ruang terbuka di perkotaan meru-
pakan hal yang penting dalam meningkatkan 
interaksi sosial antar masyarakat yang bersifat 
mudah, murah dan menarik. Ruang terbuka 
merupakan area yang berpotensi besar menjadi 
tujuan warga kota saat akhir pekan, hari libur 
atau bahkan setiap hari. Maka dari itu, persepsi 
masyarakat mengenai ruang terbuka perlu dike-
tahui dalam rangka memformulasikan kriteria 
ruang terbuka perkotaan di masa sekarang dan 
masa depan.  

Kota Palembang menjadi daerah rujukan dalam 
penelitian ini karena peran ruang terbuka di 
Kota Palembang yang sangat penting, yaitu 
sebagai wadah berbagai kegiatan masyarakat. 
Namun, ruang terbuka tersebut dirasa masih 
banyak memiliki kekurangan sehingga perlu 
banyak kritik dan saran yang bersifat memb-
angun. 

Ruang terbuka merupakan area penting perkota 

-an yang berpotensi menghidupkan interaksi 
sosial masyarakat diluar gedung (Hindra, 2016). 
Dengan demikian, fasilitas penunjang dan ra-
gam kegiatan yang bersifat rekreatif di ruang 
terbuka diharapkan dapat meningkatkan daya 
tarik masyarakat dibandingkan area hiburan 
dalam ruangan seperti mall. 

Area pembentuk ruang terbuka juga mem-
pengaruhi jenis kegiatan yang terjadi. Namun, 
secara keseluruhan ruang terbuka yang ideal 
biasanya terdiri dari dua area berupa taman 
atau lingkungan alam sebagai area soft space 
dan batas area yang jelas seperti bangunan 
yang disebut hard space (Trancik, 1986). Kedua 
area tersebut akan membentuk pola kegiatan 
yang berbeda dari masyarakat yang datang ke 
ruang terbuka. Ada yang datang hanya untuk 
bertemu dan ada pula yang datang karena 
kegiatan tertentu. 
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Dimanapun lokasinya ruang terbuka sebagai 
ruang publik harus dapat mengakomodasi ber-
bagai kalangan penggunadari berbagai tingkat 
sosial. Juga ia harus mudah di akses, seperti 
plaza, jalur pedestrian, taman kota, lapangan 
olahraga dan area rekreasi. Namun sejatinya, 
ruang terbuka harus dapat digunakan oleh mas-
yarakat untuk bermacam aktifitas (Hakim, 2003). 

Terdapat beberapa unsurpembentuk ruang ter-
buka yaitu, unsur instrinsik (utama), ekologis, 
ekstrinsik (tambahan), sosial dan budaya, eko-
nomi, serta estetika. Hal tersebut didasarkan 
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 
5 tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfa-
atan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Per-
kotaan. 

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk 
mengetahui berbagai kemungkinan kegiatan 
yang terjadi beserta alasan berkunjung dan 
untuk mengetahui persepsi fungsi ruang terbuka 
di Kota Palembang. Alasan adalah dasar atau 
hakikat seseorang yang mendorong seseorang 
melakukan hal yang demikian. Sedangkan, Ke-
giatan adalah aktifitas atau pekerjaan 
(KKBI,2017). 

Hasil yang diharapkan adalah kriteria yang da-
pat diterapkan dalam perancangan ruang ter-
buka di Kota Palembang. Namun, penelitian ini 
dilakukan terbatas pada kegiatan masyarakat di 
ruang terbuka yang bersifat area publik. 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif yang bersifat eksploratif. 
Penelitian kualitatif merupakan metode-metode 
untuk mengeksplorasi dan memahami makna 
yang oleh sejumlah individu atau sekelompok 
orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 
kemanusiaan (Creswell, 2008). Bersifat eksplo-
ratif dengan tujuan mengumpulkan data yang 
diperlukan terkait mendapatkan kriteria pem-
bentuk ruang terbuka. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini meng-
gunakan pengumpulan data primer dan pe-
ngumpulan data sekunder. Pengumpulan data 

primer berupa metode survey berbentuk kuesi-
oner online. Metode ini bertujuan mengumpul-
kan data persepsi masyarakat akanfungsi ruang 
terbuka, sekaligus dengan alasan mereka ber-
kunjung serta kegiatan yang dilakukan di ruang 
terbuka di Kota Palembang.  

Kuesoner online dibagikan melalui media sosial 
kepada masyarakat baik yang berdomisili atau-
pun yang pernah singgah di Kota Palembang. 
Pemilihan sampel dilakukan secara accidental 
sampling, teknik accidental sampling digunakan 
untuk menganalisis persepsi responden (Kumar, 
2005). Untuk mendapatkan jawaban yang luas 
dan beragam maka pertanyaan pada kuesioner 
ini bersifat pertanyaan tertutup (close ended) 
dan pertanyaan terbuka (open ended). Perta-
nyaan tertutup bertujuan untuk mengetahui 
informasi terkait identitas responden. Sedang-
kan, pertanyaan terbuka bertujuan untuk meng-
gali informasi terkait persepsi responden me-
ngenai ruang terbuka di Kota Palembang. 

Kuisioner online mulai dibagikan pada 26 
agustus 2017 hingga 2 september 2017, dengan 
total responden kuesioner berjumlah 135 orang. 
Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda 
yaitu, sarjana/pascasarjana 78,5% (106 orang), 
pendidikan SMA/sederajat 20,7% (28 orang), 
dan pendidikan SMP 0,7% (1 orang). Usia 
responden beragam dan didominasi oleh kelom-
pok usia 22-18 tahun sebesar 57,8% (78 orang) 
dan usia 18-22 tahun sebesar 35% (48 orang). 
Selain itu, lama tinggal responden di Kota 
Palembang beragam dari waktu satu minggu 
hingga 50 tahun namun, lebih didomi-nasi oleh 
waktu tinggal 22–30 tahun. 

 
Diagram 1. Persentase usia responden 

Selanjutnya, pengumpulan data sekunder be-
rupa kajian terkait mengenai karakteristik ruang 
terbuka perkotaan. Data sekunder tersebut ber-
sumber dari publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, 
dan/atau artikel. Data sekunder adalah data 
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yang dicari atau dikumpulkan oleh individu me-
lalui media cetak, koran, artikel dan bentuk 
sumber informasi lainnya. (Marzuki, 2001). 

Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian 
ini adalah analisis isi (content analysis) dan 
analisis distribusi. Konsistensi analisis dilakukan 
untuk mendapatkan informasi dari data teks 
yang ada dengan tahapan open coding untuk 
menemukan kata kuncinya. Kemudian meng-
gunakan axial coding untuk membuat kategori 
dari beberapa kata kunci tersebut. Lalu kategori 
tersebut dianalisis menggunakan analisis distri-
busi yang bertujuan untuk mengetahui pergera-
kan kategori sehingga dapat ditemukan persepsi 
ruang terbuka dan kriteria tertentu bagi masya-
rakat Kota Palembang. 

Hasil dan Pembahasan 

Terdapat beragam jawaban pada kuisioner 
online dari pertanyaan persepsi dan alasan kun-
jungan, sehingga dilakukan proses open coding 
Pada tahapan ini dilakukan penentuan kata 
kunci dari jawaban-jawaban responden.  

Persepsi adalah hal yang dipikirkan seseorang 
saat melihat, merasakan atau mengamati hal 
tertentu dan hasilnya berupa ungkapan makna, 
dalam ilmu Psikologi persepsi disebut sebagai 
“sensation plus Interpretation” atau sebagai 
pengamatan secara langsung (Taufan, 2011). 

Berikut merupakah beberapa kutipan jawaban 
persepsi fungsi ruang terbuka. 

 “Sebagai ruang didalam cakupan tertentu 
(kota/ desa) yang menjadi wadah untuk 
kegiatan social & rekreasi juga dapat berdampak 
ekologis ter-hadap kota/desa”, Responden A 

“Gathering park, tempat olahraga”, Responden 
B 

“Wisata kuliner, wisata sejarah, belanja pernak/ 
pernik, melihat pemandangan”, Responden C 

“Zona terbuka sebagai penyeimbang antara 
bangunan dan alam dengan fungsi sebagai 
tempat masyarakat beraktifitas outdoor dan 
berkumpul”, Responden D 

Berdasarkan jawaban dari responden tersebut 
dapat diambil kata kunci yang digolongkan 
kembali menjadi beberapa kategori. Misalnya, 
melihat pemandangan termasuk dalam bagian 
kata kunci rekreasi, tempat jajan merupakan 
bagian dari kata kunci wisata kuliner dan lain-
lain. Lalu berdasarkan persepsi fungsi ruang 
terbuka oleh masyarakat kota Palembang, ter-
dapat enam kategori fungsi yaitu, Fungsi Rekre-
asi, Fungsi Edukasi, Fungsi Ragam Kegiatan, 
Fungsi Ekonomi, Fungsi Ekologi, dan Fungsi In-
teraksi Sosial.  

Kategori fungsi tersebut merupakan rujukan dari 
Fungsi Ruang terbuka menurut Hakim (2003). 
Berikut penjelasannya. 

1. Fungsi Ekologis , Sebagai penyegaran 
udara, mempengaruhi dan memperbaiki 
iklim mikro, meyerap air hujan, pengendali 

No Kategori Kata Kunci 

1 Fungsi Rekreasi 
Area Wisata Sejarah 

Area Rekreasi 

2 Fungsi Edukasi Area bermain dan 
belajar 

3 Fungsi Ragam 
Kegiatan 

Area Berbagai Event 

Area Olahraga 

Area Wisata Kuliner 

4 Fungsi Ekonomi Area Belanja 

5 Fungsi Ekologi Area Penghijauan Kota 

6 Fungsi Interaksi 
Soaial 

Tempat Bertemu 
Area Interaksi sosial 
Ruang Publik 
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banjir dan pengatur tata air, memelihara 
ekosistem, pelembut arsitektur bangunan. 

2. Fungsi Sosial, sebagai tempat bermain 
dan sarana olahraga, tempat komunikasi 
sosial, tempat peralihan dan menunggu, 
tempat mendapatkan udara segar, sarana 
penghubung tempat, pembatas bangunan, 
sarana pendidikan, saran mencipatakan ke-
sadaran, kebersihan, kesehatan, kesera-
sian dan keindahan lingkungan 

Tabel 1 Merupakan axial codingdari persepsi 
fungsi ruang terbuka. 

Tabel 1. Persepsi Fungsi Ruang Terbuka 

Selanjutnya dari persepsi fungsi tersebut, 
muncul pertanyaan alasan kehadiran responden 
ke ruang terbuka. Berikut merupakan tabel ala-
san masyarakat berkunjung ke ruang terbuka. 

Tabel 2. Alasan berkunjung ke  Ruang Terbuka 

Setelah mendapatkan kategori, kemudian dilihat 
frekuensi masing-masing dengan memakai ana-
lisis distribusi. Dan terlihat kategori yang memi-
liki nilai dominan hingga yang kurang dominan. 

Alasan tersebut berkaitan dengan persepsi fung-
si dan kegiatan. Misalnya dari persepsi fungsi 
sebagai area rekreasi, responden akan men-
jawab alasan kehadirannya berkunjung karena 
suasana dan kegiatan mereka biasanya menik-

mati pemandangan dan bersantai atau duduk–
duduk. 

Responden yang menjawab persepsi ruang 
terbuka sebagai area ragam kegiatan akan men-
jawab alasan kunjungan karena berolahraga. 
Selanjutnya dari  jawaban berolahraga, biasanya 
responden tersebut akan menjelaskan kegiatan 
berolahraganya berupa jogging, bersepeda atau 
bermain bulu tangkis. 

Berdasarkan diagram 2 dibawah ini terdapat 
perbedaan frekuensi hasil analisis distribusi per-
sepsi fungsi ruang terbuka. Masing–masing res-
ponden sebagian besar menjawab ruang ter-
buka memiliki lebih dari satu fungsi. 

 

Diagram 2. Analisis Distribusi Persepsi fungsi Ruang 
terbuka 

Hampir semua responden menjawab fungsi 
ruang terbuka sebagai area interaksi sosial. Dari 
keenam kategori fungsi ruang terbuka, fungsi 
interaksi sosial memiliki frekuensi tertinggi se-
besar 36%, atau sebanyak 127 responden men-
jawab hal yang sama. 

Selanjutnya pada posisi kedua tertinggi sebesar 
24,4% atau sebanyak 86 responden setuju 
bahwa ruang terbuka memiliki fungsi ragam 
kegiatan, pada posisi selanjutnya yaitu fungsi 
rekreasi sebesar 22,4% atau sebanyak 79 
responden menyatakan bahwa fungsi ruang ter-
buka sebagai area untuk refreshing. Posisi tiga 
kategori terbawah yaitu, fungsi ekologi 10,2% 
(36 responden), fungsi edukasi 4,5% (16 

No Kategori Kata Kunci 

1 Refreshing 
Menyegarkan pikiran 

Berwisata 

2 Kuliner Membeli makanan 

3 Silaturahmi 
Bergaul 
Bertemu teman 

4 Olahraga Berolahraga 

5 Suasana 

Areanya Asri 
Suasana 
menyenangkan 

Adanya view menarik 

6 Kegiatan 
Tambahan 

Adanya event / 
kegiatan tertentu 

7 Aksesibilitas 

Tempat singgah 
Terhubung dengan 
lokasi wisata lain 

Lokasi strategis 
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responden) dan fungsi ekonomi 2,2% (8 
responden). 

Dengan demikian persepsi masyarakat me-
ngenai ruang terbuka yaitu sebagai area 
berinteraksi sosial, seperti karena ingin 
bertemu teman dan berkumpul diruang publik, 
selanjutnya berfungsi sebagai area berbagai 
kegiatan seperti, adanya event tertentu, ber-
olahraga atau berwisata kuliner. Dan Fungsi 
ruang terbuka sebagai area rekreasi biasanya 
dimanfaatkan sebagian besar responden sebagai 
area wisata sejarah atau refreshing. 

 
Diagram 3. Alasan berkunjung ke ruang terbuka 

Dari analisa tersebut terdapat alasan tertentu 
responden berkunjung ke ruang terbuka. Gam-
bar 3 menjelaskan frekuensi alasan kehadiran 
responden datang ke ruang terbuka. 

Berdasarkan gambar 3, terdapat jenis – jenis 
alasan melakukan aktifitasdi ruang terbuka.Dari 
tujuh kategori alasan tersebut, yang paling 
jarang dijadikan alasan masyarakat datang ke 
ruang terbuka adalah kegiatan tambahan, hanya 
12 responden (4,7%) yang memiliki pendapat 
yang sama. Biasanya kegiatan tambahan ini 
berupa acara-acara tertentu baik bersifat edu-
kasi atau hiburan seperti konser musik, ke-
giatan kampus atau pameran, sehingga hanya 
dilakukan pada saat–saat tertentu saja. Biasa-
nya kegiatan seperti ini sering dilakukan diruang 
terbuka Benteng Kuto Besak Palembang (BKB) 
karena area yang luas dapat digunakan untuk 
berbagai acara yang bersifat publik dan meng-
hibur. Berdasarkan data yang ada, sebesar 27 
responden memilih untuk mengunjungi area 
ruang terbuka BKB. 

Di urutan dua terbawah atau urutan ke enam, 
alasan masyarakat kota Palembang ke ruang 
terbuka karena ingin berburu kuliner yaitu 
sebesar 15 responden (5,8%). Aktifitas berburu 
kuliner biasanya berupa kegiatan membeli ma-
kanan, makan, berkumpul bersama teman – 
teman dan ditunjang beberapa aktifitas lain 
namun tidak menjadikan aktifitas kuliner seba-
gai alasan utama. Dengan kata lain, kuliner 
hanya dijadikan aktifitas tambahan.  

Selanjutya, di urutan ke lima alasan masyarakat 
ke kota Palembang adalah aksesibilitas, berupa 
18 responden (6,9%) memiliki alasan yang 
sama mengenai alasan mengunjungi ruang 
terbuka. Biasanya, alasan tersebut berkaitan 
dengan lokasi yang berada didekat tempat 
tinggal, berada di pusat kota, areanya mudah di 
capai atau hanya sebagai tempat singgah. Area 
ruang terbuka yang sering disinggahi karena 
aksesnya mudah yaitu, Benteng Kuto Besak dan 
Kambang Iwak Family Park. 

Pada urutan ke empat, alasan berkunjung ke 
ruang terbuka karena silaturahmi. Sebesar 9 
responden (7%) berpendapat bahwa ruang 
terbuka di kunjungi karena ingin bertemu teman, 
atau berinteraksi sosial. Kegiatan bertemu 
teman atau berkumpul biasanya dilakukan di 
berbagai ruang terbuka yang ada di Kota 
Palembang. 

Di urutan tiga teratas, Sebesar 33 responden 
(12,7%) berpendapat bahwa ruang terbuka 
yang sering mereka kunjungi karena ingin 
berolahraga. Biasanya, kegiatan berolahraga 
mereka seperti, jogging, bermain sepeda, 
bermain bulutangkis, senam dan bermain 
skateboard. Berikut merupakan contoh jawaban 
responden terkait kegiatan diruang terbuka. 

“Lari pagi, main skate, sekedar duduk-duduk 
sama temen”, Responden E 

“Jogging, bersepeda, jajan”, Responden F 

Hal tersebut biasanya dilakukan di daerah ruang 
terbuka seperti area Jakabaring Sport City 
Palembang, Kambang Iwak Family park atau 
area Benteng Kuto Besak. Area ruang terbuka 
tersebut sering dijadikan jawaban responden 
saat pertanyaan ruang terbuka mana yang 
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sering dikunjungi dan tentunya alasan dan ke-
giatan mereka adalah ingin berolahraga. 

Selanjutnya di urutan dua teratas, sebesar 68 
responden (26,2%) menjawab bahwa kun-
jungan ke ruang terbuka karena ingin refreshing. 
Kegiatan mereka biasanya bersantai dan me-
lepas penat. Kegiatan tersebut bisa di lakukan di 
ruang terbuka manapun dan tentunya dengan 
tunjang dari alasan – alasan kehadiran lainnya. 
Yang paling sering muncul adalah ruang terbuka 
Kambang Iwak Family park. Karena lokasi ruang 
terbuka tersebut paling asri dan teduh. Area 
Benteng Kuto Besak (BKB) dapat dijadikan area 
refreshing karena adanya view sungai musi dan 
jembatan Ampera, serta bagi responden yang 
memiliki kegiatan tambahan seperti ingin ber-
wisata sejarah, BKB merupakan area ruang ter-
buka yang tepat. Berikut beberapa ungkapan 
kegiatan responden di ruang terbuka terkait 
kegiatan refreshing. 

“Bermain dan bersantai”, Responden G 

“Jogging, bersantai, menikmati pagi dan sore, melepas 
penat”, Responden H 

Terakhir, merupakan alasan terbanyak masya-
rakat kota Palembang berkunjung ke ruang 
terbuka yaitu sebanyak 95 responden (36,6%) 
memiliki alasan suasana. Suasana dianggap 
sebagai hal penting dalam ruang terbuka karena 
suasana yang baik menimbulkan banyak kegia-
tan positif. Sebagian besar yang menjawab ka-
rena alasan suasana akan memilih datang untuk 
berbagai kegiatan dari refreshing, bersantai, 
berolahraga atau berinteraksi sosial. Berikut 
adalah contoh jawaban responden terkait alasan 
suasana. 

“Udaranya  segar”, Responden I 

“Karena areanya yang cukup luas dengan view 
yang menarik, suasananya cocok untuk melaku-
kan berbagai aktifitas serta melepas penat”, 
Responden J 

Selanjutnya dibawah ini adalah contoh jawaban 
responden terkait kegiatan yang timbul karena 
alasan suasana. Biasanya dari alasan berupa 
suasana, kegiatan yang dilakukan adalah ber-
foto, duduk – duduk atau makan. 

“Foto,  duduk dan makan”, Responden K 

“Street Photography”, Responden L 

Demikian penjelasan mengenai keterkaitan ala-
san dan kegiatan responden mengenai ruang 
terbuka yang ada dikota Palembang. 

Berdasarkan penjelasan mengenai persepsi 
fungsi, alasan dan kegiatan masyarakat kota 
Palembang di ruang terbuka, Suasana merupa-
kan alasan utama masyarakat Kota Palembang 
berkunjung ke ruang terbuka. Suasana ruang 
dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan seki-
tar. Maka dari itu, sebuah ruang terbuka yang 
memiliki suasana tersendiri akan men-cipatakan 
karakter tertentu yang memancing masyarakat 
untuk datang. 

Suasana ruang atau atmosphere adalah suatu 
kualitas lingkungan yang mengarahkan sese-
orang untuk melakukan kegiatan atau berpe-
rilaku seperti yang ada pada persepsinya dan 
bahkan dapat mempengaruhi orang lain dikare-
nakan dorongan dari keadaan tersebut namun 
tidak menutup kemungkinan bahwa perilaku 
juga dapat mempengaruhi suasana ruang itu 
sendiri (Taufan, 2011). 

Berdasarkan Ilmu Psikologi, Suasana ruang da-
pat dipecah menjadi tiga komponen yang mem-
bentuknya, (Taufan, 2011)yaitu : 

1. Komponen lingkungan fisik, seperti 
kondisi suhu udara, kondisi atmosfir, kondisi 
nutrisi, kondisi pencahayaan, tingkat ke-
bisingan, kondisi objek lingkungan, spasial. 

2. Komponen Psikologi, seperti keleluasan 
pribadi (privacy), ruang seputar badan 
(personal space), kontak mata, ketertutupan 
atau keterbukaan ruang, penataan furniture, 
jarak kedekatan dengan orang lain, kepa-
datan ruang dan lingkungan perilaku. 

3. Komponen sosial, seperti cinta, status, 
pelayanan, informasi, barang, uang dan hal 
lain seputar interaksi sosial. 

Dari ketiga komponen tersebut akan meng-
hasilkan “resultante” atau factor yang saling 
berpengaruh dan akan membentuk suasana 
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ruang (atmosphere). Selanjutnya akan berpe-
ngaruh kepada perilaku dan kegiatan sebagai 
aspek psikologi manusia (behavior setting). 

Beberapa hal yang juga perlu dipertimbangkan 
untuk membentuk suasana diruang terbuka 
publik. Menurut Stephen Carr (1992) kebutuhan 
dasar ruang terbuka publik adalah sebagai 
berikut : 

1. Kenyamanan, berupa kondisi fisik ling-
kungan (jalur pedestrian, tempat duduk 
dan udara). 

2. Relaksasi, biasanya dihubungkan dengan 
elemen alam yang berkaitan dengan tubuh 
dan pikiran. 

3. Keterikatan pasif, hubungan antara pe-
ngguna ruang publik secara tidak langsung 
menimbulkan pengamatan dar pengguna. 

4. Ketertarikan aktif, pengalaman lang-
sung dengan sesame pengguna menimbul-
kan interaksi sosial. 

5. Penemuan, menunjukan keinginan untuk 
mendapatkan pemandangan atau pengli-
hatan yang menarik sehingga menimbul-
kan rasa senang. 

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut kriteria 
ruang terbuka yang dibutuhkan oleh masyarakat 
Kota Palembang adalah area ruang luar yang 
memiliki suasana ruang tersendiri sehingga 
menarik untuk dikunjungi dan memberikan se-
buah pengalaman. 

Secara fisik, ruang terbuka memiliki pembagian 
area yang jelas (Trancik, 1986). Seperti area 
olahraga dengan fasilitas tambahan, playground, 
adanya area khusus retail belanja dan makanan, 
area ruang duduk atau taman. 

Hal tersebut juga menunjang kegiatan rekreasi. 
Infrastruktur (jalan, penerangan, kebisingan, 
penghijauan) juga perlu dipertimbangkan seba-
gai salah satu komponen pembentuk suasana. 

Lalu, Komponen psikologi, berupa rasa nyaman 
dan penyegaran yang diciptakan darikeamanan, 

ketertiban, kebersihan dan tertatanya ruang ter-
buka tersebut yang bersifat berkelanjutan. 

Selanjutnya, Komponen sosial, adanya bentuk 
interaksi aktif dan positif antar sesamapengguna 
yang diciptakan dari gabungan komponen fisik 
dan psikologi. Sehingga muncul rasa kesadaran 
untuk menggunakan sekaligus menjaga ruang 
terbuka tersebut. 

 

Kesimpulan  

Ruang terbuka merupakan area bersama milik 
publik yang pada masa sekarang menjadi area 
penting perkotaan jika ditinjau dari berbagai 
aspek. Keberadaannya tidak hanya berfungsi 
sebagai area ekologis kota melainkan sebagai 
area yang menghidupkan interaksi sosial masya-
rakat khususnya di kota Palembang. 

Menurut para responden penelitian ini,Fungsi 
Ruang terbuka bagi masyarakat Kota Palembang 
adalah sebagai arearekreasi dan edukasi, area 
berbagai kegiatan, area berjualan (makanan 
atau barang dagangan lainnya) dan yang paling 
dominan yaitu sebagai area interaksi sosial.Dari 
berbagai kegiatan yang muncul alasan utama 
masyarakat kota Palembang mengunjungi ruang 
terbuka dikarenakan suasana. Suasana ruang 
(atmosphere) yang ada menimbulkan kegiatan 
positif. Bentuk aktifitas yang dapat dilakukan 
diruang terbuka seperti berolahraga, refreshing, 
menghadiri berbagai event, membeli makanan, 
berdagang dan bertemu teman atau berfoto. 

Suasana ruang (atmosphere) ditinjau dari 
komponen pembentuknya ada tiga macam yaitu, 
komponen pembentuk fisik lingkungan, keadaan 
psikologi pengguna ruang terbukasaat meraka 
datang ke ruang terbukadan aspek pembentuk 
interaksi sosial antar pengguna. Ketiganya saling 
berkaitan dan berhubungan satu sama lain se-
hingga menciptakan keharmonisan lingkungan 
dan membentuk suasana ruang terbuka yang di 
inginkan oleh masyarakat kota Palembang.  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa suasana 
adalah faktor utama responden datang ke ruang 
terbuka. Dengan suasana yang baik berbagai 
kegiatan dapat dilakukan. Berdasarkan persepsi 
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responden mengenai fungsi ruang terbuka, di-
temukan bahwa sebagian besar yang menjawab 
datang ke ruang terbuka karena alasan suasana 
akanmemiliki kegiatanyang bersifat rekreatif se-
perti bersantai, berolahraga atau berinteraksi 
sosial. 

Dalam penelitian ini masih terdapat banyak 
kekurangan sehingga dibutuhkan banyak saran 
dan kritik yang bersifat membangundan dapat 
digunakan untuk memperbaiki penelitian di-
kemudian hari. 
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