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Abstrak 

 
Ruang terbuka publik hadir sebagai kebutuhan masyarakat perkotaan akan sebuah tempat yang 
menyenangkan. Seperti halnya Taman Kencana yang dikenal sebagai tempat berkumpul, beinteraksi 
dan rekreasi bagi masyarakat Kota Bogor sekarang juga hadir sebagai tujuan wisata kuliner yang 
hampir di setiap akhir pekan dipadati pengunjung. Bukan hanya di akhir pekan, Taman Kencana pun 
memiliki peranan di hari kerja sebagai tempat pemberhentian angkutan umum. Activity support pun 
muncul seiring terjadinya beberapa aktivitas di taman ini yang terkadang memicu hadirnya activity 
support lain yang secara aktif merespon aktifitas aktor memperkuat fungsi ruang publik. observasi, 
wawancara, dan pemetaan hasilnya ke dalam activity mapping diharapkan dapat mengungkapkan 
keberhasilan Taman Kencana sebagai ruang publik kota. 

Kata-kunci : ruang publik, activity support, aktivitas, aktor 
 
 
Pendahuluan 

Ruang terbuka publik merupakan ruang yang 
penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
akan kenyamanan, rileksasi, dan melakukan ke-
giatan aktif atau kegiatan pasif di luar aktivitas 
sehari-hari yang biasa dilakukan masyarakat 
(Carr et al, 1992). Carmona et al (2003) menya-
takan ruang terbuka publik sendiri merupakan 
ruang yang dapat memberikan kesempatan 
rekreasi, lingkungan alamiah, tempat untuk me-
ngadakan acara khusus dan ruang untuk kota 
bernafas. Kriteria tersebut adalah: 1. Aksesi-
bilitas, Project for Public Spaces, 2004, menya-
takan akses merupakan hal yang penting dalam 
keberhasilan ruang terbuka publik, yaitu kemu-
dahan ruang terbuka publik untuk didatangi dan 
mudah dilihat. Carr, et al, (1992) menambahkan 
bahwa ruang terbuka publik haruslah demo-
kratis, ruang tersebut dapat diakses semua 
golongan, mudah diakses secara fisik maupun 
visual. Miller (2009), juga memperkuat teori ini 
bahwa ruang publik tersebut aman, yang ditan-
dai dengan mudahnya penglihatan dari luar 
ataupun ke dalam taman, mudah didatangi, 

terbuka. 2. Kesenangan dan menarik pengguna, 
Carr et al (1992) menyatakan ruang publik 
haruslah responsif, yaitu dapat menjawab kebu-
tuhan pengguna dalam hal ini aktivitas aktif dan 
pasif yang dapat memberikan kesenangan.  

Berdasarkan penjelasan tentang ruang publik di 
atas, maka disimpulkan bahwa ruang publik itu 
seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan masya-
rakat seperti nyaman, rileks, strategis, demo-
kratis, aman, terbuka, serta dapat menjadi tem-
pat yang menyenangkan. Seperti halnya Taman 
Kencana hadir sebagai ruang publik di pusat 
kota Bogor yang menurut beberapa arsip seja-
rah taman ini dirancang seluas 5,075 meter 
persegi di masa penjajahan Belanda sebagai se-
buah sarana rekreasi sekaligus sebagai sebuah 
ruang hijau bagi sekitarnya dan dikenal sebagai 
Van Imhoff Plein alias Van Imhoff Square.  

Fungsi Taman Kencana pada mulanya hanya 
merupakan taman lingkungan, akan tetapi pe-
ngaruh lokasi Taman Kencana yang cukup 
strategis (berada di tengah kota, dilalui oleh 
angkutan umum menjadi salah satu dari bebe-
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rapa unsur yang mendukung cukup pesatnya 
perkembangan kawasan di sekitar Taman kenc-
ana ini. (Sumber: http://bogorwatch.Word press. 
com/category/pariwisata). Proses Berkembang-
nya Taman Kencana dari sekedar ruang publik 
bagi lingkungan sekitar menjadi ruang publik 
kota ditangkap oleh Pemerintah Kota sebagai 
peluang untuk menghadirkan taman kota yang 
ramah bagi warganya. Saat ini Taman Kencana 
hadir dengan suguhan suasana taman yang 
belum lama ini telah dibenahi Bogor sehingga 
kualitas lingkungan sudah jauh lebih baik. 

Di kawasan ini banyak terdapat jajanan kuliner 
yang telah ada sejak puluhan tahun lalu dan 
selalu merindukan untuk disambangi sekedar 
untuk nostalgia dengan rasa  dan suasananya. 
Namun berdasarkan aktivitas yang berlangsung 
di Taman Kencana kini, apakah usaha pemerin-
tah dalam merencanakan taman kota sudah 
berhasil menjadi tempat yang mampu mewadahi 
aktivitas ruang publik yang ideal, mengapa 
demikian? Artikel ini berusaha mengungkap se-
gala bentuk kegiatan dan sarana yang mem-
perkuat atau melemahkan fungsi ruang publik 
kota sebagai sebuah public place. 

Bentuk activity support pada ruang publik men-
jadi parameter apakah rancangan taman ken-
cana sebagai ruang publik kota sudah ideal? 
 
Sekilas tentang Ruang Publik 

Teori ruang publik mengemukaan bahwa suatu 
ruang dikategorikan sebagai ruang publik apa-
bila di ruang tersebut manusia secara bebas dan 
dengan inisiatif mereka sendiri melakukan ko-
munikasi dan aktivitas publik (Childs, 1999). 
Menurut Hatmoko dalam Mulyandari (2011), 
macam-macam public space yaitu:  

1. Berdasarkan bentuknya dibagi atas square 
dan street. 

2. Berdasarkan karakter pelingkupnya dibagi 
atas ruang dengan pembatas bidang lunak 
(soft edges) ataupun bidang keras (hard 
edges). 

3. Berdasarkan orientasi ruang, dibagi atas: 
ruang yang berorientasi ke dalam, ruang 
yang tidak memiliki orientasi, ruang yang 
berorientasi keluar. 

4. Berdasarkan penggunaannya dibagi menj-
adi : ruang aktif, ruang setengah aktif, ruang 
pasif.  

Tibbalds (2001) dalam Hariyono, menyatakan 
bidang publik adalah semua jaringan perkotaan 
yang dapat diakses secara fisik dan visual oleh 
masyarakat umum. 

Menurut Retno Hustijianti, ruang secara umum 
dikenal sebagai lingkungan yang direncanakan 
untuk fungsi (terkait dengan aktivitas) dan guna 
(terkait dengan manfaat) tertentu dan dibatasi 
oleh elemen-elemen ruang, yaitu: bangunan, 
jalan, ruang terbuka bukan jalan, zona, penanda 
dan batas. Menurut Dar-mawan (2009), ruang 
publik memiliki fungsi dan kriteria sebagai 
berikut. 

1. Sebagai pusat interaksi. 
2. Sebagai ruang terbuka yang menampung 

koridor-koridor. 
3. Sebagai tempat pedagang kaki lima.  
4. Sebagai paru-paru kota.  

 
Kriteria Ruang Publik 

1. Memberikan makna (meaningful). 
2. Tanggap terhadap keinginan pengguna 

(responsive). 
3. Menerima kehadiran berbagai lapisan mas-

yarakat (democratic).  
 

Menurut Carr (1992) ruang publik berperan 
secara baik jika mengandung unsur:  

a. Kenyamanan  
• Kenyamanan lingkungan  
• Kenyamanan fisik  
• Kenyamanan secara sosial dan psikologi  

b. Relaksasi yakni menghadirkan unsur-unsur 
alam seperti tanaman/pohon dan air.  

c. Aktivitas pasif yakni duduk-duduk atau 
berdiri melihat aktivitas yang terjadi dise-
kelilingnya 

d. Aktivitas aktif yakni aktivitas kontrak/ 
interaksi antar anggota masyarakat dengan 
baik.  

e. Discovery yang terdiri dari jalur pedestrian 
dan detail fasilitas.  
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Memaknai Place 

Trancik (1986) dalam Zahnd menjelaskan place 
sebagai sebuah batas ditentukan dimana sebuah 
tempat memulai kehadirannya. Bagian dari ke-
adaan sebuah tempat yang baik adalah perasa-
an yang kita miliki terhadapnya, yang terwujud 
dan dilindungi oleh sebuah medan yang spasial 
yang dimiliki sendiri dengan pembatasannya 
serta kesanggupannya (Smithson, 1981). 

Van Eyck (1960) dalam Zahnd mengembangkan 
konsep yang sudah umum, yaitu ‘space-time-
conception’ dengan memperhatikan perilaku 
manusia. 

Abstrak ‘ruang’ (space) di dalam citra manusia 
akan lebih konkret jika dapat dialami sebagai 
‘tempat’ (place), dan ‘waktu’ (time) menjadi 
lebih konkret jika dilihat sebagai suatu ‘kejadian’ 
(occasion). 

Trancik (1986) menjelaskan bahwa sebuah 
ruang (space) akan ada jika dibatasi dengan 
sebuah void dan sebuah space menjadi sebuah 
tempat (place) jika mempunyai arti dari ling-
kungan yang berasal dari budaya daerahnya.  

Schulz (1979) menambahkan bahwa sebuah 
place adalah sebuah space yang memiliki suatu 
ciri khas tersendiri. 

Selanjutnya Zahnd menambahkan suasana itu 
tampak dari benda konkret (bahan, rupa, tek-
stur, warna) maupun benda yang abstrak, yaitu 
asosiasi kultural dan regional yang dilakukan 
oleh manusia di tempatnya.  

Madanipour (1996) memberikan penjelasan 
bahwa tempat (place) dan ruang (space) ter-
dapat 2 aspek yang berkaitan, yakni:  

1. Kumpulan dari bangunan dan artefak.  

2. Tempat untuk berhubungan sosial.  

Activity Support 

Activity Support dimaknai sebagai hal-hal yang 
mencakup semua fungsi dan kegiatan yang 
memperkuat ruang – ruang publik kota. Bentuk, 
lokasi, dan karakter suatu tempat spesifik akan 

menarik munculnya fungsi, penggunaan, ruang 
dan aktivitas yang spesifik pula (Shirvani, 1985). 
Karakteristik suatu ruang publik akan terbentuk 
karena adanya aktivitas-aktivitas yang memper-
kuat image ruang publik tersebut (Lynch, 1960).  

Fungsi Activity Support  

Fungsi utama activity support adalah menghu-
bungkan dua atau lebih pusat-pusat kegiatan 
umum dan menggerakkan fungsi kegiatan uta-
ma kota.  

Bentuk Activity Support  

Menurut Danisworo dalam Carolina (2007), pada 
ruang terbuka, bentuk fisiknya berupa taman 
rekreasi, plaza-plaza, kawasan pedagang kaki 
lima, jalur pedestrian, kumpulan pedagang ma-
kanan kecil, penjual barang-barang seni/antik 
atau merupakan kelompok hiburan tradisional/ 
lokal.  

Kriteria Perancangan Activity Support Kriteria 
perancangan activity support menurut Danis 
woro dalam Carolina (2007):  

• Adanya keragaman dan intensitas kegiatan 
yang dihadirkan dalam ruang tersebut.  

• Adanya koordinasi antara kegiatan dengan 
lingkungan binaan yang dirancang.  

• Memperhatikan aspek kontekstual.  
• Adanya bentuk dan lokasi yang terukur dari 

ruang/ fasilitas yang menampung dan ber-
titik tolak dari skala manusia.  

• Adanya tempat duduk yang memenuhi per-
syaratan desain. 

 
Metode  

Dalam menilik fenomena ruang publik ini,  pene-
liti perlu mengungkap data secara kualitatif. 
Bentuk pengumpulan data dilakukan dengan 
pengamatan secara berkala untuk melihat 
bentuk bentuk aktivitas yang terjadi di taman 
kota dan mewawancarai secara acak pelaku me-
ngenai aktivitas yang mereka lakukan dan 
bentuk activity support  didalamnya. 

Hasil dari pengamatan lapangan kemudian 
diuraikan ke dalam sebuah activity mapping 
Untuk memahami pola aktivitas terbentuk dan 
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keberadaan activity support sehingga dapat 
membantu peneliti mengungkap kualitas ruang 
yang membuat pemaanfaatan ruang publik se-
bagai sebagai tempat bertamunya berbagai 
orang dengan berbagai kepentingan dapat berj-
alan ideal. 

Penelitian dilakukan di lakukan di Taman Ken-
cana sebagai salah satu taman kota yang 
menjadi ruang publik aktif di kota Bogor. Waktu 
penelitian mempertimbangkan faktor hari aktif 
para aktor berdatangan ke kawasan ini, ter-
masuk kondisi khusus terkait kultur dan event-
event tertentu sehingga dapat terlihat dengan 
jelas peran dari activity support nya. Informasi 
akan diperoleh dari responden melalui teknik 
wawancara. Alokasi waktu untuk pengamatan 
dibagi berdasarkan  rentang waktu dan dibagi 
menjadi dua kategori besar. Saat hari kerja dan 
saat hari libur. Dasar pembagian kategori ini 
ialah, adanya perbedaan daur hidup pelaku 
aktivitas pada masing – masing kategori sehing-
ga berpengaruh pada bentuk aktivitas dalam 
taman dan keberadaan activity support di 
dalamnya. 

Hasil dan Pembahasan 

Jika bicara tentang metode activity support, 
terlebih dahulu penulis harus lebih peka memi-
lah aktivitas spesifik yang terjadi di Taman 
Kencana, karena dari aktivitas spesifik tersebut-
lah dapat dilihat bentuk, lokasi, serta karakter 
spesifik dari suatu tempat. Berdasarkan temuan 
lapangan di dalam Taman Kencana terlihat 
perbedaan bentuk aktivitas yang mencolok 
antara hari kerja dan akhir pekan. Penggunaan 
Taman Kencana pada hari kerja terutama di 
pagi dan sore hari didominasi oleh kegiatan 
spesifik yakni singgah sementara untuk berpi-
ndah angkutan umum, atau jadi tujuan utama 
untuk mencapai tempat pemberhentian angku-
tan umum tidak resmi. Bentuk kegiatan lain 
yang terlihat di Taman Kencana saat hari kerja 
adalah pemanfaatan taman sebagai tempat ber-
olahraga dan rekreasi sejenak warga di lingku-
ngan sekitar (terjadi hanya di pagi dan sore hari 
dengan jumlah aktor tidak lebih dari 10 orang). 
Hal lain terjadi pada akhir pekan, aktivitas 
pengguna taman lebih beragam. Taman Ken-
cana menjadi tempat bertemunya berbagai 

orang dengan berbagai tujuan dari seluruh 
penjuru kota bogor. Dominasi aktivitas spesifik 
terlihat saat pagi hari dimana berbagai komu-
nitas menjadikan taman sebagai tempat ber-
kumpul dan berinteraksi. Selain bagi komunitas, 
keberadaan taman dimanfaatkan sebagai tem-
pat rekreasi gratis keluarga bagi warga kota 
Bogor. 

Tujuan rekreasi yang dilakukan berupa wisata 
kuliner saat akan sarapan pagi, atau sarana 
bermain anak pada ruang terbuka. Tak hanya 
yang aktivitas berkelompok seperti komunitas 
dan keluarga, pengguna individu pun meman-
faatkan Taman Kencana sebagai tempat beristi-
rahat, berwisata kuliner maupun sekedar tempat 
pemberhentian sementara selagi menunggu 
angkutan umum namun bukan menjadi aktifitas 
spesifik yang mendominasi.  

 
Gambar 1. Skema Aktivitas di Taman Kencana 

(Sumber: Analisis Pribadi) 

Aktivitas di Hari Kerja 

Pada hari kerja, aktivitas di Taman Kencana ini 
didominasi dengan kegiatan menunggu angku-
tan umum . Adapun aktivitas lain seperti ber-
olahraga dan rekreasi namun tidak menjadi 
aktivitas yang dominan sehingga aktivitas yang 
dibahasnya selanjutnya hanya aktivitas menung-
gu angkutan umum. Aktivitas menunggu angku-
tan umum berada di persimpangan koridor Jalan 
Ciremai Ujung-Jalan Pangrango dan Jalan Salak. 
Berdasarkan temuan lapangan, aktor yang ter-
libat dalam aktivitas ini terbagi menjadi 2 yakni 
aktor tunggal (warga yang tinggal di sekitar 
kawasan ini dan penumpang transit yang akan 
berpindah moda) dan aktor berkelompok (anak 
sekolah yang hadir di waktu pulang sekolah 
pada siang hari dan sore hari). Dalam aktivitas 
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ini, waktu yang diperlukan seorang aktor tung-
gal untuk menunggu angkutan umum atau 
berpindah dar satu moda ke moda yang lain 
sekitar 3-5 menit pada saat lalu lintas lancar dan 
5-10 menit pada saat lalu lintas padat. Dalam 
kurun waktu tersebut, aktor biasanya menunggu 
dengan berdiri di bawah naungan berupa 
pohon, duduk di pot tanaman karena tidak dise-
diakannya fasilitas tempat duduk di sekitar area 
menunggu. Dalam waktu pagi sampai men-
jelang sore hari, selama menunggu aktor tidak 
memungkinkan melakukan aktivitas yang lain 
kecuali bermain ponsel, membaca buku, atau 
menikmati suasana taman. Hal ini terjadi karena 
tidak ada activity support yang mendukung 
untuk aktivitas lainnya. Namun pada sore hari 
hingga matahari terbenam ada banyak peda-
gang kaki lima yang mendekati aktor yang ada 
di area menunggu angkutan umum ini. Dengan 
keberadaan pedakang kaki lima ini yang menjual 
jajanan ini membuat aktor mendapat pengalihan 
dari kejenuhan menunggu angkutan umum.  
Sehingga pada rentang waktu ini, kehadiran 
pedagang kaki lima ini berperan sebagai activity 
support yang tidak direncanakan.  

 

Gambar 2. Activity mapping sederhana hari kerja di 
Taman Kencana 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Hal lain terjadi pada aktor yang menunggu 
angkutan umum secara berkelompok yakni 
sebagian dari mereka memilih untuk langsung 
menuju area persimpangan jalan (lokasi yang 
sama dengan aktor tunggal) untuk menunggu 
angkutan umum, sedangkan yang lain mem-
bentuk kelompok-kelompok kecil sambil ber-
senda gurau di area yang sedikit jauh dari area 
menunggu angkutan umum dan cenderung 
tersebar di sekitar area yang ternaungi pepoho-
nan yang rimbun. Rimbunnya pepohonan di 
Taman Kencana ini berperan sebagai activity 
support yang memperkuat atau mendukung 
aktivitas menunggu angkutan umum ini ketika 

cuaca panas (siang sampe menjelang sore hari). 
Interaksi di antara mereka terkadang membuat 
mereka tidak sadar bahwa angkutan umum 
yang mereka tunggu sudah datang bahkan 
sudah berlalu pergi.  

Aktivitas menunggu angkutan umum di Taman 
Kencana juga sangat dipengaruhi kondisi cuaca. 
Pada saat cuaca cerah dengan suhu lingkungan 
normal sampai dengan panas, aktivitas menung-
gu angkutan terbantu dengan banyak-nya area 
yang ternaungi pepohonan. Pada kondisi ini 
peran pepohonan peneduh sebagai activity 
support menjadi sangat signifikan. Namun pada 
saat hujan, kondisi bisa jadi sangat berbeda. 
Tidak adanya tempat bernaung saat hujan 
membuat aktor memilih berteduh sejenak atau 
mencari alternatif tempat menunggu angkutan 
umum di luar Taman Kencana. Pada saat hujan 
sesekali tetap ada beberapa aktor yang 
menunggu angkutan umum di tempat ini, 
namun aktivitas ini tak lagi terlihat secara 
signifikan. 

Selain aktor utama yang memepengaruhi Ke-
giatan menunggu angkutan umum, keberadaan 
angkutan umum ini sendiri seringkali berd-
ampak pada kemacetan lalu lintas yang signi-
fikan. Sebagai gambaran angkutan yang menai-
kan dan menurunkan penumpang di koridor 
jalan salak tidak memiliki tempat pemberhentian 
khusus. Peran supir angkutan umum yang ber-
upaya memberikan pelayanan yang memudah-
kan penumpang atau calon penumpangnya ber-
aktifitas memberikan efek kepadatan lalu lintas 
yang signifikan. Walaupun hanya membutuhkan 
beberapa detik saja untuk menaikkan dan 
menurunkan penumpang, namun lebar lajur 
jalan yang tidak memungkinkan untuk kendara-
an lain mendahului. Kemacetan ini juga diper-
parah dengan lokasi aktivitas menunggu ang-
kutan umum yang berada tepat di persimpa-
ngan jalan. Kondisi serupa namun berbeda 
dapat kita temui di koridor Jalan Pangrango-
Ciremai Ujung. Di sini angkutan umum menge-
tem selama beberapa menit menunggu seluruh 
bangku penumpangnya terisi penuh. Dengan 
tidak adanya ruang perhentian yang layak, dan 
kondisi jalan yang tidak terlalu lebar seringkali 
menimbulkan antrian perlintasan yang panjang.  
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Gambar 3. Aktivitas saat hari kerja di Taman 

Kencana 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Sebagai ruang publik Taman Kencana telah 
menjadi ruang publik yang mampu menghu-
bungkan aktivitas antar koridor jalan dan 
dimaknai aktor sebagai tempat singgah semen-
tara. Namun lebih jauh dari fungsinya penulis 
melihat dalam konteks taman kencana sebagai 
tempat singgah bukanlah  fungsi ruang yang 
direncanakan. Kondisi ini bisa kita lihat dari 
activity support untuk kegiatan menunggu ken-
daraan umum cenderung merupakan bentuk 
adaptasi aktor untuk menyamankan diri saat 
beraktivitas, juga perilaku pedagang kaki lima 
dan supir angkutan umum  dalam meman-
faatkan keberadaan aktor utama pada rentang 
waktu tertentu. Tidak terencananya Taman 
Kencana sebagai tempat singgah sementara 
juga terlihat dari tidak adanya activity support 
untuk mengantisipasi cuaca di Kota Bogor yang 
sering hujan. Secara garis besar kehadiran 
activity support yang muncul dari bentuk ada-
ptasi dan spontanitas aktor di Taman Kencana 
telah menguatkan fungsi ruang publik sebagai 
tempat singgah sementara, Namun karena tidak 
terencana activity support ini juga telah mele-
mahkan fungsi Taman Kencana Sebagai ruang 
perlintasan antar koridor dan tempat singgah. 

 Aktivitas di Akhir Pekan 

Pada hari libur aktor dan aktifitas yang dominan 
cenderung lebih beragam, bahkan peran Taman 
Kencana sebagai tempat persinggahan semen-
tara menunggu angkutan umum cenderung ter-
dominasi. Secara umum aktor yang memiliki 
aktivitas dominan di taman kencana adalah ke-
luarga, sekelompok orang, atau komunitas ter-
tentu. Jika pada hari kerja dominasi aktor dari 
warga di sekitar taman kencana yang berakti-
fitas, sedangkan pada hari libur aktor datang 
dari seluruh penjuru Kota Bogor. Berdasarkan 
durasi waktu aktif kegiatan di Taman Kencana 

terlihat bahwa pagi hari mulai pukul 06:00- 
09:30 kondsi taman sangat ramai, kemudian 
ber-angsur sepi dan minim aktivitas mulai pukul 
09:30 - 15:00. Pada pukul 15:00-17:00 kondisi 
taman kembali ramai pengunjung, walaupun 
tidak-seramai di pagi hari. Selain aktor yang 
lebih beraga aktifitasnya pun lebih beragam 
singgah selama 30-120 menit. ada yang melaku-
kan rekreasi sambil berwisata kuliner, olahraga 
ringan untuk melepaskan rasa jenuh, maupun 
berkumpul bersama teman komunitasnya.  

Aktor yang terlibat saat hari libur diantaranya 
adalah komunitas. Biasanya mereka berada di 
Taman Kencana dengan rataan waktu 60- 120 
menit pada rentang waktu 06:00- 09:30. Kondisi 
ini terjadi karena waktu ini waktu terbaik bagi 
warga Kota Bogor untuk berekreasi di ruang 
terbuka pada akhir pekan.  Hal ini terjadi karena 
pada rentang waktu ini adalah waktu terbaik 
bagi warga Kota Bogor untuk berekreasi di 
ruang terbuka pada akhir pekan. Dalam 
melakukan aktivitasnya aktor tersebar di kan-
tung-kantung ruang yang di desain sebagai 
simpul aktifitas, dan biasanya dilakukan dengan 
duduk berkumpul sambil berdiskusi. Bentuk ke-
giatan lainnya adalah sesekali komunitas mela-
kukan pameran di bagian inti taman sehingga 
dapat dilihat oleh banyak orang. Keberadaan 
activity support berupa keberadaan pohon pene-
duh dari panasnya matahari, street furniture 
seperti tempat duduk, tempat sampah serta 
jalur perlintasan pejalan kaki yang cukup lebar, 
juga turut membantu kegiatan komunitas - 
komunitas tersebut untuk berkumpul, berceng-
krama maupun mengekspresikan diri. tanpa ha-
rus menggangu aktor lainnya yang melintas. 
Bentuk activity suport lainnya adalah pedagang 
kaki lima yang menjual jajanan ringan atau 
makanan. Walaupun tidak terencana dan cen-
derung menyebar di masing masing simpul 
keramaian, keberadaan pedagang kaki lima ini 
berperan penting sebagai activity support. Ber-
dasarkan temuan lapangan, salah satu hal yang 
membuat aktor komunitas ini berlama-lama di 
Taman Kencana adalah keberadaan jajanannya. 
Namun keberadaan activity support untuk ke-
giatan ini belumlah ideal, tidak adanya toilet 
umum dan ruang teduhan di kala hujan menjadi 
kendala yang harus dihadapi aktor saat memu-
tuskan berlama lama melakukan aktivitas. 
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Gambar 4. Activity mapping sederhana akhir pekan di 

Taman Kencana 
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Keberadaan kegiatan aktor lainnya adalah mela-
kukan olahraga ringan seperti peregangan, 
jogging, maupun jalan santai. Kegiatan olahraga 
ringan ini umumnya dilakukan secara individu 
namun ada juga yang berkelompok dengan 
rataan waktu 30 menit pada rentang waktu 
06:00-09:00 dan 15:00-17:00. Rentang waktu 
ini dipilih aktor karena dianggap sebagai waktu 
terbaik untuk berolahraga pagi atau sore hari.  
Dalam melakukan aktivitasnya aktor tersebar di 
bidang perkerasan baik itu jalur perlintasan, 
maupun pada bagian inti taman.  

Untuk kegiatan joging, dan jalan santai aktor 
memilih jalur berkelok dan mengelilingi taman. 
Kondisi jalan yang rata, berkelok dan memper-
panjang jalur lintasan, serta lebar jalur 
perlintasan yang cukup lebar berperan sebagai 
activity support bagi aktor. Keberadaan pohon –
pohon peneduh di sepanjang jalur lintasan 
memberikan rasa nyaman bagi para aktor, 
ditambah kehadiran pedagang kaki lima yang 
menjual minuman di sekeliling taman yang ber-
peran sebagai tempat perhentian sejenak ketika 
lelah. Untuk kegiatan olahraga peregangan 
aktor membutuhkan lokasi yang memungkinkan 
untuk mendapat udara segar dan merasakan 
hangatnya sinar matahari secara langsung. 
Kondisi ini membuat kegiatan peregangan ter-
pusat pada bagian inti taman. Untuk melakukan 
kegiatan ini aktor hanya membutuhkan ruang 
terbuka sehingga bagian inti taman yang meru-
pakan perkerasan tanpa naungan pepohonan 
rimbun menjadi bentuk activity support  terbaik. 
Rekreasi gratis sambil berwisata kuliner bersama 
keluarga, merupakan kegiatan yang dianggap 

sebagai identitas Taman Kencana saat hari libur. 
Kegiatan ini sudah berlangsung lama  bahkan 
jauh sebelum perubahan desain taman kencana 
direncanakan. Aktor yang didominasi oleh ke-
luarga, umumnya dilakukan dengan rataan 
waktu 120 menit dan pada rentang waktu puku 
06:00-09:00, walaupun ada juga yang mela-
kukannya pada rentang waktu pukul 15:00-
17:00. Alasannya serupa dengan komunitas, 
karena waktu ini waktu terbaik bagi warga Kota 
Bogor untuk berekreasi pada akhir pekan ber-
sama keluarga. Untuk melakukan kegiatan ini 
aktor memilih lokasi yang bukan perkerasan di 
dalam taman atau mengikuti keberadaan pe-
dagang makanan favorit mereka. Menariknya 
untuk aktivitas rekreasi sambil berwisata kuliner 
sebagai identitas Taman Kencana saat hari libur 
justru terlucuti. Perencanaan Taman Kencana 
sebagai taman kota yang bersih dan bebas 
pedagang kaki lima hampir membuat identitas 
ini hilang. Ketika aturan penggunaan taman 
benar benar ditegakan, kecenderungan aktor 
memanfaatkan lapangan rumput dengan meng-
gunakan alas duduk, anak anak yang berlari lari 
sambil bermain bola di rumput  bisa saja 
menghilang, begitu pula dengan kehadiran ke-
hadiran para aktor yang sengaja datang untuk 
menikmati aneka makanan kaki lima yang sudah 
terkenal di kalangan warga Bogor. Namun ke-
longgaran aturan saat hari libur membuat 
kegiatan rekreasi keluarga ini tetap bisa ber-
jalan. Hamparan rumput yang seharusnya tidak 
boleh diinjak menjadi activity support utama 
untuk kegiatan rekreasi keluarga, sedangkan 
keberadaan pedagang kaki lima baik itu berupa 
jajanan ringan, makanan saat sarapan, maupun 
mainan anak telah menghidupkan aktivitas di 
dalam taman. Permasalahan activity support di 
dalam taman untuk kegiatan rekreasi dan wisata 
kuliner adalah tidak adanya toilet umum dan 
tempat berteduh ketika cucaca tiba-tiba berubah 
dari cerah menjadi hujan. 

Berdasarkan temuan di hari libur, Peran Taman 
Kencana sebagai ruang publik telah mampu 
mewadahi aktivitas aktor secara umum. Bentuk 
activity support secara fisik telah terlihat dari 
adanya kantung – kantung simpul aktivitas yang 
didukung tempat duduk, pepohonan sebagai 
peneduh dan tempat sampah. Namun kenya-
taannya keberhasilan Taman Kencana sebagai 
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tempat bertemunya berbagai orang dengan 
banyak kepentingan justru ditunjang oleh 
bentuk activity support yang tak terencana, 
maupun adaptasi dari sang aktor. Implementasi 
perencanaan Taman Kencana sebagai ruang 
publik kota masih menitik beratkan pada kenya-
manan visual. Untuk beberapa bagian fungsi 
ruang menjadi lebih baik, seperti tempat ber-
kumpul, tempat untuk duduk santai, maupun 
tempat untuk menikmati pemandangan taman. 
Namun persoalan justru muncul pada rancangan 
taman dalam meniadakan activity support yang 
sebetulnya berperan vital dalam memicu keber-
hasilan sebuah ruang publik. Penghilangan ke-
beradaan pedagang kaki lima yang menjadi 
daya tarik aktor untuk datang, ketiadaan toilet 
umum dan naungan untuk berteduh di kala 
hujan menjadi faktor pelemah keberhasilan 
Taman Kencana sebagai ruang publik yang 
ideal.  
 

 
Gambar 5. Activity mapping sederhana hari kerja di 

Taman Kencana 
(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

Kesimpulan  

Space-time-conception pada Taman Kencana 
memperlihatkan terdapat selisih persepsi antara 
aktor dengan rencana pemerintah kota terhadap 
ruang publik yang ideal. Usaha pemerintah 
mewadahi aktivitas ruang publik yang ideal 
dengan mengubah wajah dengan suguhan 
suasana Taman Kencana yang lebih estetis tidak 
sepenuhnya berhasil menarik perhatian lebih 
dari warga sekitar taman dan warga Kota Bogor 
pada umumnya. Perilaku aktor menunjukan baik 
sebelum maupun sesudah dilakukan peromba-
kan terhadap taman tidak mengubah citra 
Taman Kencana sebagai tempat berkumpul, 
beinteraksi dan rekreasi bagi masyarakat Kota 
Bogor. Bentuk activity support  yang hadir 
secara pasif berasal dari tata lansekap taman itu 
sendiri, dimana peran jalur pedestrian plaza di 
bagian inti taman dan kantung kantung aktivitas 

yang tersebar di taman, memicu hadirnya 
activity support lain yang secara aktif merespon 
aktivitas aktor memeperkuat fungsi ruang publik. 
Walaupun masih banyak kekurangan dan seba-
gian dari activity support hadir secara tidak 
terencana, aktivitas aktor sebagai suatu ‘kejad-
ian’ seperti menunggu angkutan umum, ber-
kumpulnya komunitas, rekreasi dan wisata 
kuliner, maupun olahraga ringan yang berulang 
pada rentang waktu yang sama menunjukan 
pemaknaan taman sebagai tempat publik bagi 
warga Kota Bogor.   
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