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BAB III 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran umum 

Taman kota (Tamkot) secara umum memiliki fungsi dan manfaat yang beragam 

bagi makhluk hidup. Saat ini, keberadaan taman kota sangatlah penting bagi kota 

karena salah satu fungsi taman kota adalah memperbaiki kualitas udara dan dapat 

menjadi tempat rekreasi bagi warga kota itu sendiri. Saat ini Kota Tangerang 

Selatan hanya memiliki dua taman kota saja yaitu Taman Kota 1 dan Taman Kota 

2. Tentunya kebersihan taman kota sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan 

karena fungsi taman kota akan dirasakan sepenuhnya jika taman kota itu bersih. 

Salah satu taman yang memiliki masalah dengan kebersihan adalah Taman Kota 1 

BSD. Hal ini disebabkan oleh pengunjung yang tidak peduli akan kebersihan 

lingkungan untuk dilestarikan agar fungsi dan manfaat dari taman kota itu sendiri 

dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Penulis menemukan beberapa 

masalah yang terjadi di Taman Kota 1 BSD adalah kurangnya kesadaran 

pengunjung akan kebersihan taman. Hal ini mengakibatkan keadaan taman kota 

menjadi tidak nyaman, dan kurangnya himbauan untuk para pengunjung tentang 

menjaga kebersihan taman. 

Untuk itu penulis sangat tertarik untuk merancang kampanye sosial 

pelestarian kebersihan Taman Kota 1 BSD untuk mengajak pengunjung agar lebih 

peduli dengan kebersihan taman kota. Penulis mengumpulkan data-data yang 
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dibutuhkan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi existing. Selain 

itu, penulis melakukan pengumpulan data melalui internet dan ebook.  

 

3.1.1 Taman Kota 1 BSD 

Taman Kota 1 BSD ( Tamkot 1) secara geografis terletak di Tangerang Selatan 

dan taman ini adalah taman kota yang letaknya paling dekat dengan wilayah 

perkotaan Tangerang Selatan. Taman yang diresmikan pada tahun 2004 tersebut 

menempati lahan seluas 2,5 hektar. Suasanya hijau disana muncul karena 

tumbuhnya 2.500 tumbuhan dan jumlah tersebut meliputi enam puluh jenis pohon, 

sebagian besar tanaman merupakan vegetasi hutan tropis Indonesia seperti 

beringin sabre, meranti, saraca, sawo, serta durian. Untuk itu taman kota ini 

dijuluki sebagai paru-paru kota. Setiap jenis pohon yang terdapat di taman kota 

memiliki sebuah informasi tentang pohon itu sendiri. Dan memilki sebuah 

informasi kapan pohon itu ditanam dan diresmikan. 

             

Gambar 3.1. Pintu Masuk Taman Kota 1 BSD 
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Gambar 3.2. suasana taman 

 

 

Gambar 3.3. letak taman kota 1 bsd 

sumber: www.map.google.co.id 

 

 Tamkot 1 ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang sehingga 

dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan olah tubuh seperti jogging track, 

fitness ground, dan acupunture walk. Biasanya fasilitas tersebut ramai digunakan 

pada pagi hari dan sore hari, pengunjung juga kerap memakai lintasan lari sebagai 

jalur bersepeda. Dibagian utara taman terdapat fasilitas bermain untuk anak dan 

juga terdapat satu fasilitas toilet umum untuk pengunjung yang datang. 
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Gambar 3.4 jogging track 

    

Gambar 3.5. acupunture walk 

        

Gambar 3.6. fitness ground 

Perancangan Kampanya..., Bimo Masaji, FSD UMN, 2015



34 
 

         

Gambar 3.7. fasilitas bermain anak 

        

Gambar 3.8. fasilitas toilet umum 

 

 Segmentasi Tamkot 1 yang ditinjau dari segi geografisnya adalah 

masyarakat Kota Tangerang dan masyarakat sekitar Tamkot 1 yaitu masyarakat 

BSD. Letak Taman yang strategis di tengah Kota Tangerang dan berada di sekita 

area komplek Giri Loka 1, 2, 3, 4, dan Nusa Loka. Pelajar dari sekolah islam Al-

Azhar juga sering mendatangi taman ini karena lokasi taman berseberangan 

dengan Tamkot 1 ini. Tentunya tidak ada klasifikasi khusus pengunjung yang bisa 

datang ke taman kota ini karena ada pula pengunjung yang datang dari luar Kota 

Tangsel yaitu Jakarta karena jarak kedua kota saling bersebelahan. Dilihat dari 

segi demografisnya, taman ini kerap dikunjungi oleh orang-orang yang menyukai 

kegiatan berolahraga dan rekreasi alam dan tidak terpengaruh oleh usia. Mulai 
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dari pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa. Untuk dapat mengunjungi taman 

ini, pengunjung tidak dikenakan biaya. Maka semua golongan dapat mengunjungi 

taman ini kapanpun untuk menikmati fasilitas dan pemandangan Tamkot 1. Tidak 

ada klasifikasi khusus dari golongan agama ataupun kebangsaan pengunjung 

Tamkot 1 karena Taman ini merupakan fasilitas ruang publik. Dilihat dari aspek 

psikografisnya, pengunjung yang kerap datang adalah masyarakat yang khususnya 

mempunyai hobi olahraga dan rekreasi karena taman ini menyediakan fasilitas 

yang mendukung untuk melakukan kegiatan tersebut. Dilihat dari aspek 

perilakunya, masyarakat yang kerap mengunjungi taman ini adalah masyarakat 

yang ingin rekreasi, bermain dan berolahraga. 

Taman kota ini juga dilengkapi dengan fasilitas panggung yang kerap 

dimanfaatkan untuk menggelar pertunjukan-pertunjukan ruang terbuka dan sering 

diadakan acara rutin seperti senam aerobik dan taichi. Di depan panggung terdapat 

warung kelontong yang disediakan untuk para pengunjung yang ingin membeli 

makan atau minuman. Selain itu dibelakang taman ini terdapat sebuah jembatan 

gantung yang menghubungkan taman kota dengan sekolah islam Al-Azhar BSD. 

          

Gambar 3.9. fasilitas panggung utama 
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Gambar 3.10. warung kelontong taman  

         

Gambar 3.11. jembatan layang taman 

 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari wawancara penulis dengan pihak 

terkait seperti kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (DKPP) 

Kota Tangerang Selatan, Taher Rochmadi. Penulis ingin mendapatkan informasi 

tentang fenomena apa saja yang sedang terjadi dan upaya apa saja yang sudah 

dilakukan pihak pengelola untuk melestarikan kebersihan Taman Kota 1. 

Melalui hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut, penulis 

menemukan bahwa: 

a. Target Taman Kota 1 BSD adalah semua kalangan umum 

khususnya pecinta olah raga dan rekreasi alam. 
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b. Fenomena yang terjadi di Taman Kota adalah sampah yang 

berserakan dan aksi corat-coret yang dilakukan pengunjung 

terhadap fasilitas taman. 

c. Kurangnya kesadaran pengunjung untuk ikut merawat kebersihan 

taman. 

d. Upaya pembersihan taman sering dilakukan setiap harinya pada 

pagi hari, namun tetap saja masalah sampah yang berserakan 

terjadi karena pengunjung yang tidak bertanggung jawab. 

e. Upaya revitalisasi Taman sudah dilakukan setiap tahunnya. 

Namun, tetap saja pengunjung merusak fasilitas taman dengan 

melakukan aksi corat-coret terhadap fasilitas. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak DKPP Tangsel 

penulis memiliki kesimpulan. Yaitu, kebersihan taman seringkali dirusak oleh 

pengunjung yang tidak bertanggung jawab. Upaya yang dilakukan pengelola 

untuk merawat kebersihan taman menjadi percuma jika tidak didukung oleh 

pengunjung untuk ikut serta dalam pelestarian kebersihan taman untuk dinikmati 

secara umum. 

Kemudian, penulis melakukan observasi lapangan yang dilakukan 

disekitar area Tamkot 1 untuk melihat dan meninjau langsung issue lingkungan 

yang sedang terjadi dan mencari solusi apa saja yang tepat untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang terjadi di Taman Kota. 
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Gambar 3.12. sampah yang menjadi masalah taman 

 

          

Gambar 3.13. sampah yang berada di belakang bangku taman 

 

dari observasi yang penulis lakukan kemudian penulis mendapatkan hasil 

pengamatan yaitu sampah yang berserakan dikarenakan kurangnya kesadaran 

pengunjung akan kebersihan taman untuk dilestarikan, lalu kurangnya inisiatif 

pengunjung untuk membersihkan kembali sampah yang telah mereka buang 

sembarangan karena mereka beranggapan sudah ada yang membersihkan dari 

pihak pengelola. Sampah yang berserakan sering terlihat di belakang bangku 

taman yang disediakan untuk para pengunjung, serta di bagian sudut-sudut taman. 

Ketidak terawatan taman juga terlihat pada bagian fasilitas taman yang tampak 
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sengaja dicorat-coret warga yang berkunjung. Keadaan itu membuat fasilitas 

taman tidak lagi terlihat baik. 

 Rata-rata pengunjung yang datang mempunyai karakter yang tidak peduli 

dengan kebersihan lingkungan. Hal ini terlihat melalui hasil wawancara penulis 

dengan pengunjung, mereka beranggapan sudah ada pihak yang membersihkan 

sehingga mereka tidak perlu repot untuk membersihkannya kembali sampah yang 

mereka bawa. Tidak ada sebuah media yang menghimbau masyarakat yang datang 

untuk menjaga kelestarian lingkungan taman pun menjadi kendala kebersihan 

taman, karena mereka seperti lupa untuk melestarikan kebersihan taman karena 

taman ini bukan hanya dinikmati sendiri melainkan untuk dinikmati secara umum. 

 Untuk itu penulis mempunyai kesimpulan dari hasil observasi ini adalah 

sampah yang tidak pada tempatnya disebabkan oleh pengunjung yang tidak peduli 

terhadap kebersihan lingkungan. Tidak adanya sebuah himbauan kepada 

pengunjung yang mengajak untuk melestarikan kebersihan lingkungan untuk 

dinikamati secara umum. 

 

3.1.2. Kota Tangerang Selatan 

Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terletak di bagian timur provinsi Banten yaitu 

pada titik koordinat 106’38’ – 106’47’ Bujur Timur dan 06’13’30’ – 06’22’30’ 

lintang Selatan. Wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh Kali 

Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di 

sebelah barat. Letak geografis Kota Tangsel yang berbatasan dengan Provinsi 

DKI Jakarta pada sebelah utasa dan timur memberikan peluang pada Kota Tangsel 
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sebagai salah satu daerah penyangga provinsi DKI Jakarta, selain itu juga sebagai 

daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kota 

Tangsel juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten 

dengan Provinsi Jawa Barat. 

  Kota Tangsel merupakan sebuah kota yang terbentuk dari pecahan 

Kabupaten Tangerang. Kota yang terbentuk pada 29 Oktober 2008 ini terdiri atas 

tujuh kecamatan yaitu Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat 

Timur, Pamulang, dan Setu dengan luas wilayah 147,19 kilometer. 

 

  

Gambar 3.14. Peta Kota Tangerang Selatan 

Sumber: www.google.com 

  

Sebagai kota yang baru berdiri, Tangsel memiliki seni dan budaya yang beragam. 

Sayangnya, Kota Tangsel belum memiliki budaya asli daerah, sejumlah kesenian 

merupakan adopsi dari daerah lain seperti budaya palang pintu dari Betawi, tari 

ketoprak dari Sunda, dan kesenian reog dari Ponorogo. 
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Gambar 3.15. kesenian palang pintu 

Sumber: http://kecserut.tangerangselatankota.go.id/ 

 

Sayangnya Kota Tangsel ini baru memiliki dua buah taman kota saja, yaitu 

Taman Kota 1 dan Taman Kota 2. Belum ada program khusus untuk 

pembangunan taman karena kota ini tergolong baru dan masih banyak masalah 

yang belum dituntaskan. 
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3.4. Mind Mapping 

 

Gambar 3.16. mind mapping 

 

Dari mind mapping diatas, ditemukan bahwa masalah utama Tamkot 1 adalah 

sampah yang berserakan dan tidak pada tempatnya, sampah yang berserakan 

terdiri dari dua jenis sampah yaitu sampah organik dan non organik. Sampah 

organik yang ada di taman ini adalah daun mati yang berserakan dibawah pohon 

dan sisa-sisa makanan yang dibuang oleh pengunjung. Kemudian sampah non 

organik, sampah ini adalah sampah puntung rokok, bekas sterofoam, botol plastik, 

dan kantung plastik. Kemudian ada juga masalah dengan kebersihan yaitu 

rusaknya fasilitas taman akibat aksi corat-coret pengunjung terhadap fasilitas 

penunjang yang disediakan. Masalah ini disebabkan karena kurangnya kepedulian 

pengunjung terhadap kebersihan lingkungan, kurangnya himbauan kepada 

pengunjung untuk menjaga kebersihan taman.  
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Target dari kampanye sosial ini tentunya warga sekitar dan pengunjung 

taman.  Rata-rata mereka mengunjungi taman untuk berolahraga, berekreasi alam, 

dan bermain. Warga sekita taman yang berkunjung biasanya berasal dari daerah 

Pamulang, Serpong, BSD, Ciputat, dan Ciater. Selain itu ada juga pengunjung 

yang datang dari Jakarta, karena lokasi Tamkot 1 ini bersebelahan dengan Kota 

Jakarta.  

 

3.5. Studi Existing 

Studi existing dilakukan pada beberapa taman di daerah Bandung karena kota ini 

dikenal sebagai kota yang terdapat banyak taman unik dan menarik. Taman-taman 

ini juga memiliki karakter yang sesuai dengan tema masing-masing taman. Untuk 

itu penulis mengunjungi empat taman tematik di bandung. 

Taman pertama yang penulis kunjungi adalah Taman Musik Centrum 

Bandung. Taman yang berlokasi di Jalan Belitung bersebelahan dengan SMAN 5 

Bandung ini diperuntukkan bagi masyarakat yang gemar dengan musik. Di 

dalamnya terdapat patung-patung yang menggambarkan seseorang yang sedang 

bermain musik. Rata-rata pengunjung yang datang adalah siswa-siswi SMAN 5 

jika tidak sedang diadakan acara di dalam taman. Taman ini juga memiliki 

monumen besar berbentuk sebuah gitar yang terbuat dari lempengan besi bekas 

yang sudah berkarat. Taman yang memiliki luas area sekitar 4.200 meter persegi 

ini memilki satu buah panggung utama dan lapangan basket. Fasilitas di taman ini 

semakin menyenangkan karena dilengkapi dengan wifi spot yang berada 

disamping taman. 
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3.17. fasilitas panggung utama taman musik 

 

         

3.18. monumen gitar besi 

     

3.19. wifi spot taman 

 

suasanya yang disajikan di taman ini tentunya bernuansa musik yang 

mencerminkan keceriaan dan semangat, hal ini disebabkan karena fasilitas yang 
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disediakan di taman ini bertema musik, seperti tempat sampah yang didesain unik 

dan pembangkit listrik yang didesain seperti piano. 

 

            

Gambar 3.20. tempat sampah dengan desain unik 

    

Gambar 3.21. pembangkit listrik berbentuk unik 

 

Taman ini juga memfasilitasi pengunjung dengan tribun yang terdapat di bagian 

belakang berkapasitas 500 penonton. terdapat juga sebuah signage yang 

menghimbau bahwa Kota Bandung adalah tanggung jawab bersama, signage ini 
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juga menginformasikan bahwa taman ini dilengkapi dengan wifi. signage ini 

diletakkan disamping taman yang menghadap ke jalan agar himbauan ini tidak 

hanya dilihat oleh pengunjung taman namun pengguna jalan pun bisa melihatnya, 

dan terdapat media informasi tentang alat musik tradisional yang terletak di 

sekeliling area taman agar pengunjung tidak hanya menikmati taman ini tapi juga 

mengenal jenis-jenis alat musik tradisional.  

          

Gambar 3.22. signage taman 

    

         

Gambar 3.23. signage alat musik tradisional 

 

Taman Pasupati Bandung, taman ini terletak tepat dibawah jalan layang 

Pasupati, Jalan Tamansari Bandung. taman ini dikenal oleh warga bandung 

dengan sebutan “Taman Jomblo” karena pada taman ini terdapat balok-balok yang 
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dijadikan sebagai kursi dan hanya satu orang saja yang dapat menduduki balok 

itu. Untuk itulah taman ini dikenal dengan istilah “Taman Jomblo”.  

         

Gambar 3.24. Taman Pasupati Bandung  

 

         

Gambar 3.25. tempat duduk Taman Pasupati 

 

Kegiatan yang sering dilakukan di taman ini biasanya anak muda yang 

berkunjung hanya sekedar bersantai-santai dan menikmati fasilitas wifi yang 

disediakan. Keadaan di taman ini sangat ramai oleh pengendara yang berlalu 

lalang karena taman ini terletak di tengah jalan dan di bawah jembatan layang. 

Taman ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang untuk anak muda yang menyukai 

olahraga skateboard karena dibelakang taman ini terdapat sebuah skatepark yang 

disediakan oleh pemerintah Bandung. Terdapat sebuah signage yang berbentuk 
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sama dengan Taman Musik yang menghimbau bahwa Bandung adalah tanggung 

jawab bersama. Signage ini diletakan diantara Taman Pasupati dan skatepark agar 

himbauan ini dilihat oleh pengunjung taman maupun skatepark.  

 

          

Gambar 3.26. signage yang menghadap taman pasupati dan skatepark 

 

           

Gambar 3.27. suasana taman pasupati 

 

Karena jaraknya yang berdekatan, lalu penulis berkunjung ke Taman Film 

Bandung. Lokasi Taman Film ini berada di area Taman Pasupati Bandung. Taman 

Film merupakan taman yang dibangun untuk warga kota Bandung menonton film. 

Taman ini memiliki luas 1300 meter persegi dan berkapasitas 500 orang 

penonton. Taman ini disponsori oleh beberapa perusahaan seperti Achilles Radial, 
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Mogu-mogu, dan Corsa Motorcycle Tire, serta fasilitas videotron berukuran 4x8 

meter yang dipersembahkan oleh PT. Nata Sarana Internusa dan CV. Sumber 

Sarana Promo. 

 

         

Gambar 3.28. suasana Taman Film Bandung 

    

         

Gambar 3.29. tribun yang disediakan untuk pengunjung 

 

Biasanya taman ini kerap dipakai jika ada kegiatan pemutaran film oleh 

kebanyakan mahasiswa yang berkarya membuat film. Taman ini juga sering 

dipakai untuk acara nonton bersama tim sepak bola yang berasal dari Bandung 

yaitu Persib. Rata-rata pengunjung yang mengunjungi taman ini adalah warga 

sekitar Pasupati dan Cihampelas. Taman ini menyediakan lima buah tempat 
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sampah organik dan lima buah tempat sampah non organik yang diletakkan 

berdekatan sehingga tidak ada lagi pengunjung yang membuang sampahnya 

sembarangan. 

        

Gambar 3.30. suasana taman 

 

       

Gambar 3.31. tempat sampah yang diletakkan berdekatan 

 

  Ada yang berbeda dengan taman ini karena ada sebuah peraturan di 

taman ini yang melarangan pengunjung untuk tidak merokok selama berada di 

area taman film. Hal ini dikarenakan rumput sintetis yang dipakai sebagai alas 

taman ini mudah terbakar, akan dikenakan denda seratus ribu rupiah jika ada 

pengunjung yang ketahuan merokok di area taman. 
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Gambar 3.32. larangan merokok di area taman film 

 

Kemudian penulis mengunjungi Taman Foto Bandung. taman ini memiliki 

ciri khas dengan tugu huruf  “C” yang berlokasi di Jalan Anggrek. Taman ini 

merupakanm wadah untuk komunitas fotografi berkumpul. Adapun fasilitas yang 

disediakan yakni kelengkapan yang menunjang kegiatan fotografi, seperti cermin-

cermin, spot foto dan lainnya. Taman ini juga dilengkapi dengan Wifi Bandung 

Juara dan arena bermain anak di sebelah timur. Juga tersedia bangku-bangku 

untuk tempat duduk dan area luas yang bisa dipakai. Taman ini juga memiliki 

sebuah galeri foto sederhana yang diisikan dengan hasil foto dari komunitas 

fotografi taman ini. 

       

Gambar 3.33. Taman Foto Bandung 

Perancangan Kampanya..., Bimo Masaji, FSD UMN, 2015



52 
 

         

Gambar 3.34. tugu yang berbentuk huruf “C” 

 

         

Gambar 3.35. fasilitas penunjang foto 

 

          

Gambar 3.36. arena bermain anak 
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Gambar 3.37. galeri foto taman 

Ada yang unik dengan taman ini karena signage yang mengajak 

pengunjung untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak taman didesain dengan 

unik dan berbeda dengan taman lainnya. Desain tempat sampah pun di buat 

berbeda agar masyarakat lebih tertarik untuk membuang sampah pada tempatnya. 

 

         

Gambar 3.38. himbauan untuk tidak merusak tanaman 
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Gambar 3.39. signage jagalah kebersihan dan tempat sampah yang unik 
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Tabel 3.1. tabel taman kota bandung 

 

           

Gambar 3.40. signage yang didesain untuk semua taman 

 

Kesimpulan dari studi existing yang penulis lakukan adalah taman-taman 

yang dibuat memiliki tema tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan fungsi taman. 

Semua taman di Kota Bandung difasilitasi dengan wifi gratis yang disediakan 

pemerintah untuk pengunjung taman agar pengunjung lebih menikmati ketika 

berada di taman.  

Terdapat sebuah signage yang didesain sama yang diletakan di setiap 

taman untuk menghimbau warga bahwa Kota Bandung adalah tanggung jawab 

bersama. Desain tempat sampah yang berbeda di setiap taman disesuaikan dengan 

karakter dan tema dari taman itu sendiri.  

Taman Foto Wifi gratis 

Galeri foto 

Taman bermain anak 

Spot foto 

Signage 

 

warga yang gemar 

dengan fotografi 
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3.6. Mandatori 

Dalam kampanye sosial biasanya mandatori berupa logo pendukung kampanye, 

lembaga penyelenggara, lembaga swadaya masyarakat yang mendukung atau 

menyelenggarakan kampanye, dan lembaga sponsor kampanye. Mandatori 

biasanya diletakkan dibawah, namun tidak jarang juga diletakkan diatas 

tergantung pada konsep desain layout media kampanye. 

 

3.6.1. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman 

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangerang Selatan 

sesuai dengan peraturan daerah nomor 06 Tahun 2010, tentang susunan organisasi 

perangkat daerah Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai salah satu Dinas 

Daerah di Kota Tangerang Selatan. DKPP Kota Tangerang Selatan mempunyai 

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan 

mengendalikan dibidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman sesuai 

kebijakan pemerintah daerah. 

 

Gambar 3.41. logo pemerintah daerah Tangerang Selatan 
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