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EFEKTIVITAS TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU 

KAWASAN PERKOTAAN (RTHKP) KOTA TANJUNGPINANG 

(Studi Kasus Taman Laman Bunda Kota Tanjungpinang) 

 

ABSTRAK 

 

Devi Marfiyanti 

NIM. 120563201090 

 

Taman kota merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 

(RTHKP) yang diperlukan karena mengandung manfaat ekologi, sosial, budaya, 

ekonomi, dan estetika. Karena alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap efektivitas taman kota yaitu Taman Laman Bunda 

Kota Tanjungpinang. Yang mana efektivitas menurut Makmur merupakan 

ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Dan untuk memperoleh 

jawaban dari efektivitas tersebut, maka penulis memerlukan data dari instansi 

terkait yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, 

tokoh masyarakat, organisasi di bidang lingkungan, dan masyarakat pengguna 

taman. Penelitian ini besifat deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif.  

 

Melihat kriteria dari efektivitas, maka hasil menurut di lapangan yang menyatakan 

bahwa unsur ketepatan waktu sudah efektif karena pengeerjaan proyek 

pembangunan taman tersebut selesai pada waktu yang telah ditentukan. Ketepatan 

perhitungan biaya dikatakan sudah efektif karena tidak mengalami kekurangan 

dan kelebihan biaya selama proses pembangunannya. Ketepatan dalam 

pengukuran melihat dengan harapan pemerintah terhadap Taman Laman Bunda 

serta membandingkannya dengan hasil kenyataan dilapangan dan hasilnya tidak 

efektif. Ketepatan menentukan pilihan dilihat dari pemilihan nama taman tersebut 

yang merupakan sebuah metode untuk menjadikan taman tersebut memiliki ciri 

khas tersendiri sehingga dapat dikatakan tidak efektif. Ketepatan berfikir 

digunakan untuk mengetahui metode pemerintah dalam mencapai harapan-

harapannya untuk Taman Laman Bunda kedepannya dan hal ini tidak efektif. 

Ketepatan melakukan perintah untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah 

efektivitas taman yang disebabkan oleh pihak internal dan responden menjawab 

tidak ada sehingga ketepatan ini sudah efektif. Ketepatan menentukan tujuan 

merupakan penentuan untuk tujuan pemerintah kedepannya yang bersifat jangka 

panjang, yang merupakan pedoman atau rujukan yang digunakan sudah efektif. 

Dan yang terakhir, ketepatan sasaran merupakan sasaran pemerintah secara 

langsung dari penyelesaian pembangunan Taman Laman Bunda dapat dikatakan 

tidak efektif. Maka dari penelitan di atas penulis menyimpulkan bahwa 

ketidakefektivan Taman Laman Bunda karena kegiatan tersebut mengalami 

kesenjangan antara harapan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. 

 

Kata kunci: Efektif, efektivitas, taman kota. 
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EFFECTIVENESS OF CITY PARK AS URBAN GREEN ZONES OPEN SPACE 

IN TANJUNGPINANG CITY 

(Case Study Laman Bunda Park Tanjungpinang City) 

 

ABSTRACT 

 

Devi Marfiyanti 

NIM. 120563201090 

 

City park is one type of Urban Green Open Space ( UGOS ) are required because 

they contain ecological, social , cultural , economic , and aesthetic. For this 

reason, the authors are interested to do research on the effectiveness of a city 

park that is Laman Bunda Park in Tanjungpinang city. Which effectiveness 

according to Makmur is the accuracy of hope, implementation, and results 

achieved. And to get an answer from the effectiveness, the authors need to get 

data from relevant agencies, namely the Department of Sanitation, Parks and 

Cemeteries Tanjungpinang, community leaders, environmental organizations, and 

community park users. This is a descriptive study, with qualitative research. 

 

Look at the criteria of effectiveness, according to the results in the field that states 

that the element of timeliness has been effective since pengeerjaan park 

development projects were completed in a predetermined time. The accuracy of 

calculation of the cost is said to have been effective because not experiencing 

shortages and cost overruns during the construction process. The measurement 

accuracy see the government hopes to Laman Bunda Parks and compared with 

the results of the fact the field and the result is still not effective. The accuracy of 

determining the choice of views of the park name selection which is a method to 

make the park has its own characteristics so that it can be said to have been 

effective. The accuracy of the method used to determine the thinking of 

government in achieving its expectations for the future Taman Laman Bunda 

Parks and it’s not effective. Accurately perform command to determine whether or 

not the park effectiveness problems caused by internal parties and respondents 

answered no to this accuracy has been effective. The accuracy of determining the 

purpose is determining for the purposes of government long-term future, which is 

a guideline or a reference used is effective. And lastly, targeting accuracy a 

government target directly from the completion of construction of the Laman 

Bunda Parks can be said to be ineffective. So from the above study authors 

concluded that the ineffectiveness of Laman Bunda Parks for these activities to 

experience the gap between expectations, implementation and results achieved. 

 

Key words : Effective, effectiveness, city park. 
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A. LATAR BELAKANG 

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan merupakan salah satu alternatif 

dalam menghadapi krisis lingkungan pada saat ini. Selain itu, Ruang Terbuka 

Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan 

kualitas lingkungan hidup dikawasan perkotaan. Hal ini perlu dilakukan oleh 

semua negara, khususnya di Indonesia sendiri karena jika menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 melihat dari manfaat yang diberikan 

terdiri dari berbagai aspek yaitu ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. 

Manfaat dari berbagai aspek tersebut, merupakan beberapa hal yang sangat 

diperlukan untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia saat ini. Hal 

ini dikarenakan kandungan dari berbagai aspek tersebut dapat mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam satu pembangunan yang 

dilakukan. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan jika 

mengingat anggaran yang dikeluarkan haruslah memiliki banyak manfaat untuk 

masyarakat. 

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pada Bab II yang berisi 

mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan 

Perkotaan (RTHKP) memperjelas bahwa pembangunan taman kota ini perlu 

dilakukan di Indonesia. Dalam pasal 4 menyebutkan beberapa manfaat taman kota 

yang merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 

(RTHKP) adalah sebagai berikut : 

1. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah; 

2. Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; 
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3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial; 

4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; 

5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; 

6. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula; 

7. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; 

8. Memperbaiki iklim mikro; dan 

9. Meningkatkan cadangan oksigen diperkotaan. 

 

Jika dilihat dari berbagai manfaat yang ada di atas, maka taman kota sebagai 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) di Indonesia haruslah dibuat 

sebanyak mungkin, karena mengingat bahwa Indonesia memiliki tingkat 

kepadapatan penduduk yang tinggi. Terutama khususnya untuk Kota 

Tanjungpinang, sebuah daerah yang dikelilingi oleh laut dan saat ini semakin 

padat oleh penduduk dari berbagai daerah.  

Dengan tingkat kepadapatan penduduk yang tinggi pada saat ini, maka 

pemerintah kini sedang melakukan perbaikan terhadap berbagai taman kotanya, 

yang merupakan suatu kebutuhan untuk masyarakat dalam bersantai bersama 

keluarga, mencari ketenangan dan melakukan aktifitas olahraga didalam taman 

tersebut. Selain hal tersebut, dengan adanya taman kota, juga dapat memperindah 

suasana kota dan memberikan cadangan oksigen diperkotaan yang kebanyakan 

dibangun gedung-gedung perkantoran dan dipadati rumah warga. Dalam hal ini, 

pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai perubahan taman kota 

sebagai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Salah satu taman 

kota yang dirubah oleh pemerintah Kota Tanjungpinang adalah taman Laman 

Bunda yang terletak di Jalan Hang Tuah tepi laut. 

Perubahan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 mengenai tujuan fungsi dan 



6 

 

manfaat dari salah satu jenis RTHKP tersebut yaitu taman kota. Dan menyangkut 

hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang 

mengenai pembangunan yang dilakukan di Taman Laman Bunda Tepi Laut, yang 

dimulai pengerjaannya pada tanggal 07 Agustus 2015, dan telah dibuka pada 

tanggal 31 Desember 2015. 

Akan tetapi, berbagai permasalahan muncul di media massa online maupun 

surat kabar sebagaimana yang diberitakan oleh Lintaskepri.com pada 2 Januari 

2016, taman kota yang diberi nama Laman Bunda ini telah menghabiskan dana 

sebesar Rp. 16,5 Miliar. Dalam berita tersebut, disebutkan bahwa jumlah dana 

yang telah dihabiskan belum sampai tahap penyelesaian pengerjaannya. 

Selain itu, pada 4 Januari 2016 sidaknews.com juga memberitakan bahwa 

warga mengeluhkan permasalahan mengenai genangan air di Taman Laman 

Bunda ini. Pasalnya, biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp. 16,5 Miliar. 

Sesuatu hal yang menjadi permasalahan mengenai efektivitas pemanfaatan yang 

telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu ketidaksesuaian antara 

besaran biaya yang dikeluarkan dengan hasil dari pembangunan yang dilakukan. 

Selain permasalahan diatas, muncul kembali permasalahan baru mengenai 

taman ini, seperti yang diberitakan oleh batampos.co.id pada 4 Mei 2016 dimana 

taman yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Tanjungpinang ini telah 

disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Warga pun 

mengeluhkan permasalahan ini, karena bagi mereka taman ini menjadi tempat 

yang nyaman saat akhir pekan tiba untuk berkumpul bersama keluarga dan taman 

bermain anak-anak mereka. 
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Permasalahan tersebut sesuai dengan konsep efektivitas menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau 

dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya 

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran 

yang dituju. 

Kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya 

senantiasa menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan 

hasil yang dicapai. Maka dengan demikian, efektivitas dapat kita katakan sebagai 

ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan 

yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara 

harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai (Makmur, 2011:6). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu 

keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak 

rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata 

efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai 

dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Adapun kriteria dari efektivitas yaitu dengan melihat unsur-unsur dari 

kriteria itu sendiri yaitu sebagai berikut (Makmur, 2011:7) : 

a. Ketepatan penentuan waktu. 

b. Ketepatan perhitungan biaya. 

c. Ketepatan dalam pengukuran. 

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan. 

e. Ketepatan berpikir. 

f. Ketepatan dalam melakukan perintah. 

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan. 

h. Ketepatan sasaran. 
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Jika melihat dari konsep-konsep diatas, efektivitas dari pembangunan yang 

telah dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang belum sesuai dengan hasil 

yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna atau pemakai dari fasilitas 

yang disediakan. Dan pembangunan taman kota yang dilakukan oleh pemerintah 

Kota Tanjungpinang masih membutuhkan beberapa perbaikan agar kedepannya 

dapat memberikan pembangunan yang lebih baik lagi untuk masyarakat. 

Oleh sebab itu, dengan melihat fenomena yang telah dipaparkan diatas, dan 

beberapa konsep yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menarik sebuah judul penelitian yaitu : “EFEKTIVITAS 

TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN 

PERKOTAAN (RTHKP) KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus Taman 

Laman Bunda Kota Tanjungpinang)”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian tersebut diatas, dapat kita lihat beberapa masalah yang terjadi 

mengenai taman kota Laman Bunda di Kota Tanjungpinang. Terutama mengenai 

efektivitas pembangunan yang telah dilakukan untuk perbaikan taman tersebut. 

Maka, berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk menarik sebuah 

rumusan permasalahan yang harus dicari jawabannya, yaitu : “Bagaimana 

Efektivitas Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 

(RTHKP) Kota Tanjungpinang ?”. 

C. METODE PENELITIAN 

Didalam metode penelitian ada beberapa pembahasan yang akan dibahas, 

yaitu : 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menurut Sugiyono (2011:11) 

bahwa: “Penelitian Deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

yang lain”. 

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif 

yang menurut Herdiansyah (2010:9) “Penelitian Kualitatif adalah suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian adalah Kantor 

Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang yang 

bertempat di Jalan Peralatan dan taman kota yang bernama taman Laman 

Bunda yang terletak di tepi laut Jalan Hang Tuah. 

3. Informan 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

Moleong (2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar 

mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam menentukan jumlah 

informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2012:96) mendefinsikan purposive sampling yaitu teknik 
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penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Dari teori tersebut, maka 

penulis menggunakan menentukan sample dari penelitian ini sebanyak 20 

orang, dengan pembagian yaitu : 

Tabel I.1 

Daftar Informan 

 

No. Subjek 
Jumlah 

(Orang) 

1 Bidang Pertamanan dan Pemakaman 1 

2 Lembaga Adat Melayu Kota Tanjungpinang 1 

3 Forum Komunitas Hijau Kota Tanjungpinang 1 

4 
Organisasi Air, Lingkungan dan Makhluk 

Hidup Kota Tanjungpinang 
1 

5 
Masyarakat umum yang berkunjung ke Taman 

Laman Bunda Kota Tanjungpinang 
5 

Jumlah Subjek 12 

       Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2016 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer 

dan sekunder. Berikut penjelasan mengenai data primer dan sekunder : 

a. Pengertian data primer menurut Narimawati (2008:98) bahwa data 

primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.  

5. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data Sugiyono (2008:402).  

6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 
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Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Berikut Teknik di dalam pengumpulan 

data adalah : 

a. Teknik Wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono 

(2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

b. Teknik Pengamatan/Observasi, Sutrisno Hadi dalam Sugiyono 

(2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikhologis. Dua di antara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

c. Teknik Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan 

lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
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D. TEKNIK ANALISA DATA 

Data yang diperoleh dilapangan segera harus dituangkan dalam bentuk 

tulisan dan analisis. Menurut Miles dan Huberman dalam Ariesto dan Andrianus 

(2010:10), terdapat tiga teknik analisa data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak 

perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk 

catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan.Ketiga macam kegiatan analisis yang disebut 
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dimuka saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian 

dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang kontinu dari awal sampai akhir 

penelitian. 

E. LANDASAN TEORI 

Agar penelitian ini dapat diterima dan dapat dijadikan pengetahuan yang 

baru bagi masyarakat terutama pemeritah Kota Tanjungpinang, maka penulis akan 

menggunakan teori-teori yang dapat dijadikan pedoman dalam praktiknya. Dan 

teori yang akan penulis gunakan, tentunya akan berhubungan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis. 

1. Efektivitas 

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan 

dalam istilah sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang 

sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang 

telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran 

tercapai karena adanya proses kegiatan. Keban (2004:140), mengatakan 

bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau 

nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah 

disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang 

bersangkutan. 

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau 

pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari 

produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang 
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maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas 

dan waktu. 

Menurut Makmur (2011:6) mengatakan bahwa : 

“Kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses 

pelaksanaannya senantiasa menampakkan ketepatan antara 

harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Maka 

dengan demikian, efektivitas dapat kita katakan sebagai 

ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. 

Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang 

selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi 

dengan hasil yang dicapai”. 

 

Teori yang penulis gunakan tersebut diatas adalah untuk melihat 

ketepatan harapan masyarakat di dalam pembangunan taman kota tersebut, 

serta ketepatan implementasi taman kota saat digunakan oleh seluruh 

kalangan masyarakat, dan hasil yang dicapai oleh masyarakat. Maksud hasil 

yang dicapai oleh masyarakat adalah kepuasan yang dirasakan oleh 

masyarakat atas pembangunan taman kota oleh pemerintah Kota 

Tanjungpinang tersebut. 

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau 

target kebijakan (hasil guna). Ihyaul (2009:26) mengatakan “efektivitas 

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus 

dicapai”. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 

Selanjutnya menurut Siagian (2001:24) mengatakan “efektivitas 

adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah 

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html
http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html
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sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. Efektivitas 

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah 

ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin 

tinggi efektivitasnya. 

Adapun kriteria dari efektivitas yaitu dengan melihat unsur-unsur dari 

kriteria itu sendiri yaitu sebagai berikut (Makmur, 2011:7) : 

a. Ketepatan penentuan waktu. 

b. Ketepatan perhitungan biaya. 

c. Ketepatan dalam pengukuran 

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan 

e. Ketepatan berpikir 

f. Ketepatan dalam melakukan perintah 

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan 

h. Ketepatan sasaran 

2. Taman Kota 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 (2008) RTH 

Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu 

kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 

penduduk dengan standar minimal 0,3 m2 per penduduk kota, dengan 

luas taman minimal 144.000 m2. Taman ini dapat berbentuk sebagai 

RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan 

olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80% - 90%. 

Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.   
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3. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Perkotaan menyebutkan bahwa pengertian Ruang Terbuka 

Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik 

yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 (2007) 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang 

terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan taman 

guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. 

Kawasan perkotaan merupakan kawasan utama yang mempunyai fungsi 

sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

F. HASIL DAN PEMBAHASAN MENGENAI EFEKTIVITAS TAMAN 

LAMAN BUNDA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN 

PERKOTAAN (RTHKP) 

Taman kota pada dasarnya merupakan ruang terbuka dengan kawasan yang 

hijau yang berada ditengah kawasan perkotaan. Tidak hanya hijau, taman kota 

juga harus memiliki fasilitas pendukung lainnya, seperti taman bermain, tempat 

olahraga, dan lainnya. Sangat sulit untuk mendapatkan kawasan di tengah-tengah 

kota supaya untuk dijadikan taman kota. 
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Di Kota Tanjungpinang sendiri, penyediaan taman kota sudah banyak, ada 

sekitar 19 taman kota yang sudah dibangun, termasuk Taman Laman Bunda 

tersebut. Seperti yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, luas Taman 

Laman Bunda berukuran 14.628,543 m
2
 atau sama dengan 1, 463 Ha. Adapun 

daftar taman kota di Kota Tanjungpinang yaitu : 

Tabel IV.6 

Daftar Taman Kota Se-Kota Tanjungpinang 

 

NO. Nama Taman Lokasi Luas (Ha) 

 Kecamatan Tanjungpinang Barat   

1. Taman Tugu Hiu Jl. Kamboja 0.016 

2. Taman Sulaiman Abdullah Jl. Sulaiman Abdullah 0,15 

3. Taman Tugu Pensil Jl. H. Agus Salim 0,67 

 Kecamatan Bukit Bestari   

4. Taman Pamedan Ahmad Yani Jl. Basuki Rahmat 1,4 

5. Taman Simpang Pemuda Jl. Pemuda 0,08 

6. Taman Perla Jl. MT. Haryono 0,062 

7. Taman Sei Jang Perum Sei Jang 0,15 

8. Taman Tapal Batas Moco Jl. Wacopek 0,013 

 Kecamatan Tanjungpinang Kota   

9. Taman Budaya Jl. Senggarang 3,014 

10. Taman Gurndam Jl. Kartini 0,509 

11. Taman Bestari Jl. Hang Tuah 1,7 

12. Taman Fisabilillah Melayu Square Jl. Hang Tuah 1,957 

13. Taman Anjung Cahaya Jl. Hang Tuah 0,451 

14. Taman Ocean Corner Jl. Hang Tuah 0,26 

15. Taman Proklamasi Jl. Hang Tuah 0,083 

16. Taman Diponegoro Jl. Diponegoro 0,03 

17. Taman Sei Carang Jl. Daeng Celak 0,073 

18. Taman Laman Bunda Jl. Hang Tuah 1, 463 

 Kecamatan Tanjungpinang Timur   

19. Taman Tugu Nomed Jl. Bandara RHF 0,49 

 JUMLAH  12,571 
  Sumber: Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang 2016 

Untuk mengetahui efektivitas taman tersebut, penulis menggunakan 9 

responden yang terdiri dari 1 orang dari Bidang Pertamanan dan Pemakaman 

sebagai Key Informan, 1 orang Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota 
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Tanjungpinang sebagai sudut pandang Tokoh Masyarakat Kota Tanjungpinang, 1 

orang ketua Forum Komunikasi Hijau dan 1 orang Ketua LSM Air, Lingkungan, 

dan Makhluk Hidup sebagai sudut pandang tokoh masyarakat perduli lingkungan, 

dan 5 orang informan dari masyarakat umum yang berkunjung ke Taman Laman 

Bunda sebagai pemakai fasilitas di taman tersebut. 

Untuk menentukan inti atau tema wawancara yang penulis gunakan, penulis 

menggunakan grand theory sekaligus sebagai ukuran untuk menjawab 

keefektivan taman kota tersebut. Teori yang penulis gunakan adalah teori 

mengenai efektivitas yaitu kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses 

pelaksanaannya senantiasa menampakkan ketepatan antara harapan yang kita 

inginkan dengan hasil yang dicapai. Maka dengan demikian, efektivitas dapat kita 

katakan sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. 

Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami 

kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai. (Makmur, 

2011:6) 

Untuk mengetahui efektivitas dari Taman Laman Bunda sebagai Ruang 

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan tersebut, penulis menggunakan kriteria dari 

efektivitas menurut Makmur (2011:7), yaitu : 

1. Ketepatan penentuan waktu 

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat 

menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah 

organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan 
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suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat, akan menciptakan 

efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dari pernyataan yang diberikan oleh responden, maka penulis 

berpendapat bahwa waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sudah efektif. 

Karena pembangunan taman tersebut telah sesuai dengan harapan waktu 

yang ditentukan dalam pengerjaan proyek tersebut. Hasil yang dicapai juga 

selesai dan rapi keseluruhan. 

2. Ketepatan perhitungan biaya 

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat kepada individu, 

kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat 

kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya 

terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan 

sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak 

mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat 

diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang 

terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan 

biaya merupakan bagian dari pada efektivitas. 

Dari hasil wawancara di atas, penulis berkesimpulan bahwasannya 

efektivitas Taman Laman Bunda tersebut jika dilihat dari kriteria 

perhitungan biaya telah efektif, atau dapat dikatakan efektif. Karena 

kegiatan tersebut tidak mengalami kekurangan serta kelebihan biaya. Yang 

mana artinya harapan anggaran dari nilai kontrak yang disebutkan pada 
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plang proyek, telah sesuai dengan hasil yang dicapai. Yaitu berbentuk 

sebuah taman yang dinamai Taman Laman Bunda. 

3. Ketepatan dalam pengukuran 

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa 

mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan 

dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada 

kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hal-hal yang perlu di 

ukur dalam suatu kegiatan adalah dengan melihat antara tujuan, dengan 

implementasinya. Sehingga hasil yang dicapai merupakan suatu ukuran 

pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak. 

Jika melihat tujuan yang di ungkapkan oleh key informan, dengan 

melihat kondisi dari Taman Laman Bunda yang menjadi tempat penelitian 

penulis, maka penulis beranggapan bahwa tujuan tersebut masih belum 

terealisasikan sepenuhnya. Banyak kekurangan mengenai fasilitas, dan juga 

tata ruang taman. 

Lalu, jika dibandingkan dengan fungsi dari RTHKP menurut 

Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 adalah pengamanan keberadaan 

kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, 

air, dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman 

hayati, pengendalian tata air, serta sarana estetika kota. 

Maka dapat dikatakan Taman Laman Bunda tidak efektif, karena 

masih banyak kekurangan ditaman tersebut. Untuk pengendalian tata air 
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saja, taman tersebut tidak bisa, karena setelah hujan turun maka taman 

tersebut akan digenangi oleh air di sebagian lokasi tamannya.  

Hal tersebut juga dapat didukung dengan belum terpenuhinya manfaat 

RTHKP menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 yaitu sarana untuk 

mencerminkan identitas daerah; sarana penelitian, pendidikan dan 

penyuluhan; sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial; 

meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; menumbuhkan rasa bangga 

dan meningkatkan prestise daerah; sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, 

remaja, dewasa dan manula; sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; 

memperbaiki iklim mikro; dan meningkatkan cadangan oksigen 

diperkotaan. 

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan 

Penentuan pemilihan pembuatan Taman Laman Bunda tersebut 

merupakan sesuatu yang tidak salah. Karena di Tanjungpinang memang 

sangat dibutuhkan penambahan taman kota khusus nya Ruang Terbuka 

Hijau (RTH). Meskipun belum menampakkan hasil yang baik, namun sudah 

bisa digunakan untuk umum.  

Dalam melihat efektivitas dengan menggunakan unsur ketepatan 

dalam menentukan pilihan, penulis menggunakan pemilihan nama yang 

dipakai oleh pemerintah untuk taman tersebut. Karena nama juga 

merupakan sesuatu hal yang penting, dan tidak hanya melihat dari kondisi 

taman. Sebuah nama yang menarik, juga merupakan daya tarik tersendiri 

untuk mendatangkan pengunjung berdatangan. Apalagi bila dilengkapi 



22 

 

fasilitas pendukung yang dapat menggambarkan arti dari nama yang 

diberikan. 

Jika melihat arti dari nama yang diberikan oleh pemerintah terhadap 

taman kota tersebut, memang sudah mengandung ciri khas daerah melayu. 

Namun, keadaan atau kondisi dari Taman Laman Bunda tersebut tidak 

mencerminkan ciri khas daerah melayu. Hal tersebut disarankan untuk ada 

di sebuah taman kota karena sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 2007 

Pasal 12 ayat 6 menyatakan pemanfaatan RTHKP diperkaya dengan 

memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi 

bangunan taman yang mencerminkan budaya setempat.  

Dari hasil beberapa wawancara diatas, jika dilihat dari pemberian 

nama Taman Laman Bunda yang diberikan oleh pemerintah kepada taman 

kota tersebut, memberikan maksud dan tujuan yang bagus untuk sebuah arti 

yang diberikan. Namun, hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif, karena 

pemberian nama pada taman tersebut, tidak di dukung dengan penataan 

ruang dan kontruksi bangunan yang mendukung arti dari nama Taman 

Laman Bunda tersebut. 

Sesuai dengan teori efektivitas menurut Makmur, dapat dikatakan 

efektif apabila harapan sesuai dengan hasil yang dicapai. Dalam pengertian 

ini, harapan nama Taman Laman Bunda dapat mencerminkan budaya 

melayu, namun pembangunan taman tersebut belum ada yang dapat 

dikatakan mencerminkan budaya melayu seperti yang diharapkan. 
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5. Ketepatan berpikir 

Ketepatan dalam berfikir merupakan dimana cara pemerintah dalam 

menentukan metode atau cara yang dipakai untuk mencapai efektivitas 

taman kota. Selain itu hal tersebut juga terkandung di dalam visi misi dari 

dinas terkait untuk digunakan sebagai acuan atau dasar untuk menjalankan 

tugasnya. 

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektivan, sehingga harapan 

yang diinginkan akan sesuai dengan hasil yang dicapai. Namun dengan 

melihat pernyataan dari key informan dan Rm, maka dapat dikatakan 

ketepatan berpikir pemerintah untuk mewujudkan taman Laman Bunda 

Sebagai RTHKP tidak efektif, karena belum memikirkan kepentingan secara 

keseluruhan. 

6. Ketepatan dalam melakukan perintah 

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi 

oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan 

memberikan perintah yang jelas dan mudah dipaham oleh bawahan. Jika 

perintah yang diberikan kepada bawahan tidak dapat di mengerti atau 

dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan 

mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta 

serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan. 

Kriteria ini penulis gunakan untuk mengetahui adanya 

permasalahan yang disebabkan dari pemimpin yang kurang baik dalam 

melakukan kerjasama dengan bawahannya. Karena apabila antara atasan 
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dan bawahan tidak terjalin kejasama yang baik, maka juga akan 

melahirkan sebuah ketidakefektivan program yang sedang dijalankan. 

Maka dengan melihat hasil dari jawaban yang diberikan oleh key 

informan di dalam kriteria dari efektivitas untuk ketepatan dalam 

melakukan perintah penulis mengatakan efektif. Karena tidak ada 

permasalahan internal, sehingga kerja sama terjalin dengan baik. 

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan 

Organisasi apapun bentuknya akan selalu akan selalu berusaha untuk 

mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya 

senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya 

lebih stratejik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari 

pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki pemerintah 

maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang 

ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan 

kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. 

Tujuan yang ditetapakan sudah merupakan kesepakatan bersama 

untuk menjalaninya. Tidak hanya peraturan daerah, namun undang-undang, 

peraturan menteri, dan lainnya juga dapat dijadikan referensi sebagai acuan 

melakukan kegiatan, sekaligus menjadi landasan. 

Seperti mengambil pedoman atau dasar dari Permendagri No. 1 Tahun 

2007, yang menyebutkan tujuan dari penataan taman kota yang merupakan 

salah satu jenis RTHKP ini adalah supaya dapat menjaga keserasian dan 

keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan 
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antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan 

meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan 

nyaman. 

Tujuan tersebut dapat digunakan acuan untuk Dinas Kebersihan, 

Pertamanan, dan Pemakaman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

hasil yang diharapkan. Dengan demikian, kriteria ketepatan dalam 

menentukan tujuan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman 

Kota Tanjungpinang dapat dikatakan efektif. 

8. Ketepatan sasaran 

Ketetapan sasaran merupakan penentuan objek yang dicapai dari hasil 

pembangunan taman tersebut. Yang menjadi sasaran atau objek dari 

pembangunan Taman Laman Bunda tersebut adalah masyarakat, lokal 

maupun interlokal. 

Sasaran sifatnya lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih 

bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan 

secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya 

sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula 

sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan 

menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. 

Salah satu pendapat responden tersebut sesuai dengan salah satu 

manfaat RTHKP menurut Permendagri No 1 Tahun 2007 yang isinya 

merupakan sarana untuk mencerminkan identitas daerah. Dimana taman 

kota di bangun salah satunya adalah untuk memberikan manfaat sebagai 
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identitas suatu daerah agar daerah tersebut memiliki daya tarik tersendiri. 

Sehingga daya tarik tersebut dapat dijadikan sebagai suatu destinasi wisata 

khususnya di Kota Tanjungpinang. 

Ketepatan sasaran ini sebenarnya hampir sama dengan ketepatan 

pengukuran. Alasannya karena, ketepatan untuk menentukan pengukuran, 

penulis menggunakan harapan yang di inginkan oleh pemerintah. Karena 

dengan demikian kita dapat mengetahui kriteria efektivitas taman dengan 

menentukan pengukuran melihat sejauh mana hasil yang dicapai pemerintah 

dari harapan tersebut. 

Sedangkan untuk melihat ketepatan sasaran, penulis melihat apakah 

harapan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi 

saat ini. Atau masih memiliki kekurangan sehingga sasaran yang diharapkan 

pemerintah tidak tepat. Dalam pelaksanaannya, memang masih 

membutuhkan banyak perbaikan dan penambahan, seperti yang dikatakan 

oleh responden dengan kode Rm. 

Oleh sebab itu, sasaran pemerintah yang disebutkan diatas tadi, masih 

belum dapat diaplikasikan di Taman Laman Bunda tersebut. Karena fasilitas 

yang tersedia tidak mendukung sepenuhnya untuk melakukan aktivitas 

berkumpul bersama keluarga yang tidak memiliki anak-anak. Hal tersebut 

juga didukung menurut Permendagri No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa 

salah satu manfaat taman kota yang merupakan jenis RTHKP adalah sarana 

aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Maka dari 
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keseluruhan ketepatan sasaran, maka taman tersebut dapat dikatakan tidak 

efektif. 

G. KESIMPULAN 

Dari penelitan yang telah dilakukan dan juga penyesuaian dengan teori yang 

penulis gunakan. Maka penulis menarik kesimpulan atas pembahasan yang telah 

penulis lakukan di BAB sebelumnya. Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah : 

1. Taman kota yang diberi nama Taman Laman Bunda tersebut masih tidak 

efektif jika dilihat sebagai Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 

(RTHKP). Karena jika dilihat dari tujuan, fungsi, dan manfaat RTHKP 

di dalam Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan RTHKP, 

Taman Laman Bunda tersebut masih mengalami banyak kekurangan 

dalam pembangunannya. 

2. Berbagai hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang 

dalam mewujudkan taman kota sebagai ruang terbuka hijau, yaitu tidak 

tersedianya lahan diperkotaan yang cukup untuk pemerintah membuat 

taman kota atau ruang terbuka hijau lainnya. Kurangnya modal yang 

dimiliki oleh APBD Kota Tanjungpinang, sehingga pembangunan 

terhambat. Serta tidak memasukkan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan taman kota atau ruang terbuka hijau lainnya, sehingga 

banyak harapan masyarakat tidak tersampaikan. 

3. Ketidakefektivan harapan pemerintah dengan dibangunnya taman 

dengan melihat fasilitas-fasilitas yang tersedia sangat minim dan tidak 

terawat. Selain itu, juga tidak dapat dijadikan tempat berkumpul 

bersama keluarga sambil menikmati keindahan alam. Karena kursi yang 
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tersedia di taman hanya untuk berdua dan letak antara kursi berjauhan. 

Sehingga tidak memungkinkan untuk mengajak keluarga berkumpul 

disana menikmati keindahan alam. Selain itu, kurangnya ketersediaan 

kursi juga merupakan salah satu penyebab banyak tanaman yang 

menjadi rusak, karena pengunjung harus dengan terpaksa duduk di dekat 

tanaman. Dan untuk destinasi wisata di Kota Tanjungpinang, Taman 

Laman Bunda belum terbilang layak sebagai tujuan wisata. Karena 

fasilitas disana tidak mendukung kenyamanan untuk rekreasi. Jika hanya 

sekedar mengunjungi dan duduk-duduk santai masih dapat dilakukan. 

H. SARAN 

Adapun saran yang penulis berikan untuk pemerintah Kota Tanjungpinang 

demi memperbaiki Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan khususnya Taman 

Laman Bunda Kota Tanjungpinang adalah : 

1. Agar pembangunan tetap berlanjut dan tidak terkendala modal, 

sebaiknya Pemerintah Kota Tanjungpinang mengajak pihak swasta 

untuk ikut bergabung didalam mewujudkan kota hijau. Agar mereka 

ikut menyumbang untuk kesejahteraan bersama. 

2. Mengikut sertakan masyarakat, dalam hal perencanaan pembuatan 

taman atau ruang terbuka hijau lainnya. Jika bukan masyarakat, 

mungkin bisa diwakili oleh organisasi, atau LSM yang merupakan 

perwakilan dari masyarakat. Hal tersebut guna menyampaikan 

pendapat masyarakat secara tidak langsung kepada pemerintah. 
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3. Perbaikan terhadap Taman Laman Bunda secepat mungkin, karena 

letak taman tersebut bagus bila diperbaiki dan dilengkapi lebih baik 

lagi. Jika yang menjadi hambatan biaya yang tidak tersedia, maka 

rangkul pihak swasta untuk ikut turut serta dalam mewujudkan hak 

masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. 

4. Memperjelas penataan bangunan dan kontruksi bangunan taman yang 

mencerminkan budaya Melayu, yaitu Kota Tanjungpinang. Salah satu 

contohnya adalah menanam sirih sebagai salah satu tumbuhan yang 

mencerminkan budaya melayu. 

5. Memberikan papan peraturan yang jelas di taman, agar masyarakat 

membaca dan ikut serta menjaga keindahan taman. 

6. Membangun area atau tempat untuk berteduh apabila tiba-tiba turun 

hujan, karena disekitar area taman jauh merupakan tempat terbuka. 
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