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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kota Kendal,

Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah. Kelurahan Kebondalem merupakan salah satu

dari 20 kelurahan di Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Adapun batas

administrasi Kelurahan Kebondalem adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Pegulon

Sebelah Timur : Kelurahan Ketapang, Kelurahan Karangsari

Sebelah Selatan : Kelurahan Trompo, Kelurahan Sijeruk

Sebelah Barat : Kelurahan Langenharjo, Kelurahan Kalibuntu Wetan, Sungai

Kendal

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kelurahan Kebondalem
(Peta Rupa Bumi Bakosurtanal, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal dan Citra Google Earth)
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Kelurahan Kebondalem memiliki letak yang strategis, berjarak sekitar 0,5 km dari

pusat pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten Kendal serta kurang lebih 29 km dari

Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Kebondalem dapat diakses melalui jalan-jalan

utama, diantaranya Jalan Pemuda, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Tentara Pelajar.

Kelurahan Kebondalem memiliki luas 130,811 Ha. Wilayah kebondalem didominasi oleh

area pertanian dengan luas tanah sawah 72,485 Ha dan 10,6 Ha berupa area permukiman

(Rencana Pengembangan Permukiman Kelurahan Kebondalem, 2009). Kelurahan

Kebondalem terdiri dari 6 RW dan 30 RT. Jumlah penduduk Kelurahan Kebondalem per

Desember 2011 adalah 5.203 jiwa dengan 1.124 Kepala Keluarga. Adapun jumlah

penduduk laki-laki sebanyak 2.576 jiwa dan perempuan 2.627 jiwa (Koordinator Statistik

Kecamatan Kota Kendal, 2012). Sebagian besar penduduk Kebondalem bermata

pencaharian sebagai buruh tani. Kemudian diikuti oleh pengusaha pertanian, buruh

bangunan, dan bidang perdagangan, hotel dan restoran (Rencana Pengembangan

Permukiman Kelurahan Kebondalem, 2009).

Kelurahan Kebondalem terpilih menjadi Pilot Project program Pengembangan

Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) setelah dinilai memenuhi kriteria

umum sebagai berikut (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (a),

-) :

1. Termasuk dalam Kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan;

2. BKM Berdaya dalam arti BKM tersebut memiliki kesiapan dan komitmen untuk

belajar melaksanakan kegiatan PLPBK;

3. Kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan PLPBK baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Kabupaten.

Kelurahan Kebondalem juga dinilai memenuhi kriteria khusus lokasi sasaran PLPBK,

sebagai berikut (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (b), -):

1. Kriteria Pemerintah Daerah lokasi PLPBK, yaitu :

 Pemda memiliki kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas lingkungan

permukiman miskin di wilayah kota/kawasan perkotaan dan telah disahkan

dengan Surat Keputusan Bupati.

 Pemda berkomitmen menyediakan sharing dana (bersifat tunai ataupun

“program”) sekurang-kurangnya 50% dari total BLM PLPBK.
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 Pemda berkomitmen untuk menyediakan Dana BOP Tim Seleksi dan Tim Teknis

PLPBK serta melaksanakan kegiatan kemitraan dengan BKM/Kelurahan sasaran.

 Pemda telah menyediakan/mengalokasikan DDUB PNPM/sharing APBD minimal

70% sesuai kewajibannya.

2. Kriteria BKM/Kelurahan sasaran lokasi PLPBK, yaitu :

 Memiliki tingkat kemiskinan minimal 20%

 Kelurahan/BKM memiliki Kinerja Kelembagaan “BKM Berdaya”

 Pemilu BKM tingkat basis diikuti 30% penduduk dewasa

 Hasil audit keuangan BKM “wajar tanpa syarat" serta memiliki kinerja

pembukuan Sekretariat BKM “Memadai” berbasis Data SIM

3. Kriteria Proposal pengajuan sebagai lokasi PLPBK, yaitu:

 Proposal Seleksi PLPBK yang diajukan oleh BKM/Kelurahan dinyatakan layak

dan memenuhi syarat kriteria oleh Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.

 Memenuhi kelengkapan administrasi yang terdiri dari lembar pengesahan, surat

permohonan dari BKM dan Proposal Minat (memuat info tentang pendahuluan,

tipologi/geografis wilayah dan karakteristik kawasan permukiman miskin,

gagasan penanganan dan penataan kawasan permukiman miskin, uraian kesiapan

BKM dan Pemda)

2.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kelurahan Kebondalem

Untuk mencapai optimalisasi sistem penataan wilayah baik sistem antar

kota/kabupaten atau antar kawasan dalam kota/ kabupaten dengan kawasan di sekitarnya,

ditetapkan sub wilayah pembangunan (SWP). Sub Wilayah Pembangunan (SWP)

merupakan kelanjutan Wilayah Pembangunan (WP) yang terdiri dari kota/kabupaten dalam

satu propinsi. Pembentukan SWP berdasarkan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan

alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hierarkis dan

berhubungan satu dengan yang lainnya.

Kelurahan Kebondalem termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota Kendal.

Kecamatan Kota Kendal termasuk dalam SWP I yang memiliki fungsi sebagai pusat

pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, perikanan, pertanian dan perkebunan.

Sedangkan berdasarkan hirarki pelayanannya, Kecamatan Kota Kendal termasuk dalam

Hirarki I yaitu merupakan pusat pelayanan dan pusat kegiatan di Kabupaten Kendal.

Wilayah Kota Kendal terbagi menjadi 4 Bagian Wilayah Kota (BWK). Kelurahan
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Kebondalem merupakan bagian dari BWK 3 dengan pusat pengembangan berada di

Kelurahan Kalibuntu Wetan. Rencana tata guna lahan di Kelurahan Kebondalem sebagian

besar adalah zona permukiman. Zona rekreasi dan olah raga berada di kawasan Stadion.

Kawasan campuran (hunian dan industri kecil dll.) dan perkantoran letaknya berkelompok

(cluster) di area-area strategis. Sedangkan cadangan pengembangan berupa lahan

pertanian/persawahan yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi fungsi lainnya

(Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 ).

Gambar 2.2. Rencana Struktur Kota Kendal
(Perda Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang RTRW Kabupaten Kendal, 2007)

Gambar 2.3. Rencana Tata Guna Tanah Kota Kendal
(Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang RTRW Kabupaten Kendal, 2007)
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2.3 Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan didefinisikan sebagai “Wilayah yang mempunyai kegiatan

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi” (Kementerian Pekerjaan Umum, 2000).

Walaupun dominasi penggunaan lahan Kelurahan Kebondalem saat ini berupa lahan

pertanian, namun berdasarkan arahan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Kendal sebagaimana disebutkan dalam sub bab 2.2 Kelurahan Kebondalem tetap dapat

dikategorikan sebagai kawasan perkotaan. Hal ini ditunjang pula dengan posisi

kawasannya yang strategis dan berada pada dataran rendah sehingga memiliki potensi

dikembangkan untuk berbagai aktivitas.

2.4 Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kawasan Perumahan dan Permukiman didefinisikan sebagai “Perumahan adalah

kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan,

yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya

pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian

yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau

kawasan perdesaan” (Undang-Undang No 1 Tahun 2011).9

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di

Perkotaan, ketentuan dasar fisik lingkungan perumahan harus memenuhi faktor-faktor

berikut ini (Panitia Teknik 21S Konstruksi dan Bangunan, 2003) :

a. Ketinggian lahan tidak berada di bawah permukaan air setempat, kecuali dengan

rekayasa/ penyelesaian teknis.

b. Kemiringan lahan tidak melebihi 15%, dengan ketentuan:

1. tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datar-landai

dengan kemiringan 0-8%; dan

2. diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 8-15%.

2.5 Zero Delta Q Policy

Kualitas dari suatu lingkungan perumahan dipengaruhi oleh kualitas prasarana,

sarana, dan utilitas umum pendukungnya. Semakin baik kualitas prasarana, sarana dan

utilitas umum pendukungnya maka kualitas suatu lingkungan perumahan akan semakin
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baik. Jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air, gedung sekolah dan rumah sakit yang

merupakan hasil buatan manusia untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman dikenal sebagai grey infrastructure (Batzel, 2004).10Ironisnya pembangunan

konvensional, dalam rangka penyediaan infrastruktur tersebut selama ini seringkali

mengabaikan keberlangsungan sistem ekologi. Perubahan tata guna lahan dari wilayah

hutan menjadi wilayah perumahan dan permukiman berpotensi meningkatkan debit puncak

sungai antara 6 sampai 20 kali (Kodoatie & Sjarief, 2010).11

Saat ini mulai digaungkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Konsep infrastruktur hijau dikenalkan dengan tujuan untuk mengubah konsep

pembangunan konvensional yaitu dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai

bagian tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur abu-abu (Batzel, 2004).12Jadi

dalam hal ini penyediaan infrastruktur hijau saling terkait dengan infrastruktur abu-abu.

Sinergi antar infrastruktur tersebut akan dapat meningkatkan kualitas lingkungan

perumahan dan permukiman. Diharapkan dengan sinergi tersebut dampak negatif

pembangunan (perubahan lahan) terkait dengan peningkatan aliran permukaan (surface

runoff) akibat berkurangnya daerah resapan dapat dikurangi.

Gambar 2.4. Peningkatan runoff akibat perubahan lahan
(Prince George's County Md, 1999)

Pada wilayah yang belum terbangun, koefisien runoff (C) rendah, air hujan yang

turun dapat meresap perlahan ke dalam tanah setelah tanah mulai jenuh air barulah aliran

permukaan terjadi. Sebaliknya pada wilayah terbangun, koefisien runoff (C) tinggi, air

hujan yang jatuh dapat dengan cepat mengalir ke drainase lingkungan menuju drainase
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perkotaan maupun sungai. Hal ini mengakibatkan kenaikan debit aliran sungai (∆q) akibat 

berubahnya fungsi lahan. Kondisi ini dapat dirumuskan dengan Qtoday = Qbefore + ∆q. Untuk

curah hujan tetap, apabila semakin banyak konversi lahan untuk permukiman maka aliran

permukaan (runoff) akan semakin meningkat, mengakibatkan terjadinya limpasan

(overtopping) pada drainase maupun sungai. Dirumuskan dengan Qtoday = Qbefore + ∑∆q.

Hal inilah yang menjadi landasan pemikiran bahwa sudah saatnya diterapkan zero delta Q

policy. Penanganan hanya dengan mitigasi banjir di sungai saja tidak cukup bila tidak ada

penanganan pengendalian banjir pada sumbernya yaitu dengan penerapan konsep “Zero ∆q 

Policy”. Kebijakan ini tercantum dalam PP 26 Tahun 2008 Bab VII Bagian dua Paragraf 7,

pasal 99 ayat 3a “Zero ∆q Policy” adalah salah satu teknik dalam “storwater management”

(Kemur, 2011).13Dalam konsep ini dihitung tambahan debit ∑∆q atau volumenya untuk 

menghitung volume total yang perlu ditangani dengan berbagai strategi yang sesuai dengan

kondisi setempat, antara lain dengan upaya rekayasa pada area terbangun tersebut dengan

strategi-strategi seperti pembuatan sumur resapan, kolam retensi, kolam detensi, ruang

terbuka hijau dan sebagainya.

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Limpasan

Faktor yang mempengaruhi limpasan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor

meteorologi dan karakteristik daerah tangkapan air (DTA) atau daerah aliran sungai (DAS)

(Suripin, 2003).14Faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Meteorologi, terutama adalah karakteristik hujan, yang meliputi :

a. Intensitas Hujan, pengaruh intensitas hujan terhadap limpasan permukaan

tergantung pada laju infiltrasi. Semakin tinggi intensitas hujan melebihi laju

infiltrasi maka berpotensi meningkatkan limpasan permukaan.

b. Durasi Hujan, total limpasan dari suatu hujan berkaitan dengan durasi hujan

dengan intensitas tertentu.

c. Distribusi Curah Hujan, laju dan volume limpasan dipengaruhi oleh distribusi

dan intensitas hujan di seluruh wilayah DAS. Laju dan volume limpasan maksimum

terjadi jika seluruh DAS memberi kontribusi aliran.

2. Karakteristik DAS

a. Luas dan bentuk DAS, semakin luas DAS maka laju dan volume aliran

permukaan makin bertambah besar. Apabila aliran permukaan dinyatakan sebagai

laju dan volume per satuan luas, besarnya akan semakin berkurang dengan
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penambahan luas DAS. Bentuk DAS yang memanjang dan sempit cenderung

menghasilkan aliran permukaan yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan DAS

yang berbentuk melebar atau melingkar.

b. Topografi, DAS dengan kemiringan curam disertai dengan parit/saluran yang rapat

akan menghasilkan laju dan volume aliran permukaan yang lebih tinggi apabila

dibandingkan dengan DAS yang landai dengan parit yang jarang.

c. Tata Guna Lahan, pengaruh tata guna lahan pada aliran permukaan dinyatakan

dalam koefisien aliran permukaan (C) yaitu bilangan yang menunjukkan

perbandingan antara besarnya aliran permukaan dan besarnya curah hujan. Nilai C

berkisar antara 0 sampai 1. Nilai C=0 menunjukkan bahwa seluruh air hujan

terintersepsi dan terinfiltrasi ke dalam tanah, sedangkan nilai C=1 berarti bahwa

semua air hujan mengalir sebagai aliran permukaan.

Dari faktor-faktor tersebut, tata guna lahan merupakan faktor yang dipengaruhi oleh

manusia. Perubahan tata guna lahan dari lahan hutan (undeveloped area) menjadi area

terbangun memberikan kontribusi dalam peningkatan aliran permukaan. Perubahan tata

guna lahan ini merupakan penyebab utama terjadinya banjir, debit puncak dapat meningkat

5 sampai 35 kali karena pada wilayah DAS tidak dapat lagi menahan aliran permukaan

(Kodoatie & Sjarief, 2010).15

2.7 Low Impact Development (LID)

Untuk kawasan perumahan dan permukiman padat yang dikembangkan secara

mandiri oleh masyarakat seperti pada lokasi penelitian, penyediaan kolam retensi maupun

kolam detensi untuk pengendalian limpasan permukaan terkendala dengan ketiadaan lahan.

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan konsep Low

Impact Development (LID) yang mendukung pengelolaan limpasan secara setempat

(onsite) yang selaras dengan zero delta Q policy. Low Impact Development (LID)

merupakan suatu strategi desain tapak/lahan dengan tujuan mempertahankan atau meniru

kondisi hidrologis suatu kawasan pada kondisi pra pembangunan. Teknik yang digunakan

menerapkan fungsi hidrologis penyimpanan (storage), infiltrasi, menguapkan (evaporate),

pengisian kembali air tanah (groundwater recharge) serta menahan (detain) limpasan air

hujan dengan penyediaan area retensi dan detensi skala kecil (Coffman, 2000). Bentuk-

bentuk Best Management Practices (BMPs) LID yang dapat diterapkan pada suatu

kawasan secara terintegrasi antara lain :
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1. Bioretensi/rain garden

Bioretensi merupakan suatu cara untuk mengelola (dengan penyaringan dan

menyimpan) limpasan air hujan berupa lahan bervegetasi dengan komposisi media

tanam berupa tanah dan material tertentu sehingga membentuk kantong-kantong air

dangkal (Prince's George County Md, 1999).16Kedalaman rain garden didesain antara

4 inch – 8 inch (0,1016 m – 0,2032 m), hindari kedalaman melebihi 8 inch karena

akan nampak seperti lubang dan menahan lebih banyak air. Apabila kondisi tanah

setempat berupa lempung/tanah liat (clay) atau memiliki laju perkolasi lambat maka

diperlukan tambahan galian tanah dan perubahan/rekayasa tanah, dengan ketentuan

sebagai berikut (Alabama Cooperative Extension System, 2012) :

 Gali sedalam 1,5-2 kaki dari lubang asli (4 inc-8inc + 1,5-2 kaki),

 Pada lapisan bawah galian, tambahkan kerikil setebal 3-6 inch untuk membantu

infiltrasi bawah permukaan,

 Tutup galian dengan media tanam yang terdiri dari campuran pasir 50-60%,

lapisan atas tanah 20-30%, dan kompos 20-30%. Idealnya, komposisi tanah liat

harus kurang dari 10%. Pada umumnya campuran pasir 30%, kompos 30%, dan

30% material tanah eksisting akan memberikan pertumbuhan tanaman yang baik

dan drainase yang memadai. Fungsi dari komposisi tersebut untuk membuat tanah

lebih berpori dan lebih subur bagi tanaman.

2. Sumur kering (dry well)

Sumur kering merupakan galian pada tanah yang diisi dengan agregat kasar

seperti kerikil atau batu untuk mengelola limpasan air hujan dari atap. Sumur kering

menyediakan fungsi infiltrasi, adsorpsi, penangkapan, penyaringan dan pengurangan

bakteri (Prince's George County Md, 1999).17Di Indonesia konsep ini dikenal dengan

nama sumur resapan.

Gambar 2.5. Desain tipikal bioretensi
(Prince's George County Md, 1999)
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3. Sabuk hijau (buffer/filter strip)

Sabuk hijau merupakan area di tepi badan air (sungai, situ/waduk, danau dll) yang

ditanami berbagai jenis vegetasi, berfungsi untuk menjaga kualitas limpasan sebelum

masuk ke badan air penerima (Prince's George County Md, 1999). 18

4. Legokan berumput (grass swales) dan berbagai bentuk lanskap multifungsi lainnya

Legokan berumput merupakan saluran terbuka dengan material penyusun dari tanah

permeabel yang dilapisi rumput, berfungsi untuk mengalirkan limpasan dari area jalan

raya dan sekitarnya (bahu jalan). Terdiri dari dua jenis swale yaitu dry swale (legokan

kering) dan wet swale (legokan basah). Legokan kering diterapkan untuk area

permukiman dengan kepadatan yang rendah atau memiliki kawasan kedap yang

sedikit dan dapat memperbesar peluang infiltrasi air ke dalam tanah. Legokan basah

berfungsi untuk menampung sementara limpasan air hujan dari jalan raya sebelum

dilepaskan secara perlahan ke wilayah hilir. Pada legokan basah biasanya ditumbuhi

tanaman air (Prince's George County Md, 1999).19Berbagai bentuk lanskap

multifungsi lainnya yang dapat diterapkan di sekitar area jalan raya pada kawasan

yang lebih padat antara lain stormwater tree trench, bump out, dan stormwater planter

(Philadelphia Water Department, 2011).

5. Atap Hijau (Vegetated roof covers/roof garden/green roof)

Atap hijau merupakan suatu konstruksi atap berlapis yang terdiri dari lapisan vegetasi,

media tanam, geotekstil dan drainase. Penerapan atap hijau dapat membantu

mengurangi limpasan air hujan dengan mengurangi persentase area kedap air pada

kawasan perkotaan yang padat. Atap hijau dapat diterapkan pada kawasan yang

kapasitas tampungan sistem drainase-nya telah penuh (Low Impact Development

Center, 2000).20

Gambar 2.6. Desain tipikal filter strip
(Prince's George County Md, 1999)
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6. Tong hujan (rain barrels) dan tangki air (cistern)

Merupakan bentuk-bentuk tampungan limpasan air hujan dari atap bangunan. Air yang

tertampung dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti menyiram tanaman

(Prince's George County Md, 1999).21

(a) (b)

7. Parit infiltrasi

Parit infiltrasi merupakan suatu bentuk galian parit yang diisi kembali dengan batuan

sehingga membentuk cekungan di bawah permukaan tanah yang mampu menampung

limpasan air hujan. Limpasan tersebut tersimpan dalam parit sampai dapat terinfiltrasi

ke dalam tanah setelah beberapa hari (Prince's George County Md, 1999).22

8. Paving permeabel (porous pavement)

Paving permeabel yang mampu meloloskan air sehingga terjadi proses infiltrasi air

pada lapisan tanah di bawahnya. Paving ini dapat digunakan untuk area dengan

kondisi lalu lintas rendah seperti area parkir dan jalur pedestrian. Paving jenis ini lebih

efektif diterapkan pada kawasan pantai dengan tanah berpasir dan pada kawasan

dengan kemiringan yang relatif datar (Low Impact Development Center, 2000).23

2.8 Infrastruktur Hijau

Dalam Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum dijelaskan bahwa Infrastruktur Hijau

(Green Infrastructure) merupakan terminologi yang digunakan dalam rangka mengubah

cara pandang terkait pentingnya ruang terbuka hijau bagi pengembangan kota atau

wilayah. Ruang terbuka hijau merupakan komponen yang sama atau lebih penting

sebagaimana infrastruktur terbangun lainnya seperti infrastruktur jalan, saluran air limbah,

jaringan air minum, listrik dsb. Penegasan ruang terbuka hijau sebagai infrastruktur hijau

diharapkan dapat menjadi titik tolak dalam penyempurnaan penyusunan rencana tata

ruang. Hal ini dapat dicapai dengan penetapan kawasan-kawasan yang perlu dilindungi

Gambar 2.7. (a) Ilustrasi aplikasi tong hujan dan (b) Tangki air
(Prince's George County Md, 1999)
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(misalnya kawasan resapan air) terlebih dahulu sebelum penetapan kawasan-kawasan

pengembangan area terbangun atau pembangunan infrastruktur (Puskompu, 2008). Definisi

lain tentang infrastruktur hijau adalah “Green infrastructure is defined as an

interconnected network of green space that conserves natural ecosystem values and

functions and provides associated benefits to human populations” (Benedict & McMAhon,

2001).24

Dari pengertian tersebut infrastruktur hijau merupakan jaringan ruang hijau yang

saling berhubungan yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai dan fungsi-fungsi

ekosistem alami dan berguna bagi keberlanjutan hidup manusia. Infrastruktur hijau di

wilayah perumahan dan permukiman dapat berupa jaringan terpadu antara area hijau dan

jalur hijau. Area hijau dapat berupa taman lingkungan, taman pemakaman,

danau/situ/kolam sedangkan jalur hijau dapat berupa jalur hijau jalan, jalur hijau sungai.

Jalur hijau berfungsi sebagai penghubung dengan area hijau sehingga bersama-sama

membentuk suatu sistem jaringan RTH (Joga & Ismaun, 2011).25

Distribusi RTH publik di suatu wilayah disesuaikan dengan sebaran penduduk dan

hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Dalam rangka

pelestarian lingkungan ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari

luas daerah aliran sungai. Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah

aliran sungai dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air, karena sebagian besar

wilayah Indonesia mempunyai curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi, serta

mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka

akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan

air. Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi daerah aliran sungai yang,

antara lain, meliputi morfologi, jenis batuan, serta bentuk pengaliran sungai dan anak

sungai. Dengan demikian kawasan hutan tidak harus terdistribusi secara merata pada setiap

wilayah administrasi yang ada di dalam daerah aliran sungai (Undang-Undang No. 26

Tahun 2007) tentang Penataan Ruang Pasal 17 Ayat (5), Pasal 30, Penjelasan Pasal 17

Ayat (5)). 26
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2.9 Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada Perumahan dan

Permukiman

2.9.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) 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. Dalam kebijakan ini, penyediaan

dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan memiliki tujuan untuk:

a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan

alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;

c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan

perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. (26 Mei 2008)

Penyediaan dan pemanfaatan RTH, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang

yang cukup bagi:

a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;

b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;

c. area pengembangan keanekaragaman hayati;

d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;

e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;

f. tempat pemakaman umum;

g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;

h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;

i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria

pemanfaatannya;

j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan

k. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan

tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

RTH memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis yang bertujuan untuk

memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru

kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat
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berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia

habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin. RTH

dalam suatu wilayah perkotaan memperhatikan keberlanjutan kota seperti perlindungan

tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Kebutuhan RTH dapat dihitung

melalui beberapa pendekatan, yaitu :

1. Berdasarkan luas wilayah perkotaan

RTH ditentukan sebesar minimal 30 persen dari luas wilayahnya. Terdiri dari 20

persen RTH publik dan 10 persen RTH privat (Pasal 29 Ayat 2 dan Ayat 3).27

2. Berdasarkan Jumlah Penduduk28

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan

mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per

kapita. Dalam Permen PU No 05/PRT/M/2008 penetapan luas RTH berdasarkan

jumlah penduduk mengacu pada SNI 03-1733-2004 yang akan dibahas pada sub bab

berikutnya.

3. Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan

prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki

atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak

terganggu. RTH kategori ini meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau

jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH

sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata

air.

a. Luas Hutan Kota untuk memenuhi kebutuhan air dalam kota,29dengan

mempertimbangkan faktor kebutuhan air bersih per tahun, jumlah air yang dapat

disediakan oleh PAM, potensi air saat ini serta kemampuan hutan kota menyimpan

air.

b. Luas Hutan Kota untuk memenuhi Kebutuhan oksigen,30dengan

mempertimbangkan faktor kebutuhan oksigen untuk manusia, kendaraan bermotor

dan hewan ternak

Dengan beberapa pendekatan di atas akan kita dapatkan kebutuhan ideal RTH di

suatu wilayah. Apabila dari hasil perhitungan didapatkan hasil luas RTH berdasarkan

kebutuhan air dan oksigen lebih kecil dari 30 persen luas wilayah kota, maka luas RTH

yang diambil adalah 30 persen. Dalam Permen PU ini, disebutkan bahwa kebijakan
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penyediaan RTH pada bangunan/perumahan mengikuti ketentuan KDB sesuai perda

RTRW masing-masing kota, sedangkan kebijakan penyediaan RTH pada

lingkungan/perumahan mengacu pada SNI 03-1733-2004 yang akan dibahas pada sub bab

berikutnya.

2.9.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang

terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung

manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Pada Pasal 3 disebutkan fungsi

RTHKP31adalah :

a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;

b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;

c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;

d. pengendali tata air; dan

e. sarana estetika kota.

Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan yang mencakup

RTHKP publik dan privat (Pasal 9).32Luas RTHKP publik penyediaannya menjadi

tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota sedangkan RTHKP privat penyediaannya

menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat. Persyaratan

khusus terkait penyediaan RTH dalam lingkungan perumahan dan permukiman tidak diatur

dalam permendagri ini. (2007)

2.9.3 SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di

Perkotaan

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti

sebagai suatu lanskap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran

dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri No. 4 tahun

1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh

penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfataan dan

fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan

wilayah perkotaan.
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Penggolongan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan perumahan berdasarkan

kapasitas pelayanannya terhadap sejumlah penduduk. Keseluruhan jenis ruang terbuka

hijau tersebut adalah :

a. setiap unit RT ≈kawasan berpenduduk 250 jiwa dibutuhkan minimal 1 untuk taman

yang dapat memberikan kesegaran pada kota, baik udara segar maupun cahaya

matahari, sekaligus tempat bermain anak-anak;

b. setiap unit RW ≈kawasan berpenduduk 2.500 jiwa diperlukan sekurang-kurangnya

satu daerah terbuka berupa taman, di samping daerah-daerah terbuka yang telah ada

pada tiap kelompok 250 penduduk sebaiknya, yang berfungsi sebagai taman tempat

main anak-anak dan lapangan olah raga kegiatan olah raga;

c. setiap unit Kelurahan ≈kawasan berpenduduk 30.000 jiwa diperlukan taman dan

lapangan olahraga untuk melayani kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka,

seperti pertandingan olah raga, upacara serta kegiatan lainnya;

d. setiap unit Kecamatan ≈ kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki

sekurang-kurangnya 1 (satu) lapangan hijau terbuka yang berfungsi sebagai tempat

pertandingan olah raga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta

kegiatan lainnya yang membutuhkan tempat yang luas dan terbuka;

e. setiap unit Kecamatan ≈ kawasan berpenduduk 120.000 jiwa, harus memiliki

sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang terbuka yang berfungsi sebagai

kuburan/pemakaman umum; dan

f. selain taman dan lapangan olah raga terbuka, harus disediakan jalur-jalur hijau sebagai

cadangan/sumber-sumber alam, sekaligus berfungsi sebagai filter dari polusi yang

dihasilkan oleh industri, dengan lokasi menyebar.

g. diperlukan penyediaan jalur hijau sebagai jalur pengaman lintasan kereta api, dan jalur

pengaman bagi penempatan utilitas kota, dengan lokasi menyebar.

h. pada kasus tertentu, mengembangkan pemanfaatan bantaran sungai sebagai ruang

terbuka hijau atau ruang interaksi sosial (river walk) dan olahraga.

Berikut ini merupakan rangkuman arahan penyediaan RTH publik berdasarkan

Permen PU 05/PRT/M/2008 dan SNI 03-1733-2004. Fasilitas di dalam taman juga harus

dapat mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas bagi kaum difabel dengan ketentuan seperti

tercantum dalam Permen PU 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan

Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. (1 Desember 2006)
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Tabel 2.1. Arahan penyediaan RTH publik berdasarkan Permen PU 05/PRT/M/2008 dan
SNI 03-1733-2004

No
Unit

Lingkungan
/Kota

Tipe RTH

Luas
Min./
Unit
(m2)

Luas
Min./
Kapita
(m2)

Lokasi dan Contoh Fasilitas

Luas Area
tanaman

(Ruang Hijau)
minimal

1 250 jiwa1,2 Taman
RT1,2 2501,2 1.01,2

di tengah lingkungan RT1,2 , radius
kurang dari 300 m1

sisanya dapat berupa pelataran yang
diperkeras sebagai tempat
melakukan berbagai aktivitas1

70% dari luas
taman1

2 2500 jiwa1,2 Taman
RW1,2 1.2501,2 0.51,2

di pusat kegiatan RW1,2, radius
kurang dari 1000 m1,2

sisanya dapat berupa pelataran yang
diperkeras sebagai tempat
melakukan berbagai aktivitas1

70% - 80%
dari luas
taman1

3 30.000
jiwa1,2

Taman
Kelurahan1

,2
9.0001,2 0.31,2

dikelompokan dengan sekolah/
pusat kelurahan2

Lapangan terbuka1,2 , trek lari lebar
5 m panjang 325 m1, WC umum1 , 1
unit kios (jika diperlukan)1, kursi–
kursi taman, area bermain anak1,
fasilitas Penca3

80% - 90%
dari luas
taman1

4 120.000
jiwa1,2

Taman
kecamatan
1,2

24.0001

,2 0.21,2

dikelompokan dengan sekolah/
pusat kecamatan2

Lapangan terbuka1 , lapangan
basket1, lapangan volley1, trek lari
lebar 5 m panjang 325 m1 , WC
umum1, parkir kendaraan1,
termasuk sarana kios (jika
diperlukan)1, kursi-kursi taman,
area bermain anak1, fasilitas Penca3

80% - 90%
dari luas
taman1

5 480.000
jiwa1

Taman
kota1

144.00
01 0.31

di pusat wilayah/kota1

Lapangan terbuka1 , unit lapangan
basket (14x26 m)1, unit lapangan
volley (15x24 m)1, trek lari lebar 7
m panjang 400 m1 , WC umum1,
parkir kendaraan termasuk sarana
kios (jika diperlukan)1, panggung
terbuka1, area bermain anak1,
prasarana tertentu: kolam retensi
untuk pengendali air larian1, kursi-
kursi taman1, fasilitas Penca3

80% - 90%
dari luas
taman1

(Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, DJCK berdasarkan 1Permen PU 05/PRT/M/2008, 2SNI 03-
1733-2004 dan 3Permen PU 30/PRT/M/2006)

(a) (b) (c)

Gambar 2.8. Contoh (a) Taman RT, (b) Taman RW dan (c) Taman Kelurahan
(Permen PU 05/PRT/M/2008)
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2.10 Aplikasi Ruang Terbuka Hijau dalam Menunjang Zero Delta Q Policy

Berikut ini merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk menciptakan

infrastruktur hijau di suatu kawasan perkotaan seperti pada lokasi studi Kelurahan

Kebondalem. Keterbatasan lahan mendorong upaya-upaya untuk merekayasa ruang

terbuka hijau yang tersedia agar mampu meningkatkan kapasitasnya sebagai resapan air.

Peningkatan kualitas infrastruktur hijau antara lain dengan modifikasi infrastruktur hijau

tersebut menjadi suatu taman hujan (rain garden), roof garden/ green roof untuk

infrastruktur hijau yang berupa area hijau, sedangkan untuk infrastruktur hijau yang berupa

jalur hijau dapat diterapkan konsep stormwater tree trench, bump out, stormwater planter.

Konsep ini merupakan Best Manajement Practice terkait lanskap dalam Low Impact

Development. Infrastruktur hijau ini dapat berintegrasi dengan infrastruktur abu-abu.

2.10.1 Jalur Hijau Jalan

Jalan di area perumahan dan permukiman didesain ramah terhadap pejalan kaki dan

pesepeda dari aspek keamanan dan kenyamanan. Jalur hijau pepohonan di sepanjang jalan

berfungsi sebagai peneduh dan berfungsi ekologis meminimalkan penyerapan panas pada

permukaan jalan aspal/beton/paving, mereduksi emisi kendaraan dan memberi dampak

pada sistem hidrologi perkotaan. Jalur hijau jalan tersebut terintegrasi dengan jalur jalan

yang saling menerus menghubungkan perumahan dengan sarana publik seperti pendidikan,

ibadah, rekreasi dan perbelanjaan (Wunas, 2011).33Terkait dengan fungsi ekologis terhadap

sistem hidrologi yang menunjang zero delta Q policy dapat dioptimalkan dengan

penerapan bentuk-bentuk jalur hijau sebagai berikut:

Stormwater tree trench34

Stormwater tree trench adalah suatu sistem pohon yang dihubungkan oleh suatu

struktur peresapan bawah tanah. Di permukaan, stormwater tree trench terlihat seperti

suatu rangkaian lubang (galian) kecil pohon jalan, sedangkan di bawah jalur pedestrian

dibuat suatu rekayasa sistem manajemen aliran permukaan (runoff). Sistem ini terdiri atas

suatu parit yang digali di sepanjang jalur pedestrian, dilapisi dengan suatu bahan geotextile

permeable, kemudian diisi dengan batu atau kerikil, dan pada lapisan paling atas berupa

media tanam dan pohon. Aliran permukaan air hujan diarahkan masuk melalui saluran

menuju stormwater tree trench. Aliran permukaan ditampung diantara ruang kosong batu-

batuan, mengairi pepohonan dan pelan-pelan meresap ke tanah. Apabila kapasitas



24

tampungan air dari sistem ini terlampaui, air akan melimpas ke saluran drainase

(Philadelphia Water Department, 2011).35

Gambar 2.9. Contoh stormwater tree trench di West Mill Creek, Philadelphia, PA
(Philadelphia Water Department, 2011)

Gambar 2.10. Skema desain stormwater tree trench
(O’Donnel, 2011)

(hal. 21&22) 36

Bump-out37

Bump-out sejenis dengan pulau jalan yang dapat diletakkan menonjol keluar di tepian

jalan, di tengah jalan atau di persimpangan. Bump-out tersusun dari lapisan batu-batuan

atau kerikil, media tanam dan tanaman. Air dapat dialirkan menuju bump-out melalui

lubang kerb atau saluran (Philadelphia Water Department, 2011).38

Gambar 2.11. Contoh bump-out di NE Siskiyou Street, Portland, OR
(Philadelphia Water Department, 2011)
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Stormwater Planter39

Stormwater planter diletakkan pada sisi jalur pedestrian untuk mengatur aliran air

hujan yang jatuh di jalan dan pedestrian. Stormwater planter tersusun dari lapisan

permeabel yang diisi dengan batu-batuan atau kerikil dan pada lapisan paling atas berupa

media tanam, tanaman perdu dan pohon. Media tanam didesain lebih rendah dari elevasi

jalan sehingga air dapat mengalir ke dalamnya. Dengan metode ini air hujan dapat dikelola

dengan tersedianya penampungan, peresapan dan evapotranspirasi (Philadelphia Water

Department, 2011). 40

Gambar 2.12. Contoh stormwater planter di Columbus Square, Philadelphia, PA
(Philadelphia Water Department, 2011)

Lokasi studi, yaitu Kelurahan Kebondalem, merupakan kawasan permukiman yang

dikembangkan dan direncanakan dengan melibatkan masyarakat. Pada kawasan ini

partisipasi masyarakat dalam perwujudan jalur hijau jalan dapat berupa penanaman pohon

di depan rumah (Joga & Antar, 2009).41

2.10.2 Jalur Hijau Tepi Sungai/Situ/Danau/Pantai

Perumahan dan permukiman seringkali berada di tepian sungai, situ/danau, pantai

untuk itu perlu pengolahan jalur hijau yang tepat agar sungai serta badan air lainnya

sebagai sumber kehidupan tidak berbalik menjadi bencana. Jalur hijau tepi sungai diartikan

sebagai jalur hijau sepanjang sungai, aliran sungai, kanal, dan terusan. Jalur hijau tepi

sungai, situ/danau, pantai diutamakan berfungsi untuk perlindungan dan konsolidasi

bantaran sungai, tepi situ/danau, pantai dengan penanaman pohon serta semak sepanjang

tepi sungai/situ/danau, pantai secara lebih sistematik dan bukan hanya sekedar kosmetik

untuk memperindah kawasan (Yu, Li, & Li, 2004).42Kawasan tepi badan air tersebut kita

kenal sebagai sempadan merupakan RTH jalur yang berfungsi sebagai batas dari sungai,

danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap
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penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran

air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam (Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 tahun 2007).

Kelurahan Kebondalem berbatasan langsung dengan badan air yaitu Sungai Kendal

dan Kali Reyeng. Konsep Low Impact Development (LID) yang dapat diterapkan untuk

area ini adalah buffer strip dan/atau filter strip. Pemilihan tanaman yang tepat untuk daerah

resapan air dapat dioptimalkan dengan tanaman yang mempunyai daya evapotranspirasi

rendah, antara lain : cemara laut (Casuarina equisetifolia), beringin (Ficus elastica), karet

(Hevea brasiliensis), manggis (Garcinia mangostana), bungur (Lagerstromia speciosa),

trembesi (Fragraea fragrans), dan kelapa (Coccos nucifera). Sedangkan untuk kawasan

pesisir dapat ditanami jenis mangrove (Rhizophora), Gramineae dan Psilotum sp maupun

Polypodium sp (Manan, 1976).43

2.10.3 Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan

dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan

masyarakat secara umum (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007).

Pada kawasan perumahan dan permukiman yang terdiri dari satuan rukun tetangga,

rukun warga dan kelurahan hendaknya tersedia suatu kawasan ruang terbuka hijau yang

dapat berfungsi sosial dan ekologis. Bentuk-bentuk RTH publik pada kawasan perumahan

dan permukiman adalah RTH taman RT, RTH taman RW dan RTH taman kelurahan

dengan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab 2.9.

Fungsi ekologis terutama dalam pelestarian air dapat dicapai dengan menerapkan

konsep taman hujan (rain garden) atau dengan bioretensi. Konsep rain garden yaitu taman

yang didesain untuk menampung limpasan aliran permukaan dapat diterapkan untuk

mendukung fungsi hidrologis. Taman ini diletakkan lebih rendah dari area sekitarnya

sehingga aliran permukaan akan secara alami mengalir ke taman ini. Kolam air pada

permukaan digunakan untuk evapotranspirasi tanaman untuk kemudian meresapkannya ke

dalam batu-batuan/kerikil penampung air yang di bawah permukaan tanah dan media

tanam (Philadelphia Water Department, 2011).44
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Gambar 2.13. Contoh rain garden di Wissahickon Charter School, Philadelphia, PA
(Philadelphia Water Department, 2011)45

Pada wilayah perumahan dan permukiman di daerah bawah/dataran rendah yang

sering digenangi air seperti pada lokasi studi perlu ditanami dengan jenis tanaman yang

dapat berfungsi membantu mengatasi genangan, yaitu tanaman dengan kemampuan

evapotranspirasi yang tinggi. Jenis tanaman yang memenuhi kriteria ini adalah tanaman

yang mempunyai jumlah daun yang banyak, sehingga mempunyai stomata (mulut daun)

yang banyak pula. Menurut Manan (1976) tanaman penguap air yang tinggi diantaranya

adalah nangka (Artocarpus integra), sengon (Paraserianthes falcataria), akasia (Acacia

auriculiformis), sonokeling (Dalbergia latifolia), mahoni (Swietenia mahagoni), jati

(Tectona grandis), kihujan (Samanea saman) dan lamtoro (Leucaena glauca).46

2.10.4 Ruang Terbuka Hijau Privat

Ruang Terbuka Hijau Privat merupakan ruang terbuka hijau milik institusi tertentu

atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa

kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan

(Puskompu, 2008).

RTH Pekarangan

Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas.

Luas RTH pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di

kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam PERDA mengenai RTRW di masing-masing

kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008). Apabila masih

tersedia lahan cukup luas pada pekarangan maka dapat diterapkan konsep taman hujan.

RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (Green Roof, Roof Garden)

Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, RTH dapat memanfaatkan ruang terbuka

non hijau, seperti atap, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan disamping

bangunan, dengan memakai media tambahan, seperti pot. Lahan dengan KDB diatas 90%
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seperti pada kawasan-kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yang

sangat terbatas, RTH dapat disediakan pada atap bangunan (Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 05/PRT/M/2008). Roof garden merupakan solusi taman di atas atap, yang

sekaligus berfungsi menurunkan tingkat panas yang meresap ke bangunan dan yang

dipantulkan ke atmosfer (Permana, 2010).47Untuk itu bangunan harus memiliki struktur

atap yang secara teknis memungkinkan.

Gambar 2.14. Penerapan roof garden pada kawasan padat48

(Philadelphia Water Department, 2011)

Gambar 2.15. Struktur roof garden49

(Permana, 2010)

Kita perlu mengenali dimanakah suatu wilayah perumahan dan permukiman

dibangun. Perumahan di kawasan dataran tinggi/perbukitan tentu saja akan memiliki

karakteristik berbeda dengan kawasan dataran rendah dan daerah pantai. Untuk daerah

perbukitan tipe RTH yang dikembangkan diutamakan berfungsi untuk resapan air dan

konservasi. Untuk daerah dataran rendah RTH diutamakan berfungsi untuk mereduksi

emisi gas buang, mereduksi suhu udara, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman.

Sedangkan di daerah pantai RTH diutamakan berfungsi konservasi, misalnya konservasi

mangrove dan padang lamun untuk melindungi pantai dari abrasi.

Untuk dapat mengoptimalkan RTH di suatu kawasan lingkungan perumahan dan

permukiman diperlukan perencanaan yang matang berdasarkan potensi alam, keseriusan
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pemerintah daerah, pemangku kepentingan (pengembang, perbankan dll) dan partisipasi

masyarakat, masyarakat yang berwawasan lingkungan, bergaya hidup hijau (green life

style) (Joga & Ismaun, 2011).50Pemerintah daerah berperan penting dari sisi penerapan

kebijakan. Pengembangan RTH yang berbasis infrastruktur hijau diintegrasikan dengan

RTRW. Komitmen pemda dalam mengoptimalkan infrastruktur hijau di suatu kawasan

tidak dapat dilakukan secara sektoral, diperlukan suatu kerjasama yang dinamis dan

berkesinambungan lintas sektoral baik dari tingkat perencanaan, pembangunan maupun

pemeliharaan. Instansi-instansi yang terkait dengan kebijakan infrastruktur hijau antara lain

Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air/PSDA, Bina Marga, Cipta Karya dan

Tata Ruang), Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Lingkungan Hidup, Kehutanan.

Dari sektor swasta, setiap pengembang wajib menyediakan RTH minimal 20 persen

dari kawasan yang dikembangkan. Ketentuan tersebut tidak dapat dikompensasikan dalam

bentuk uang. Insentif diberikan kepada pengembang yang membangun kawasan dengan

konsep perumahan hijau (green property), bangunan hijau (green building) (Joga &

Ismaun, 2011).51Dari sektor perbankan, dapat berperan dengan menyediakan pendanaan

perumahan dengan konsep green infrastructure secara lebih mudah.

Untuk mengantisipasi perubahan lahan RTH privat di kapling-kapling perumahan

menjadi lahan terbangun, keterlibatan dan kesadaran masyarakat terhadap arti penting

RTH sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH dapat

dioptimalkan dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan di lingkungan

RT/RW/Kelurahan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Masyarakat dapat turut

berpartisipasi mengembangkan infrastruktur hijau dengan mempertahankan RTH privat

sesuai dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH)

yang berlaku di wilayahnya pada lingkungan rumah masing-masing. Lebih jauh lagi

melalui suatu badan keswadayaan masyarakat, masyarakat dapat berpartisipasi dalam

merencanakan, membangun serta mengevaluasi infrastruktur hijau di lingkungannya, yang

dalam hal ini tentu saja dibutuhkan peran pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait

sebagai pembina dan pendamping masyarakat.

Pengembangan ruang terbuka hijau secara terintegrasi membentuk suatu jaringan

infrastruktur hijau, dapat bersinergi dengan infrastruktur abu-abu (jaringan jalan, drainase,

prasarana dan sarana lingkungan dll) sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan

perumahan dan permukiman dari sisi ekologis, estetis dan kenyamanan. Diperlukan peran
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aktif dari pemerintah, swasta dan masyarakat bersama-sama agar peningkatan kualitas

perumahan dan permukiman dengan infrastruktur hijau dapat optimal.

2.11 Storm Water Management Model (SWMM) 5.0

Untuk mengevaluasi efektifitas penerapan RTH berbasiskan Low Impact

Development (LID) dalam mereduksi limpasan air hujan dapat digunakan bantuan software

pengolah dalam analisa hidrologisnya. Software SWMM 5.0 dari US Environmental

Protection Agency (EPA) ini dipilih karena mendukung pemodelan limpasan air hujan

pada suatu kawasan dengan metode CN-SCS. Metode ini merupakan metode yang

digunakan untuk memperkirakan volume limpasan total, debit puncak limpasan serta

hidrograf dari permukaan lahan pada berbagai kondisi. EPA SWMM 5.0 juga mendukung

pemodelan LID dengan menyediakan 5 jenis LID yang dapat diterapkan, yaitu Bioretention

Cell, Infiltration Trench, Porous Pavement, Rain Barrel dan Vegetative Swale.

2.12 Data Terkait Penelitian

Data yang diperlukan terkait dengan penelitian ini yaitu data hidrologis untuk

perhitungan limpasan, data pandangan masyarakat dan pemerintah daerah serta data biaya

konstruksi ruang terbuka hijau. Data yang dibutuhkan dalam perhitungan dengan metode

CN-SCS antara lain :

1. Nilai curve number (CN), yang ditentukan dari data tata guna lahan dan karakteristik

infiltrasi tanah (kelompok hidrologis tanah). Kelompok tanah hidrologis (Hydrologic

Soil Group/HSG) menurut USGS52adalah sebagai berikut (Westphal, 2001) :

 HSG A yaitu pasir dan kerikil yang mudah kering, memiliki laju infiltrasi yang

tinggi bahkan pada saat seluruh permukaan basah, kapasitas akhir infiltrasinya

sebesar 0,45 – 0,30 inci/jam atau 1,14 – 0,76 cm/jam

 HSG B yaitu tanah dengan tekstur yang relatif halus hingga relatif kasar, kapasitas

akhir infiltrasinya sebesar 0,30 – 0,15 inci/jam atau 0,76 – 0,38 cm/jam

 HSG C yaitu tanah yang di bawah permukaannya memiliki lapisan-lapisan kedap

air atau tanah dengan butiran yang relatif halus, kapasitas akhir infiltrasinya

sebesar 0,15 – 0,05 inci/jam atau 0,38 – 0,13 cm/jam

 HSG D yaitu tanah jenis lempung yang memiliki potensi besar untuk mengalami

pengembangan (swelling) atau tanah dengan muka air tanah (MAT) yang dekat

dengan permukaan tanah, atau tanah permukaan yang banyak mengandung
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lempung, atau tanah yang dekat dengan material-material kedap air. Kapasitas

akhir infiltrasinya sebesar 0,05 – 0,00 inci/jam atau 0,13 – 0,00 cm/jam

2. Data curah hujan setempat untuk menghasilkan besar/intensitas hujan periode ulang

tertentu (2, 5, 10, 25, 50 atau 100 tahunan). Untuk pengujian distribusi curah hujan

menggunakan Uji Chi Square dan Uji Smirnov-Kolmogorov.

Uji Chi Square menggunakan nilai X2 yang dapat dihitung dengan persamaan :

Persamaan 2.1

Di mana :

X² : harga chi kuadrat

Ef : frekuensi yang diharapkan, sesuai dengan pembagian kelasnya

Of : frekuensi yang terbaca pada kelas yang sama

Nilai X2 hasil perhitungan harus lebih kecil dari nilai Xcr
2 (chi square kritis) (X²< Xcr²)

untuk suatu derajat nyata tertentu (level of significance) yang dapat dibaca pada tabel,

biasanya diambil 5%. Derajat Kebebasan ini secara umum dapat dihitung dengan

rumus :

DK = K – (P + 1) Persamaan 2.2

Dimana :

DK : derajat kebebasan (number of degree of freedom)

K : banyaknya kelas / group (minimal 5 kelas)

P : banyaknya keterikatan (constraint) atau sama dengan banyaknya

parameter, untuk Distribusi Log PearsonP = 2.

3. Tipe hujan terkait dengan distribusi hujan dan kurva massa hujan (serta durasi hujan)

Apabila data curah hujan yang tersedia hanya hujan harian maka digunakan metode

Mononobe untuk menghitung sebaran hujan jam-jaman (Suripin, 2003) dengan rumus:

RT = R24/t . (t/T)2/3 Persamaan 2.3

Dimana :

RT : intensitas rata-rata hujan dalam T jam (mm/hari)

R24 : curah hujan efektif dalam 1 hari (mm)

T : waktu mulai hujan

t : waktu konsentrasi hujan

 


Ef
OfEf

X
2
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Untuk menghitung curah hujan jam-jaman digunakan persamaan berikut ini :

Rt = (t.RT) - (t-1).(Rt-1) Persamaan 2.4

Dimana :

Rt : prosentase intensitas hujan rata-rata dalam 1 hari

Untuk pengumpulan data pandangan masyarakat dan pemerintah daerah digunakan

kuesioner. Penentuan jumlah sampel bagi responden masyarakat menggunakan rumus Taro

Yaman seperti di bawah ini (Akdon & Ridwan, 2007) dengan teknik random sampling.

n =

Persamaan 2.5

Dimana :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

d : tingkat kesalahan = 10%

2.13 Penelitian Terdahulu

2.13.1 Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perumahan Sebagai Bahan

Revisi SNI 03-1733-2004

Hastuti (2011) dalam penelitiannya mengkaji tentang perencanaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) Perumahan yang dimaksudkan sebagai bahan revisi terhadap SNI 03-1733-

2004. Dilakukan penelitian beberapa taman lingkungan perumahan (taman RT, taman RW

dan taman kelurahan) di kota-kota besar Indonesia untuk kebutuhan 3.000-30.000

penduduk secara vertikal maupun horizontal dengan penentuan sampelnya secara

disengaja. Terhadap taman-taman terpilih dilakukan pengamatan pola penutupan tanaman,

zona bervegetasi/ekosistem air, elemen hard material, kondisi lingkungan sekitar

taman/potensi pencemaran serta identifikasi karakteristik tanaman. Dari penelitian ini

didapatkan bahwa sebagian besar taman lingkungan didominasi oleh komponen non

alami/perkerasan lebih banyak dari komponen hijau. Hal ini sebagai hasil dari dominannya

fungsi taman sebagai sarana pembangunan sosial budaya sedangkan fungsi lingkungan

kurang diperhatikan.

N
N.d2 + 1
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Eksperimen skala lapangan dilakukan dalam hal penerapan desain taman atap serta

fungsinya dalam konservasi air. Hasil percobaan skala lapangan untuk penerapan taman

atap didapatkan bahwa kemampuan retensi air hujan di setiap tipe taman atap akan

tergantung pada variasi tanaman penyusun. Pada kelompok massa groundcover, umumnya

retensi tertinggi terjadi pada lapisan tipe 2, seiring dengan semakin tingginya lapisan dan

ketinggian media tanam. Sedangkan pada kelompok variasi taman yang terdiri dari perdu,

pohon dan groundcover lebih tinggi kemampuan retensinya dari pada kelompok massa

yang didominasi satu jenis tanaman walaupun media tanam lebih tinggi.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah penentuan luasan RTH perumahan dalam

SNI 03-1733-2004 perlu disertai tujuan, fungsi atau manfaat RTH yang hendak dicapai

berdasarkan karakteristik masing-masing kawasan permukiman. Karakteristik taman ini

mempengaruhi komposisi luasan komponen alami dan non alami berdasarkan fungsi yang

hendak dicapai. Peningkatan luasan RTH di lahan yang terbatas maupun pada hunian

bertingkat atau rumah susun dilakukan dengan menetapkan fungsi, luasan serta komposisi

komponen hijau RTH vertikal, diantaranya dengan penerapan taman atap.

2.13.2 Kajian Unit Resapan Dengan Lapisan Tanah Dan Tanaman Dalam

Menurunkan Limpasan Permukaan

Barid dkk. (2007) mengkaji tentang efektifitas unit resapan dalam menurunkan

limpasan permukaan. Peneliti menggunakan model berukuran 100x100x100 cm berupa

kotak kayu yang diisi lapisan-lapisan dengan ketebalan tanah humus 10 cm, pasir 25 cm

dan kerikil 15 cm. Pengujian dilakukan dengan variasi pada lapisan paling atas dengan

maupun tanpa tanaman perdu/rumput. Pengujian efektivitas model tersebut dilakukan

dengan penyiraman unit sebagai simulasi air hujan debit 0,44 liter/detik. Dari analisis

perhitungan model dapat menurunkan debit limpasan, Q puncak limpasan dapat ditunda

sampai dengan 28 menit. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian

lebih lanjut terkait jenis tanaman penutup, ketebalan lapisan-lapisan pengisi dan ketinggian

genangan air sehingga dapat dihasilkan unit resapan yang lebih baik. (Barid, Ilhami, & F)


