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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kota Hijau 

2.1.1 Pengertian Kota Hijau 

Kota hijau (green city) adalah kota yang sehat secara ekologis atau sebagai 

kota yang memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, 

mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan 

lingkungan, dan menyinergikan lingkungan alami dan buatan. Kota hijau memiliki misi 

tidak hanya sekedar ‘menghijaukan’ kota melainkan lebih luas dan komprehensif yaitu 

Kota yang Ramah Lingkungan. Misi kota hijau antara lain memanfaatkan secara efektif 

dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem 

transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan Mensinergikan lingkungan 

alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak 

pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik secara lingkungan, sosial dan 

ekonomi secara seimbang. 

Inisiatif mewujudkan kota hijau memiliki makna strategis karena 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan kota yang begitu cepat 

dan berimplikasi terhadap timbulnya berbagai permasalahan perkotaan seperti 

kemacetan, banjir, permukiman kumuh, kesenjangan sosial, dan berkurangnya luasan 

ruang terbuka hijau. Selain itu, beberapa tahun terakhir permasalahan perkotaan 

semakin berat karena hadirnya fenomena perubahan iklim yang menuntut kita semua 

untuk memikirkan secara lebih seksama dan mengembangkan gagasan cerdas yang 

dituangkan ke dalam kebijakan dan program yang lebih komprehensif sekaligus 

realistis sebagai solusi perubahan iklim (Ernawi, 2012). 
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2.1.2 Atribut Kota Hijau 

Terdapat 8 atribut kota hijau, yaitu : 

1. Green Planning and Design (Perencanaan dan Perancangan Agenda Hijau).  

Peningkatan kualitas rencana tata ruang dan rancang kota yang lebih sensitif 

terhadap agenda hijau, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 

2. Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)  

Perwujudan kualitas, kuantitas, dan jejaring RTH perkotaan melalui pembangunan 

ruang terbuka hijau sesuai dengan karakteristik kota/kabupaten, dengan target 

RTH 30%. 

3. Green Waste (Pembuangan Hijau) 

Penerapan prinsip 3R dengan menerapkan prinsip zero waste yaitu mengurangi 

sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang dan meningkatkan nilai 

tambah.  

4. Green Transportation, (Transportasi Hijau) 

Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan yang mendorong warga 

untuk menggunakan transportasi publik ramah lingkungan, misalnya jalur sepeda, 

jalur pejalan kaki, dsb.  

5. Green Water (Air Hijau) 

Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air dengan 

menerapkan konsep eco drainase dan zero run off. 

6. Green Energy (Energi Hijau)  

Pemanfaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan.  

7. Green Building (Bangunan Hijau) 

Penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat air, energi, struktur, dsb)  

8. Green Community (Komunitas Hijau) 

Peningkatan kepekaan, kepedulian, dan peran serta aktif antara pemerintah dan 

masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut kota hijau.  

Berdasarkan penjelasan atribut kota hijau diatas, green waste, green 

transportation, green water, green energy, dan green building merupakan atribut yang 

sering kita sebut sebagai green insfrastructure. Keseluruhan atribut kota hijau tersebut 

tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan yang integral, termasuk dalam 

kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal sebagai dampak ikutan dari 

perwujudan masing-masing atribut (Ernawi, 2012). 
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2.2 Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan 

RTH kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi 

sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawaan 

hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, 

kawasan hijau pekarangan (Fandeli, 2004 dalam Dwihatmojo, 2010). Menurut 

definisinya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area  memanjang/jalur dan/atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, 

baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan 

kepemilikannya RTH terbagi menjadi dua yaitu RTH privat dan RTH publik. RTH privat 

merupakan RTH 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.  

Sedangkan RTH publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh 

pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk masyarakat secara umum 

(Permen PU No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

di Kawasan Perkotaan). Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam 

rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau wilayah kota memiliki 

proporsi wilayah paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. 

Sedangkan distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran 

penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola 

ruang (UU RI No.26 Tahun 2007). 

Secara fisik, RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat 

alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional. Sedangkan RTH non alami atau 

binaan berupa taman, lapangan olahraga, dan Kebun Bunga. Sedangkan secara 

struktur, bentuk, dan susunan, RTH merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi 

planologis. Konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti 

kawasan lindung, perbukitan, sempadan badan air (sungai, danau, pesisir, dsb). RTH 

dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola 

struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota, 

maupun taman-taman regional/nasional (Khambali, 2017). 

2.2.1 Tujuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau  

Menurut Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Wilayah Perkotaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008, 

penyediaan RTH di perkotaan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 
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1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 

2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 

lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 

masyarakat; 

3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman 

lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 

2.2.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau  

Menurut Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Wilayah Perkotaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008, 

RTH memiliki fungsi utama dan tambahan sebagai berikut:  

1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis: 

 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 

berlangsung lancar; 

 sebagai peneduh; 

 produsen oksigen; 

 penyedia habitat satwa; 

 penyerap air hujan, polutan media udara, air dan tanah, serta; 

 penahan angin.  

2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:   

 Fungsi sosial dan budaya:  

 menggambarkan ekspresi budaya lokal; 

 media komunikasi warga kota; 

 tempat rekreasi;  

 wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 

mempelajari alam.  

 Fungsi ekonomi:   

 sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, 

sayur mayur;  

 bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan 

lain-lain.   
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 Fungsi estetika:  

 meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari 

skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: 

lanskap kota secara keseluruhan; 

 menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; 

 pembentuk faktor keindahan arsitektural; 

 menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan 

tidak terbangun.  

2.2.3 Manfaat Ruang Terbuka Hijau  

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 dalam 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, 

manfaat RTH berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Langsung ( dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu 

membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan 

bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah); 

b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu 

pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan 

persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan 

fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). 

Adanya RTH sebagai paru-paru kota, akan membentuk iklim yang sejuk dan 

nyaman. Kenyamanan ini ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-

faktor suhu udara, kelembaban udara, cahaya, dan pergerakan angin. RTH membantu 

sirkulasi udara dimana pada siang hari, dengan adanya RTH maka secara alami udara 

panas akan terdorong ke atas dan sebaliknya pada malam hari udara dingin akan 

turun di bawah tajuk pepohonan. Peningkatan penutupan vegetasi akan memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap penurunan suhu udara dalam taman dan 

sekitarnya yang bervegetasi yang rapat dan padat. Sedangkan pada taman dengan 

penutupan vegetasi yang minim tidak memberikan pengaruh terhadap penurunan 

suhu udara (Purnomohadi, 2006 dalam Ratnasari 2015). Oleh karena itu, efektifitas 

taman menurunkan suhu udara bergantung kepada dominasi elemen vegetasi yang 

ada pada taman dan sekitarnya. Semakin jauh jarak dari taman, suhu udara 

cenderung semakin tinggi, dan sebaliknya (Harti, 2005 dalam Ratnasari 2015). 
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2.2.4 Tipologi Ruang Terbuka Hijau  

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 dalam 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, 

berikut merupakan gambar penjelasan jenis RTH yang dikelompokkan sesuai dengan 

tipologinya. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 

Gambar 2. 1 

Tipologi RTH 

Tipologi RTH Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa 

habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami 

atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan. 

Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. 

Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, 

memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur 

ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan 

RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat dijelaskan pada tabel 

sebagai berikut. 

 

Tabel 2. 1 

Kepemilikan RTH 

No. Jenis 
RTH 

Publik 
RTH 

Privat 

1 RTH Pekarangan a. Perkarangan rumah tinggal    √ 

 

b. Halaman perkantoran, 
pertokoan, dan tempat usaha   

 √ 

c. Taman atap bangunan    √ 

2 
RTH Taman dan Hutan 
Kota 

a. Taman RT √ √ 

 

b. Taman RW √ √ 

c. Taman kelurahan √ √ 

d. Taman kecamatan √ √ 

e. Taman kota √  

f.  Hutan kota √  

Ruang 

Terbuka 

Hijau 

(RTH) 

Fisik 

RTH 

Alami  

Fungsi 

Ekologis 

Sosial Budaya 

RTH Non 

Alami 

Struktur 

Pola 

Ekologis 

Pola 

Planologis 

Kepemilikan 

RTH 

Publik 

RTH 

Privat 
Ekonomi 

Estetika 
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g. Sabuk hijau (green belt) √  

3 RTH Jalur Hijau Jalan a. Pulau jalan dan median   jalan √ √ 

 
b. Jalur pejalan kaki √ √ 

c. Ruang dibawah jalan layang √  

4 RTH fungsi tertentu a. RTH sempadan rel kereta api √  

 

b. Jalur hijau jaringan listrik 
tegangan tinggi 

√  

c. RTH sempadan sungai √  

d. RTH sempadan pantai √  

e. RTH pengaman sumber air 
baku/mata air 

√  

f. Pemakaman √  
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 

Jenis Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan terdiri dari; taman kota, taman 

wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman 

lingkungan perkantoran dan gedung komersial , taman hutan raya, hutan kota, hutan 

lindung, bentang alam (seperti gunung, bukit, lereng dan lembah), cagar alam, kebun 

raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, 

parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan. Termasuk juga jalur dibawah saluran listrik 

SUTT dan SUTET, sempadan badan air (sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa), 

jalur pengaman jalan (median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian), kawasan 

dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara, dan taman atap (roof 

garden) (Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau). 

Selain itu, fungsi dan penerapan RTH disesuaikan dengan karakteristik RTH dan 

tipologi kawasannya. Berikut ini merupakan penjelasan karakteristik RTH menurut 

tipologi kawasan perkotaaan. 

Tabel 2. 2 

Fungsi dan Penerapan RTH pada Berbagai Tipologi Kawasaan Perkotaan 

No. 
Tipologi Kawasan 

Perkotaan 

Karakteristik RTH 

Fungsi Utama Penerapan Kebutuhan RTH 

1 Pantai  pengaman wilayah pantai  berdasarkan luas wilayah 

 
 sosial budaya 

 berdasarkan fungsi tertentu 
 mitigasi bencana 

2 Pegunungan  konservasi tanah  berdasarkan luas wilayah 

 
 konservasi air 

 berdasarkan fungsi tertentu 
 keanekaragaman hayati 

3 Rawan Bencana  mitigasi/evakuasi bencana  berdasarkan fungsi tertentu 

4 
Berpenduduk jarang 
s.d. sedang 

 dasar perencanaan kawasan  berdasarkan fungsi tertentu 

  sosial  berdasarkan jumlah penduduk 

5 Berpenduduk padat  ekologis  berdasarkan fungsi tertentu 

 
 sosial 

 berdasarkan jumlah penduduk 
 hidrologis 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 
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2.2.5 Jenis Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Berdasarkan Jalur Hijau Jalan dan 

Fungsi Tertentu 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 dalam 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, 

terdapat arahan penyediaan lahan RTH pada jalur hijau lahan dan RTH fungsi 

Tertentu.  

a. RTH Jalur Hijau Jalan 

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan perempatan 

tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan kelas 

jalan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011 dalam lampiran 

persyaratan teknis jalan untuk ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer 

dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 2. 3 

Ketentuan Rumija (Ruang Milik Jalan) Berdasarkan Kelas Jalan 

No. 
Kelas 
Jalan 

Potongan Melintang (meter) 

Badan Jalan 
Rumija 

Arteri Kolektor Lokal Lingkungan 

1 

Jalan 
Bebas 
Hambatan 

21 21 - - 30 

2 Jalan Raya 18 18 - - 25 

3 
Jalan 
Sedang 

11 9 - - 15 

4 Jalan Kecil 11 9 7,50   6,5; 3,5 11 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011 

b. RTH Fungsi Tertentu 

RTH fungsi tertentu berfungsi untuk perlindungan, pengamanan, 

sarana dan prasarana misalnya untuk kelestarian sumber daya alam, 

pengaman pejalan kaki, atau membatasi penggunaan lahan agar fungsi 

utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi; jalur hijau sempadan rel 

kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, kawasan sempadan 

perlindungan setempat berupa sempadan sungai, sempadan pantai, dan RTH 

pengaman sumber air baku / mata air. 

1. Jalur Hijau (RTH) Sempadan Kereta Api 

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan 

RTH yang memiliki fugsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan 

masyarakat dengan rel kereta api.  

Berikut merupakan ketentuan menentukan lebar garis sempadan jalan 

kereta api di kawasan perkotaan. 



18 
 

Tabel 2. 4 

Ketentuan Lebar Garis Sempadan Rel Kereta Api 

No. Letak Jalan Rel Kereta Api 
Objek 

Tanaman Bangunan 

1 Jalan rel kereta api lurus >11 m >20 m 

2 
Jalan rel kereta api 
belokan / lengkungan 

 Lengkungan 
Dalam 

>23 m >23 m 

 
 Lengkuan 

Luar 
>11 m >11 m 

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011 

2. RTH Sempadan Sungai 

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak disebelah kiri 

dan kanan sungai yang memiliki. Fungsi utama untuk melindungi sungai 

tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan 

kelestariannya. Sungai di perkotaan terdiri dari sungai bertanggul dan 

sungai tidak bertanggul. 

a. Sungai Bertanggul: 

Garis sempadan sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan 

ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m disebelah luar sepanjang kaki 

tanggul. Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya tanggul 

dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan yang dapat berakibat 

bergesernya garis sempadan sungai. Kecuali lahan yang berstatus 

tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru 

harus dibebaskan. 

b. Sungai Tidak Bertanggul: 

Garis sempadan sungai tidak di dalam kawasan perkotaan 

ditetapkan sekurangnya-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai yang 

kedalamannya tidak lebih dari 3 m pada waktu ditetapkan. Selain itu, 

sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 

m garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari 

tepi sungai pada waktu ditetapkan. Sedangkan sungai yang 

mempunyai kedalam lebih dari 20 m garis sempadan sungai ditetapkan 

sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan. 
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3. RTH Sumber Air Baku/ Mata Air 

Garis sempadan waduk/danau RTH terletak pada garis sempadan 

yang ditetapkan sekurang-kurangnya  50 m dari titik pasang tertinggi ke 

arah darat. Sedangkan untuk mata air RTH terletak pada garis sempadan 

yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 m disekitar mata air. 

2.3 Penggunaan Lahan, Kepadatan Bangunan dan Kerapatan Vegetasi 

2.3.1 Penggunaan Lahan  

Lahan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena 

lahan sebagai tempat manusia melakukan segala aktivitasnya. Dari segi geografi, 

lahan merupakan wadah bagi sebuah hunian mempunyai kualitas fisik yang penting 

dalam penggunaannya. Sementara dari segi ekonomi, lahan merupakan suatu sumber 

daya alam yang mempunyai peranan penting dalam produksi (Lichrield dan Drabklin, 

1980). Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah setiap bentuk 

intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Arsyad, 2010). Penggunaan lahan 

merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan bagi maksud-

maksud pembangunan secara optimal dan efisien (Sugandhy, 1989).  

Untuk mengetahui penggunaan lahan di suatu wilayah, maka perlu diketahui 

komponen-komponen penggunaan lahannya. Berdasarkan jenis penggunaan lahan 

dan aktivitas yang dilakukan diatas lahan, maka dapat diketahui komponen-komponen 

pembentukan lahan (Chiapin dan Kaiser, 1979). Komponen penggunaan lahan suatu 

wilayah terdiri atas antara lain; lahan permukiman, lahan industri, lahan komersial, 

lahan jalan, lahan tanah publik, tanah kosong (Yeates, 1980). Sedangkan pendapat 

lain menyatakan bahwa komponen penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi tiga 

yaitu; private uses (lahan permukiman, komersial, dan industri); public uses (lahan 

rekreasi dan pendidikan); dan jalan (Hartshorne, 1980).  

2.3.2 Kepadatan Bangunan 

Adanya bangunan dalam kota membentuk kondisi permukaan yang tidak 

teratur, sehingga memperlambat aliran massa udara bebas (memperlambat angin). 

Pada kondisi ini, kota akan melepaskan panas pada siang hari. Hal ini akan 

mengurangi efek aliran udara sehingga terjadi penumpukan panas. Kota akan menjadi 

lebih panas dan juga terdapat pencemaran udara lebih banyak dari daerah sekitarnya 

karena adanya aliran udara ke pusat kota.  
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Oleh karena itu, kota mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan fisik 

disekitarnya (Khambali, 2017). Bangunan beton dan jalan aspal menyerap panas 

sepanjang hari dan melepaskannya dengan lambat hari. Pusat kota tidak hanya lebih 

panas dari pinggir kota, tetapi juga kurang nyaman karena mengandung banyak 

polusi, kurang sinar matahari, kurang angin, pengap, dan kelembapannya rendah 

(Miller, 1986 dalam Khambali, 2017). 

2.3.3 Kerapatan Vegetasi 

Kerapatan vegetasi merupakan hal terpenting didalam kenyamanan tempat 

tinggal. Vegetasi yang rapat dapat berfungsi sebagai peneduh dan penghasil oksigen 

yang membuat daerah permukiman menjadi sejuk. Selain itu, dapat berfungsi sebagai 

peredam suara sehingga dapat mengurangi kebisingan. Kerapatan vegetasi yang 

dimaksud adalah vegetasi yang berada di permukiman. Semakin rapat vegetasi maka 

tingkat kesejukan dan kenyamanan tempat tinggalnya juga makin tinggi (Sutanto, G. 

dan Totok Gunawan, 1981). 

2.4 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 

2.4.1 Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena, melalui analisis data yang 

diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand dan kiefer, 1994). Pengumpulan data penginderaan 

jauh dilakukan dengan menggunakan alat pengindera disebut sensor. Sensor 

pengumpul data penginderaan jauh umumnya dipasang dalam suatu platform yang 

berupa pesawat terbang atau satelit. Data penginderaan jauh berupa citra (imagery). 

Data tersebut dapat dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek, daerah, 

atau fenomena yang diteliti. Proses penerjemahan data penginderaan jauh menjadi 

informasi disebut interpretasi peta. Apabila interpretasi dilakukan secara digital maka 

disebut interpretasi citra digital (digital image interpretation) (Hardika, E., 2011). 

2.4.2 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah setiap rangkaian prosedur, baik yang 

berbasis manual ataupun komputasi yang digunakan untuk menyimpan dan 

memanipulasi data yang bereferensi secara geografis (Aronoff, 1989). Secara umum 

SIG dapat diartikan secara ringkas yaitu suatu sistem yang berhubungan dengan 

informasi geografis.  
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SIG banyak digunakan oleh beberapa pihak dari berbagai kalangan, 

khususnya yang terkait dengan bidang geografis dan teknologi komputasi (Wijaya, 

2015). Sesuai perkembangannya, saat ini penggunaan SIG tidak hanya terbatas pada 

bidang geografis dan komputasi, tetapi sudah menjalar ke bidang lainnya diantaranya 

bidang pertanian, ekonomi, matematika, perencanaan tata ruang wilayah dan kota. 

Beberapa metode dan alat analisis telah diaplikasikan menggunakan SIG yang paling 

umum digunakan adalah aplikasi klasifikasi  (Maguire, 1991 dalam Wijaya, 2015). 

2.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode overlay dan 

scoring. Overlay dilakukan setelah data-data variabel penelitian berupa penggunaan 

lahan, tingkat kepadatan bangunan, dan tingkat kerapatan vegetasi diketahui. Data 

variabel diperoleh dengan mengintegrasikan data hasil penginderaan jarak jauh, data 

hasil survei langsung ke lapangan (data primer), dan data yang diperoleh dari telaah 

dokumen ( data sekunder)  untuk menentukan area prioritas penyedian Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Semarang Timur. Data hasil penginderaan jauh 

berupa penggunaan lahan, tingkat kepadatan bangunan, dan tingkat kerapatan 

vegetasi sekunder diperoleh dengan melakukan interpretasi citra Quickbird Tahun 

2015.  

Data hasil survei lapangan diperoleh dengan melakukan uji 

ketelitian/kebenaran pada penggunaan lahan di lapangan terhadap hasil interpretasi 

yang telah dilakukan. Sedangkan data berupa fisik alam, jumlah penduduk, dan 

peraturan-peraturan terkait, dsb diperoleh dengan cara melakukan telaah dokumen 

dari data statistik yang ada. Data-data tersebut kemudian diolah dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk membuat peta-peta tematik 

hasil penelitian. Selain itu, untuk mendapatkan hasil area prioritas penyedian RTH 

publik di Kecamatan Semarang Timur dilakukan tiga analisis yaitu analisis tingkat 

ketersediaan cadangan lahan RTH publik berdasarkan penggunaan lahan, analisis 

tingkat kepadatan bangunan berdasarkan blok lahan, dan analisis tingkat kerapatan 

vegetasi berdasarkan blok lahan yang ada.  
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2.9.1 Kerangka Analisis 

Tahapan analisis yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menetukan area prioritas untuk penyediaan RTH publik pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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1.9.2 Kebutuhan Data 

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan informasi dan data dari berbagai 

sumber data. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis dan 

menyusun area prioritas untuk penyedian RTH Kecamatan Semarang Timur . Data 

yang dibutuhkan tersusun dalam tabel kebutuhan data, adapun rincian tabel 

kebutuhan data tersebut adalah sebagai berikut :  

Tabel 2. 5 

Kebutuhan Data 

Aspek Variabel 
Jenis 
Data 

Waktu 
Data 

Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan 
Data 

Kondisi 
Geografis 

Batas Wilayah, Luas 
Wilayah, Topografi, 

Geologi, Litologi, 
Klimatologi, dan 

Hidrologi. 

Sekunder 
Tahun 
2011 

Bappeda Kota 
Semarang 

Telaah Dokumen 

Demografi 
Jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin, 
dan Mata Pencaharian. 

Sekunder 
Tahun 

Terakhir 
BPS Kota 
Semarang 

Telaah Dokumen 

Penggunaan 
Lahan 

Penggunaan Lahan, 
RTH Existing, 

Kepadatan Bangunan, 
Kerapatan Vegetasi 

Primer 
(Citra 

Quickbird) 
 

Tahun 
2015 

 
 

Bappeda Kota 
Semarang, 

Survei 
Lapangan 

Interpretasi Citra 
dan Survei 
Lapangan 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

2.9.3 Pembentukan Data Spasial 

Metode analisis yang digunakan untuk penentuan lokasi prioritas penyediaan 

RTH di Kecamatan Semarang Timur dilakukan dengan 3 pendekatan sebagai berikut. 

1. Perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan penggunaan lahan 

Penambahan RTH secara signifikan dapat dimungkinkan antara lain melalui 

optimalisasi penataan jalur hijau koridor komersial. Selain itu, optimalisasi dalam blok-

blok permukiman, dengan bentuk taman lingkungan, taman poket, perkarangan 

bangunan hunian, maupun jalur hijau jalan lingkungan, melalui strategi pembangunan 

kembali kawasan (urban redevelopment) (Rahmi, dkk., 2012). Area yang berpotensi 

untuk pengembangan RTH dalam strategi menuju RTH 30% (20% publik dan 10% 

privat) adalah sebagai berikut (Yoga dan Ismaun, 2011 dalam Ratnasari, A, 2015).  
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a) Area yang tidak boleh dibangun  

Area yang sensitif terhadap perubahan harus di konservasi agar fungsi 

lingkungan tetap terjaga seperti : habitat satwa liar, area yang memiliki 

keanekaragaman tinggi, area genangan dan penampung air (water retention), area 

rawan bencana, tepi sungai sebagai pengaman ekologis, area yang memiliki 

pemandangan tinggi; pemakaman. 

b) Koridor kota (link)  

Koridor kota seperti : jalur hijau jalan dan jalan tol, bawah jalan layang, 

pedestrian, sempadan sungai, tepian badan air situ dan waduk, sempadan rel 

kereta api, Saluran Umum Tegangan Tingggi (SUTET), pantai. 

c) Koefisien Dasar Hijau (KDH) 

KDH minimal 20% pada kawasan pengembang (pusat perbelanjaan, hotel, 

apartemen); taman atap dan dinding hijau pada bangunan. 

Mengingat tingginya lahan terbangun di Kecamatan Semarang Timur, maka 

perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah penggunaan lahan dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik pemerintah atau 

masyarakat. Prioritas RTH diklasifikasikan menjadi tiga antara lain: prioritas ke-1 

berupa koridor atau jalur hijau jalan milik pemerintah (rumija); prioritas ke-2 yang 

berupa jalur sempadan sungai, sempadan rawa, dan sempadan rel kereta api; 

sedangkan potensi ke-3 berupa lahan-lahan kosong milik masyarakat dapat dijadikan 

taman-taman lingkungan.  

Kemudian didapatkan area RTH eksisting, area prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 

3 yang dipetakan secara spasial menjadi peta area prioritas penyediaan RTH di 

Kecamatan Semarang Timur. 

2. Perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan tingkat kepadatan bangunan. 

Kepadatan bangunan diperoleh dari hasil interpretasi Citra Quickbird Tahun 2015. 

Bangunan yang padat dapat menghambat sirkulasi udara dan menghalangi terjadinya 

evaporasi yang berasal dari tanah. Hal ini mengakibatkan terjadi peningkatan 

kelembapan udara yang menurunkan kualitas kenyamanan permukiman. Ukuran 

kepadatan bangunan dihitung pada rumus sebagai berikut: 

𝐊𝐞𝐩𝐚𝐝𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 =   
 𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐀𝐭𝐚𝐩 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧 𝐱 𝟏𝟎𝟎%

𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐮𝐧𝐚𝐧
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Penentuan luas atap bangunan dapat dilakukan dengan interpretasi citra melalui 

metode kualitatif berdasarkan tingkat keseragaman. Sedangkan batasan blok 

bangunan berdasarkan batasan jalan, sungai, dan batas administratif kelurahan. Hasil 

dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sebagai berikut. 

Tabel 2. 6 

Klasifikasi dan Skor Kepadatan Bangunan 

Kepadatan Bangunan Presentase Kepadatan (%) 

Sangat Jarang <21 

Jarang 21-40 

Sedang 41-60 

Padat 61-80 

Sangat Padat >80 

Sumber : Sutanto, G. Dan Totok Gunawan, 1981 

3. Perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan tingkat kerapatan vegetasi. 

Kerapatan vegetasi diperoleh dari hasil interpretasi Citra Quickbird Tahun 2015. 

Vegetasi memiliki fungsi sebagai peneduh, penghasil oksigen, dan peredam suara. 

Hal ini yang membuat suhu terasa sejuk dan mengurangi kebisingan sehingga kualitas 

kenyamanan permukiman meningkat. Penentuan kerapatan vegetasi dapat diketahui 

dengan membandingkan persentase antara luas atap bangunan dengan luas blok 

vegetasi. Ukuran kerapatan vegetasi dihitung pada rumus sebagai berikut: 

𝐊𝐞𝐫𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐕𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚𝐬𝐢 =   
𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐓𝐮𝐭𝐮𝐩𝐚𝐧 𝐊𝐚𝐧𝐨𝐩𝐢  𝐕𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚𝐬𝐢 𝐱 𝟏𝟎𝟎%

𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐁𝐥𝐨𝐤 𝐕𝐞𝐠𝐞𝐭𝐚𝐬𝐢
 

Tabel 2. 7 

Klasifikasi dan Skor Kerapatan Vegetasi 

Kepadatan Vegetasi Presentase Kerapatan (%) 

Sangat Jarang <10 

Jarang 10-24 

Sedang 25-39 

Rapat 40-54 

Sangat Rapat >55 

Sumber : Sutanto, G. dan Totok Gunawan, 1981 
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2.9.4 Menyusun Area Prioritas RTH Publik 

Area prioritas RTH publik merupakan area yang paling diutamakan untuk 

dijadikan sebagai lokasi penambahan RTH publik. Area ini diasumsikan  dengan 

kepatan bangunan yang cenderung padat dan kerapatan vegetasi yang masih jarang, 

terletak pada jalur hijau jalan berupa koridor atau jalur hijau jalan milik pemerintah 

(rumija), dan terletak pada area dengan fungsi tertentu misalnya jalur sempadan 

sungai, sempadan rawa, sempadan rel kereta api, dan lahan-lahan kosong milik 

masyarakat. Parameter-parameter dalam menetukan area prioritas penyediaan RTH 

publik tersebut kemudian dilakukan overlay atau tumpang susun untuk mendapatkan 

area prioritas penyediaan RTH di Kecamatan Semarang Timur. Overlay dilakukan 

antara peta penggunaan lahan, kepadatan bangunan, dan kerapatan vegetasi. Hasil 

overlay nantinya didapatkan suatu skor total. Skor total dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat prioritas area untuk penyediaan RTH publik di Kecamatan 

Semarang Timur. Berikut tabel penjelasan secara lengkakapnya. 

Tabel 2. 8 

Kriteria Penentuan Area Prioritas  

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 

No. Indikator Kriteria Skor 
1 Penggunaan Lahan[1] Koridor atau jalur hijau jalan 

milik pemerintah (rumija) 
3 

 Jalur sempadan sungai, 
sempadan rawa, sempadan 
rel 

2 

Lahan-lahan kosong milik 
masyarakat 

1 

2 Kepadatan Bangunan[2] Sangat Jarang 1 

 Jarang 2 
Sedang 3 
Padat 4 
Sangat Padat 5 

3 Kerapatan Vegetasi[2] Sangat Jarang 5 

 Jarang 4 
Sedang 3 
Rapat 2 
Sangat Rapat 1 

Sumber : 

𝑌𝑜𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐼𝑠𝑚𝑎𝑢𝑛, 2011 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑅𝑎𝑡𝑛𝑎𝑠𝑎𝑟𝑖, 𝐴. 2015.

𝑆𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝐺. 𝐷𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑜𝑘 𝐺𝑢𝑛𝑎𝑤𝑎𝑛, 1981
[2]

 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑆𝑒𝑡𝑖𝑎𝑤𝑎𝑛, 𝐵, 2013

[1] 

 

𝐉𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐬 =   
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢 − 𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐡

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐬
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Jarak kelas prioritas ruang terbuka hijau publik didapat dari mengurangi skor 

total tertinggi dengan skor total terendah, kemudian dibagi dengan jumlah kelas yang 

diinginkan. Kelas yang digunakan untuk menentukan area prioritas penyediaan ruang 

terbuka hijau publik di Kecamatan Semarang Timur dibagi hanya 2 kelas. Pembagian 

hanya menjadi 2 kelas ini dikarenakan area luasan untuk pengembangan RTH tidak 

cukup luas sehingga simbol maupun perbedaan warna yang ditunjukkan pada 

keterangan peta dapat terbaca dengan jelas. Kelas yang dihasilkan adalah area RTH 

prioritas 1 atau diprioritaskan dan area RTH prioritas 2 atau prioritas sedang. Hasil 

overlay dan penjumlahan skor pada setiap variabel menghasilkan skor paling tinggi 

adalah 13 dan skor paling rendah adalah 2. Dari hasil tersebut didapatkan jarak kelas 

adalah 5,5. 

𝐉𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐬 =   
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐓𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢 − 𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐚𝐡

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐬
 

𝐉𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐬 =   
𝟏𝟑 − 𝟐

𝟐
 

𝐉𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐥𝐚𝐬 =   𝟓, 𝟓 

Tabel 2. 9 

Rencana Kelas Prioritas Penambahan Ruang Terbuka Hijau  

Publik Kecamatan Semarang Timur 

Kelas Prioritas  Skor Total 

Prioritas 1 atau Diprioritaskan 7,5 - 13 

Prioritas 2 atau Prioritas Sedang 2 – 7,5 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 


