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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Geografi adalah mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di muka

bumi, dari peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang berupa fisikal maupun

atau makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan,

ekologikal dan regional untuk kepentingan program dan keberhasilan

pembangunan (Bintarto, 1988). Analisis keruangan mempelajari letak dan

penyebaran fenomena di permukaan bumi. Dalam analisis keruangan ada dua hal

yang harus diperhatikan yaitu pertama, penyebaran ruang yang telah ada dan

kedua, penyediaan dan penataan ruang yang akan digunakan untuk berbagai

perencanaan. Dengan demikian, ilmu geografi ada hubungannya dengan

permasalahan tata ruang dan pengembangan wilayah (Yuli Priyana, 1998).

Salah satu wilayah yang memerlukan perencanaan tata ruang ialah

perkotaan. Perkembangan kota di berbagai bidang mempunyai dampak positif

maupun negatif terhadap tingkat kualitas lingkungan kota. Gejala umum yang

sering dijumpai pada wilayah perkotaan pertama, karena pertambahan penduduk

kota; dan kedua, karena perubahan dan pertumbuhan kegiatan masyarakat kota

serta meningkatnya kebutuhan hidup (Musiyam, 1994). Pertambahan jumlah

penduduk kota yang terus meningkat, mendorong peningkatan ketersediaan

fasilitas penunjang, terutama untuk perluasan ruang kota bagi berbagai prasarana

kota seperti jaringan jalan, drainase, gedung perkantoran, perumahan dan taman.

Luas lahan tetap, sementara kebutuhan lahan untuk berbagai peruntukan semakin

meningkat, akan berakibat menurunnya kualitas lingkungan kota seperti

pencemaran udara, pencemaran suara, dan pencemaran air (Yuli Priyana, 1998).

Keterbatasan lahan di perkotaan akan memunculkan berbagai permasalahan

seperti terus meningkatnya harga lahan, kesulitan dalam proses pembebasan

tanah, berbagai fenomena yang terjadi akibat kasus malpraktik yang dilakukan

oleh para pengelola kota dalam penataan ruang seperti jeleknya sarana

transportasi, kurangnya gedung untuk fasilitas, kurang lancarnya telekomunikasi,

dan kurang memadainya pengadaan air bersih (Eko Budiharjo, 1993).
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Gejala lain adalah kecenderungan hilangnya kawasan lindung akibat

kurang jelasnya kewenangan pengaturan dan pemanfaatan ruang. Akibatnya,

banyak terjadi alih fungsi lahan, salah satunya ialah taman terbuka yang

merupakan paru-paru kota menjadi kawasan komersial seperti supermarket (Eko

Budiharjo, 1993). Konversi lahan yang semula merupakan ruang tumbuh berbagai

jenis tanaman atau vegetasi berubah menjadi ruang permukiman dan sarana

pendukung kegiatan yang ada di perkotaan. Sejalan dengan itu, ruang terbuka

hijau menjadi fasilitas bangunan, pencemaran di kota pun mulai terjadi (Fandeli

2004). Ketidakterpaduan dalam penataan lahan akibat sifat egoisme sektoral juga

memberikan dampak yang kurang positif baik dari aspek lingkungan fisik maupun

sosial budaya (Sukendra Marta, 1993).

Beberapa kota di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan pesat.

Wilayah perkotaan sebagai pusat aktivitas manusia dan kepadatan penduduk

tinggi akan mengakibatkan area perkotaan lebih didominasi oleh lahan terbangun.

Konsentrasi penduduk di bagian wilayah tertentu ditambah dengan adanya

industri dan perdagangan serta transportasi kota yang padat menyebabkan

terjadinya thermal polution yang kemudian membentuk pulau panas atau heat

island. Wilayah dengan persentase lahan terbangun tinggi akan menyebabkan

absorbsi radiasi matahari tinggi sehingga pancaran balik radiasi gelombang

panjang ke atmosfer juga tinggi. Jika atmosfer di atas area perkotaan tercemar,

maka terjadi efek pulau bahang yaitu dimana radiasi balik pancaran radiasi

gelombang panjang dari berbagai jenis tutupan lahan di perkotaan terperangkap

oleh polutan udara sehingga akan lebih meningkatkan temperatur udara

(Rushayati et al. 2010). Kondisi sebaliknya yang sebaliknya terjadi justru ruang

terbuka hijau yang semakin menurun. Hal ini harus diantisipasi karena dapat

menyebabkan peningkatan suhu udara dan penurunan kenyamanan untuk

beraktivitas (Rushayati et al. 2010).

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau telah

mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti tingginya

polusi udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat stres karena

terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dalam hal ini,
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diperlukan pemikiran jauh ke depan dan perlu re-orientasi visi pembangunan kota

yang lebih mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Strategi pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung

perlu dilakukan secara kreatif, sehingga konversi lahan dari lahan produktif atau

kawasan hijau menjadi kawasan non-hijau dan non-produktif, dapat dikendalikan

sehingga dapat menambah rasa nyaman bagi tempat mukim penduduk.

Sebagai sub-sistem dari sistem keseluruhan kota, ruang terbuka hijau

memiliki peran dan fungsi penting bagi kota dan masyarakatnya. Secara ekologi,

ruang terbuka hijau memberikan fungsi dalam pengaturan iklim mikro kota,

menyegarkan udara, mengambil karbondioksida dalam proses fotosintesis dan

menghasilkan oksigen bagi makluk hidup untuk bernafas, menurunkan suhu kota

dan meningkatkan kelembaban, daerah resapan air, perlindungan permukaan air

dari erosi, dan lainnya. Secara sosial, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai sarana

rekreasi, berinteraksi sosial, dan sarana olahraga. Ruang terbuka hijau dapat

memberi manfaat ekonomi akibat naiknya citra kota ramah lingkungan dan ruang

visual yang indah sehingga memiliki nilai jual pariwisata (Irwan, 2005).

Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2010,

ruang terbuka hijau publik yang dibangun hanya 17,17% atau 557,90 Ha dari luas

wilayah Kota Yogyakarta. Kurangnya pembangunan ruang terbuka hijau publik di

wilayah kota diakibatkan karena keterbatasan lahan yang bisa digarap untuk

pembangunan ruang terbuka hijau tersebut. Maraknya pembangunan beragam

proyek yang melanggar aturan lingkungan menjadi penyebab semakin kritisnya

ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Permintaan pemanfaatan

lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan fasilitas

perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi, selain sering

mengubah konfigurasi alami lahan perkotaan juga menyita lahan dan berbagai

bentukan ruang terbuka lainnya. Ruang terbuka hijau publik disumbang dari

pembangunan jalur hijau yang luasannya telah mencapai 360,44 Ha, setelah itu

disumbang dari areal pemakaman, jalur pengaman jalan, kebun binatang,

lapangan olahraga, taman kota dan tempat rekreasi serta tempat parkir terbuka

(Pande Made Kutanegara, PSKK Universitas Gadjah Mada, 2011).



4

Gambar 1.1 Peta Sebaran Ruang Terbuka Kota Yogyakarta

Membangun kawasan perkotaan seringkali berhadapan dengan cepat

tumbuhnya penduduk tanpa diimbangi oleh kesiapan dan konsistensi dalam

penataan ruang. Pemerintah kota senantiasa berhadapan dengan manajemen

tambal sulam dalam membangun struktur dan pola ruang kotanya yang

dipengaruhi tidak saja karena persoalan tekanan pertumbuhan penduduk yang

tinggi, tetapi juga keinginan memaksimalkan angka laju pertumbuhan ekonomi

dengan memarjinalisasi lahan ruang terbuka hijau. Akibatnya timbul inkonsistensi

tata kelola ruang berdimensi jangka panjang. Mengabaikan tingginya konversi

lahan pertanian atau lahan ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun dan

cenderung mengancam keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Suwarli, 2011).
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Persebaran penduduk di Kota Yogyakarta yang tidak merata menyebabkan

kondisi permintaan kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan tidak seimbang.

Penggunaan atau tutupan lahan dominan di Kota Yogyakarta ialah perumahan.

Presentase penggunaan lahan Kota Yogyakarta sudah tak sesuai karena 72%

sudah digunakan untuk perumahan (Suhardjo, 1999). Sebagai pembanding,

menurut pakar ekologi, Odum (1975), menyatakan bahwa tataguna lahan di

perkotaan industri atau metropolitan untuk perumahan maksimum 40%. Keadaan

ini mencerminkan Kota Yogyakarta sudah terlalu padat dengan kualitas udara

cenderung menurun khususnya di ruas jalan padat lalu lintas kendaraan bermotor.

Tabel 1.1

Perbandingan Persentase Tataguna Lahan Kota Industri dengan Kota Yogyakarta

Tataguna Lahan Kota Industri Kota Yogyakarta

Perumahan 40 72

Jalur Transportasi 20 8,67

Jalur Hijau (RTH) 15 4,55

Perdagangan 10 2,25

Perkantoran 10 6,11

Industri 5 6,42

Total 100 100

Sumber : Suhardjo, 1999

Pada tahun 2012, luas lahan non-pertanian 84,22% sedangkan lahan

pertanian berupa sawah 2,55% dan luasannya terus berkurang ±2% tiap tahunnya.

Kecenderungan meningkatnya kebutuhan lahan yang terkonsentrasi di wilayah

tertentu ini mengakibatkan terlampauinya batas daya dukung lahan.

Perkembangan tersebut memaksa Kota Yogyakarta melakukan perluasan kotanya

ke daerah pinggiran, salah satunya adalah kecamatan Kotagede yang semula

merupakan wilayah pertanian mulai berubah fungsi menjadi wilayah non-

pertanian khususnya permukiman. Potensi Kotagede sebagai tujuan pemekaran

Kota Yogyakarta didukung dengan aksesibilitas yang cukup tinggi oleh adanya

Jalan Lingkar Selatan yang pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 1993

(Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, Kota Yogyakarta Tahun 2012).
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Tabel 1.2

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan / Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2012

Kecamatan

Luas Lahan (Ha)

Non-

Pertanian Sawah

Lahan

Kering Perkebunan Hutan Lainnya Total

Mantrijeron 224,77 2 0 0 0 34,23 261

Kraton 124,01 0 0 0 0 15,99 140

Mergangsan 194,55 5 0 0 0 31,45 231

Umbulharjo 634,75 50 3 0 16,74 107,51 812

Kotagede 259,25 11 1 0 8,42 27,33 307

Gondokusuman 362,35 0 0 0 0 36,65 399

Danurejan 97,33 0 0 0 0 12,67 110

Pakualaman 52,03 0 0 0 0 10,97 63

Gondomanan 100,19 0 0 0 0 11,81 112

Ngampilan 70,25 0 0 0 0 11,75 82

Wirobrajan 159 0 0 0 0 17 176

Gedongtengen 84,97 0 0 0 0 11,03 96

Jetis 150,44 0 0 0 0 19,56 170

Tegalrejo 223,38 15 0 0 0 52,62 291

Total 2737,27 83 4 0 25,16 400,57 3250

Sumber : Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah, Kota Yogyakarta Tahun 2012

Kecamatan Kotagede terus mengalami pemekaran fisik kota.

Pembangunan yang pesat di Kecamatan Kotagede baik pada sektor perumahan,

industri, pusat perbelanjaan, dan sentra perkantoran merupakan instrumen yang

mewadahi kepentingan sektor ekonomi. Permasalahannya, hal ini dikerjakan

dengan mengkonversi lahan pertanian cukup besar. Fenomena ini menunjukkan

cara yang salah dalam mengelola sumberdaya lingkungan kota. Hal ini berdampak

pada meningkatnya perubahan penggunaan lahan dari lahan non-terbangun

menjadi lahan terbangun khususnya untuk pembangunan perumahan,

meningkatnya polusi akibat bertambahnya pusat-pusat perdagangan, industri,

padatnya aktivitas kendaraan di jalan raya dan mobilitas penduduk yang demikian

tinggi. Dampak lebih lanjut yaitu kondisi yang tidak nyaman karena terus

berkurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau.
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Tabel 1.3 Penggunaan Lahan di Kecamatan Kotagede Tahun 2012

Penggunaan Lahan Luas (Ha)

Lahan sawah 12

Bangunan / Pekarangan 276

Tegal / Kebun 0

Kolam / Empang 0

Lainnya 19

Total 307

Sumber : BPS Provinsi DI. Yogyakarta, 2012

Tabel 1.4

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Kepadatan per Kecamatan

di Kota Yogyakarta Tahun 2012

Kecamatan
Luas

(km2)

Jumlah Penduduk

(jiwa)

Pertumbuhan

Penduduk (%)

Kepadatan Penduduk

(jiwa/km2)

Mantrijeron 2,61 37.861 -1,3 14.506

Kraton 1,4 24.273 -2,1 17.338

Mergangsan 2,31 34.147 -7,4 14.782

Umbulharjo 8,12 70.279 0,9 8.655

Kotagede 3,07 33.853 -0,5 11.027

Gondokusuman 3,99 47.998 -8,7 12.030

Danurejan 1,1 23.802 -2,2 21.638

Pakualaman 0,63 11.816 -2,2 18.756

Gondomanan 1,12 16.919 -0,8 15.106

Ngampilan 0,82 20.342 -5,4 24.807

Wirobrajan 1,76 29.477 -3,1 16.748

Gedongtengen 0,96 22.241 -4,1 23.168

Jetis 1,7 30.516 -3,7 17.951

Tegalrejo 2,91 40.483 -1,6 13.912

Total 32,5 444.007 -3 13.662

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dalam Laporan Status

Lingkungan Hidup Daerah, Kota Yogyakarta Tahun 2012
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Tabel 1.5 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut

Kelurahan di Kecamatan Kotagede Tahun 2012

Kelurahan
Luas

(km2)

Penduduk

Laki-Laki

Penduduk

Perempuan

Total

Penduduk

Kepadatan

Jiwa

Prenggan 0,99 5.636 5.824 11.460 11.576

Purbayan 0,83 4.795 4.995 9.790 11.795

Rejowinangun 1,25 6.098 6.067 12.165 9.732

Total 3,07 16.529 16.886 33.415 10.884

Sumber : BPS Provinsi DI. Yogyakarta, 2012

Kondisi kependudukan kecamatan Kotagede yang jumlah penduduknya

banyak tentu membutuhkan ketersediaan ruang lahan yang cukup. Padahal,

ketersediaan luas lahan tentu tidak akan bertambah. Bertambahnya lahan

terbangun untuk permukiman cenderung mengubah ruang-ruang kosong atau

lahan hijau. Hal inilah yang menyebabkan penurunan kualitas daya dukung

lingkungan apabila lahan terus mendapat tekanan pemanfaatan tanpa

memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk didalam urusan kenyamanan

tempat tinggal.

Penataan lahan yang tidak didasari oleh adanya informasi keruangan yang

lengkap dan dapat dipercaya akan berakibat pada tidak terpadunya kegiatan

pembangunan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya suatu sistem informasi

keruangan yang mampu memproses dan menganalisis informasi tersebut untuk

membantu pengambilan keputusan penatagunaan lahan. Berkaitan dengan

permasalahan tingkat kenyamanan terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau

daerah permukiman tersebut maka diperlukan data, informasi dan sistem analisis

yang lengkap dan memadai (Sugiharto Budi S, 1998).

Dalam rangka penataan lahan perkotaan diperlukan data penggunaan lahan

up to date sebagai acuan dalam penentuan peruntukan lahan. Penyediaan data

penggunaan lahan kota yang paling mutakhir apabila dilakukan dengan survei

lapangan akan memerlukan waktu lama dan jumlah tenaga surveyor yang banyak.

Seringkali data yang dipetakan sudah kadaluwarsa karena selisih waktu survai

dengan pemetaan yang lama. Salah satu cara untuk mengatasi kendala ini adalah

pemanfaatan data hasil teknologi penginderaan jauh (Sugiharto Budi S, 1998).
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Data penginderaan jauh yang resolusi spasialnya baik dapat memberikan

data mengenai obyek di permukaan bumi secara rinci, sesuai wujud dan letaknya

di medan. Semua obyek fisik yang tampak, dalam arti obyek yang ukurannya

tidak terlalu kecil dan tidak terlindung oleh obyek lain akan tergambar pada citra.

Kemampuannya yang dapat meliput cakupan daerah luas juga merupakan salah

satu keistimewaannya. Dari citra temporal dapat diketahui perubahan penggunaan

lahan kota. Hal ini sangat penting untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam

perencanaan kota (Sugiharto Budi S, 1998).

Teknik penginderaan jauh telah diakui manfaatnya dalam menghasilkan

informasi baru, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau secara terestrial serta

wilayah yang membutuhkan pemutakhiran peta dengan periode ulang yang

pendek seperti kota-kota yang berkembang cepat. Namun, manfaat penginderaan

jauh semakin meningkat apabila diintegrasikan dengan sistem informasi

geografiss. Perkembangan teknologi SIG yang pesat dan kemampuan analisis

spasialnya yang baik menyebabkan SIG semakin banyak mendapat perhatian.

Teknologi SIG merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan,

menyimpan, mengelola, menganalisis, membuat model serta menurunkan

informasi baru yang mempunyai referensi keruangan. Sebagaimana yang

dikemukakan Parent (1988, dalam Antenucci, 1991) bahwa manfaat SIG adalah

menghasilkan informasi baru. Dalam perencanaan wilayah dan kota, SIG

berfungsi sebagai ‘toolbox’ dan basis data (Agung, 1993) yang mempermudah

perencana melakukan berbagai analisis tata ruang dengan fungsi pemodelan peta

seperti penelusuran data maupun tumpangsusun peta.

Berdasarkan padanya perlunya studi tingkat kenyamanan permukiman dan

pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau dengan melihat kondisi daerah

penelitian, maka penulis berkeinginan mengetahui tingkat kenyamanan kaitannya

dengan prioritas penataan ruang terbuka hijau daerah permukiman melalui

pemanfaatan data penginderaan jauh dan integrasinya dengan SIG. Penelitian ini

berjudul “ Analisis Prioritas Penataan Ruang Terbuka Hijau Daerah

Permukiman Melalui Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem informasi

geografis di Kecamatan Kotagede “.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan yang

melandasi dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat kenyamanan daerah permukiman beserta distribusi

keruangannya di Kecamatan Kotagede berdasarkan parameter-parameter

yang digunakan?

2. Wilayah-wilayah manakah yang mendapat prioritas utama penataan ruang

terbuka hijau di Kecamatan Kotagede?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat kenyamanan daerah permukiman di Kecamatan

Kotagede berdasarkan parameter-paramater yang digunakan yaitu

kerapatan vegetasi daerah permukiman, kepadatan permukiman, kawasan

industri, kawasan perdagangan, dan jaringan jalan utama.

2. Mengetahui level prioritas penataan ruang terbuka hijau daerah

permukiman di Kecamatan Kotagede.

3. Mengetahui distribusi daerah-daerah prioritas penataan ruang terbuka

hijau permukiman berdasarkan tingkat kenyamanan daerah permukiman.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan khasanah ilmu

dan tambahan pustaka yang berkaitan dengan pemanfaatan citra

penginderaan jauh dan sistem informasi geografis yang bertujuan untuk

prioritas penataan ruang terbuka hijau daerah permukiman di wilayah

perkotaan dan juga dalam kaitannya dengan studi iklim kota.

2. Sebagai masukan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait di dalam

prioritas penataan ruang terbuka hijau daerah permukiman di Kecamatan

Kotagede.
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1.5 Telaah Pustaka

1.5.1 Permukiman

Menurut UU No. 24 tahun 1992, permukiman adalah bagian dari

lingkungan hidup di luar dari kawasan lindung, baik kawasan perkotaan maupun

pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai

bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana

lingkungan yang terstruktur.

Dalam UU No. 24 tahun 1992, disebutkan pula bahwa ciri–ciri utama

dari permukiman adalah sebagai berikut :

1. Mayoritas peruntukan adalah hunian ;

2. Fasilitas yang dikembangkan lebih pada pelayanan skala lingkungan ;

3. Luas kawasan yang dikembangkan lebih kecil dari 1000 Ha ; dan

4. Kebutuhan fasilitas perkotaan bagi penduduk kawasan hunian skala besar

masih tergantung atau memanfaatkan fasilitas perkotaan di pusat kota.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota,

hutan kota dibedakan atas beberapa tipe salah satunya adalah tipe kawasan

permukiman adalah hutan kota yang dibangun pada areal permukiman, yang

berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air,

penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman

pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

1.5.2 Karakteristik Kawasan Permukiman

Dalam penentuan lokasi permukiman, terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Diharapkan dalam penentuan lokasi tersebut tidak merusak

lingkungan dan tidak ditempatkan pada lokasi yang merupakan kawasan

konservasi, kawasan hutan lindung. Secara umum dapat disebutkan bahwa

permukiman memiliki dwi-fungsi yaitu (Budiharjo, 2004 : 64) :
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a. Fungsi pasif, penyediaan sarana atau prasarana fisik ; dan

b. Fungsi aktif, penciptaan lingkungan yang sesuai dengan kehendak,

aspirasi, adat dan tata cara hidup para penghuni dengan segala

dinamika perubahannya.

Faktor-faktor yang menjadi pokok dalam penentuan kawasan

permukiman tersebut adalah (Budiharjo, 2004 : 64) faktor alam menyangkut

tentang pola tataguna tanah, pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam, daya

dukung lingkungan, taman, area rekreasi atau olahraga. Faktor manusia terkait

dengan pemenuhan kebutuhan fisiologis, penciptaan rasa aman dan terlindungi,

rasa memiliki lingkungan atau handarbeni, tata nilai atau estetika. Faktor

masyarakat meliputi partisipasi penduduk, aspek hukum, pola kebudayaan, aspek

sosial ekonomi, dan kependudukan. Faktor wadah atau sarana kegiatan antara lain

perumahan, pelayanan umum seperti puskesmas, sekolah dan fasilitas umum

misalnya toko, pasar, dan gedung pertemuan. Faktor jaringan prasarana

menyangkut utilitas seperti air, listrik, gas, air bersih; transportasi darat, laut dan

udara; serta komunikasi.

1.5.3 Kondisi Kota

Kota yang berada di perbukitan, di lembah, atau di pantai mengalami

cuaca lokal yang berbeda. Dalam meninjau cuaca dan iklim kota, dikaitkan

dengan mikrometeorologi. Temperatur dan kelembaban berbeda di jalanan, di

tanah lapang, di kebun atau taman (Bayong Tjasjono, 1995).

Hampir semua aspek dari iklim kota dapat berubah termasuk

keseimbangan panas radiasi, kecepatan angin, kelembaban dan karakteristik

hujan. Perubahan iklim di daerah kota dapat disebabkan oleh lima hal yaitu :

1. Digantinya permukaan rumput, tanah dan pepohonan dengan perkerasan

aspal, semen atau beton dan kaca ;

2. Digantinya area pohon-pohon dan semak dengan blok bangunan beton ;

3. Dikeluarkannya sisa udara pendingin ruang, pemanas buatan bangunan,

industri dan kendaraan ;
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4. Mengalirnya air hujan langsung ke dalam jaringan air hujan dan hanya

sedikit air yang meresap ke dalam tanah ; dan

5. Adanya polutan dari berbagai sumber yang bereaksi dengan kandungan

kimia di udara membuat udara urban menjadi tidak normal (Dwita &

Bakti, 1999).

Berkurangnya ruang terbuka hijau dapat berpengaruh pada peningkatan

pencemaran udara, temperatur udara serta dapat menimbulkan adanya pulau

bahang. Pulau bahang merupakan refleksi dari keseluruhan perubahan iklim mikro

yang disebabkan aktivitas manusia pada permukaan kota (Landsberg, 1981).

Aktivitas manusia dapat merubah cuaca secara tidak sengaja. Bahan bangunan di

kota seperti bata, beton, dan sebagainya dapat menyerap dan menyimpan panas

matahari. Selain itu, alat pemanas, pengatur udara dan pembangkit listrik dapat

menghasilkan buangan panas. Fenomena pulau bahang antar tempat dapat berbeda

dipengaruhi kondisi topografi, pengaruh arah dan kecepatan angin, kondisi cuaca

setempat dan kondisi kerapatan lahan. Pulau bahang tersebut akan mempunyai

kecenderungan naik pada saat setelah matahari terbenam karena adanya perbedaan

yang cukup jelas temperatur antara daerah kota dengan desa.

Weng (Anonim, 2003) dalam penelitiannya di Delta Zhujiang China

tentang pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap peningkatan suhu udara.

Data yang digunakan yaitu data Landsat TM yang diintegrasikan dengan sistem

informasi geografis. Hasil yang diperoleh dengan adanya perubahan penggunaan

lahan sebagai dampak pembangunan tahun 1989-1997 terjadi pengurangan lahan

non-terbangun 50% akibat urbanisasi. Dampak lebih lanjut dari kondisi tersebut

yaitu terjadi kenaikan rata-rata temperatur sebesar 130C.

Aktivitas manusia dapat menyebabkan perubahan kondisi iklim kota yang

menyebabkan timbulnya pulau bahang. Penelitian Balling (dalam Anonim, 2003)

di Phoenix, Arizona tentang peningkatan temperatur dan pulau bahang,

menggunakan model simulasi radiasi inframerah satu dimensi dan penampang

vertikal model menunjukkan bahwa aktivitas lalu lintas jalan raya dan proses

industri yang menghasilkan CO2 berlebih yang diemisikan ke atmosfer dapat

menyebabkan pemanasan maksimum di daerah kota.
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1.5.4 Tipe Permukiman Kota

Permukiman kota mempunyai ekspresi keruangan yang bervariasi mulai

dari bangunan atau bentukan-bentukan individual sampai ke bentukan yang sangat

besar seperti megapolis. Tipe permukiman skala makro, mendatangkan

kenampakan permukiman kota terbesar dalam artian morfologis. Unit analisis

permukiman kota skala makro adalah satuan morfologis daripada built up areas-

nya berbagai macam tipe dari permukiman kota secara makro banyak

dikemukakan oleh pakar-pakar di bidang ini walau tinjauan khusus tentang tipe

ini tidak banyak ditemui. Secara garis besar, klasifikasi permukiman kota dapat

digolongkan menjadi lima antara lain sebagai berikut :

1. Klasifikasi atas dasar fungsi ;

2. Klasifikasi atas dasar fisik ;

3. Klasifikasi atas dasar pertumbuhan ;

4. Klasifikasi atas dasar hierarki ; dan

5. Klasifikasi atas dasar diluar dari keempat macam yang telah

disebutkan.

Kajian tipologi permukiman khususnya permukiman squatters yang

dikemukakan oleh Siswono Yudhohusodo dalam Rumah Untuk Seluruh Rakyat

(1991), disebutkan berdasarkan lokasinya terdapat lima kelompok lingkungan

permukiman squatters yaitu :

1. Lingkungan permukiman squatters di lokasi yang menurut rencana kota tidak

diperuntukkan bagi perumahan. Peremajaan ini memerlukan pemindahan

seluruh penghuninya ke tempat lain secara komersil bisa menguntungkan dan

bisa tidak tergantung dari peruntukan penggunaan tanahnya.

2. Lingkungan permukiman squatters yang berada pada lokasi yang berbahaya,

yang menurut rencana kota disediakan untuk jalur pengaman seperti bantaran

sungai, jalur jalan kereta api, dan jalur listrik tegangan tinggi, kolong jembatan

dan tanah kosong yang bukan miliknya. Lingkungan seperti ini tidak boleh

diremajakan dan permukimannya harus dipindahkan ke tempat lain.

3. Lingkungan permukiman squatters yang berada di daerah pasang surut, yaitu

permukiman squatters yang terletak di daerah antara garis pasang tertinggi dan
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terendah yang secara berkala selalu terendam air pasang, dengan sebagian

besar tipe bangunannya adalah tipe panggung.

4. Lingkungan permukiman squatters yang berada di daerah rawan bencana, yaitu

permukiman squatters yang terletak di daerah rawan bencana alam tanah

longsor, gempa bumi dan banjir. Alasan tinggal di daerah rawan bencana

adalah kondisi sosial ekonomi yang rendah dan keterbatasan akses untuk

mendapatkan hunian yang layak sehingga mereka tidak ada pilihan lain untuk

tinggal di kawasan seperti itu.

5. Lingkungan permukiman squatters yang berada di tepi sungai adalah

permukiman squatters yang berada di luar garis sempadan sungai. Permukiman

squatters di tepi sungai ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Apabila sungai yang bersangkutan mempunyai tanggul atau tidak. Sesuai

dengan PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN, maka dibedakan menjadi :

- Sungai bertanggul, yaitu lingkungan permukiman squatters yang

terletak sekurang-kurangnya lima meter di sebelah luar sepanjang kaki

tanggul.

- Sungai tidak bertanggul, yaitu lingkungan permukiman squatters yang

berada di luar garis sempadan sungai yang lebarnya ditetapkan oleh

pemerintah setempat.

b. Lingkungan permukiman squatters yang berada di kota-kota yang secara

historis menempatan sungai sebagai komponen prasarana yang sangat vital

dan masih berlangsung hingga saat ini. Pada umumnya letak permukiman

squatters berada di sepanjang sungai, dengan bangunan tipe rakit,

panggung, dan tipe bertumpu langsung pada tanah. Tipologi bangunan tepi

sungai masih banyak dijumpai di daerah Sumatera dan Kalimantan.
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1.5.5 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan

yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas

pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan

hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau perkarangan (Fandeli, 2004).

Lawson, 2001 dalam Hendy Hendro, 2001 mengungkapkan bahwa sebuah

ruang memiliki dua fungsi yang signifikan, ruang dapat menyatukan sekelompok

orang dan juga dapat memisahkan sekelompok orang satu sama lainnya. Ruang

merupakan hal yang sangat esensial juga fundamental dan universal dari bentuk

komunikasi. Ruang yang mengelilingi kita dan objek-objek yang berada di

dalamnya dapat menentukan seberapa jauh kita dapat bergerak, seberapa hangat

atau dingin kita merasa, seberapa banyak yang dapat kita lihat dan dengar, dan

dengan siapa kita dapat berinteraksi. Dimana ruang terbuka didefinisikan sebagai

bagian peruntukkan penggunaan tanah dalam wilayah kota yang disediakan untuk

difungsikan sebagai daerah ruang terbuka yang dapat berupa lahan terbuka hijau,

lapangan, pemakaman, tegalan, persawahan dan bentuk-bentuk lainnya.

Secara definitif, ruang terbuka hijau adalah kawasan permukaan tanah

yang didominasi tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat

tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan

prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas

atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau ditengah-

tengah ekosistem perkotaan berfungsi meningkatkan kualitas lansekap kota

(Hendy Hendro, 2001).

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian penting dari struktur

pembentuk kota, dimana ruang terbuka hijau kota memiliki fungsi utama sebagai

penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka

pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan. Keberadaan

ruang terbuka hijau kota sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan

memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Ruang terbuka hijau memiliki dua

fungsi utama, yaitu fungsi intrinsik sebagai penunjang ekologis dan fungsi

ekstrinsik yaitu fungsi estetika, sosial dan ekonomi. Ruang terbuka hijau dengan
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fungsi ekologisnya bertujuan menunjang keberlangsungan fisik suatu kota dimana

ruang terbuka hijau tersebut merupakan suatu bentuk ruang terbuka hijau yang

berlokasi, berukuran dan memiliki bentuk yang pasti di dalam suatu wilayah kota.

Ruang terbuka hijau untuk fungsi sosial, ekonomi, estetika merupakan ruang

terbuka hijau pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya kota, sehingga

dapat berlokasi dan berbentuk sesuai kebutuhan dan kepentingannya, seperti

untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota (Permen PU-5, 2008).

Penurunan kualitas lingkungan kota memerlukan penyeimbang yang

berupa ruang terbuka hijau yang didalamnya terdapat sekumpulan vegetasi.

Ketersediaan lahan terbuka yang semakin berkurang karena bertambahnya

bangunan memerlukan penataan ruang yang lebih baik. Ruang terbuka hijau

daerah permukiman mempunyai banyak manfaat sebagai penyeimbang kondisi

lingkungan permukiman. Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk

ruang terbuka hijau dan pengaruh vegetasi terhadap iklim kota.

1.5.6 Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau

Peningkatan perkembangan kota menyebabkan semakin berkurangnya

lahan untuk penghijauan kota. Menurut Zoer’aini (1997), penghijauan dalam arti

luas adalah segala upaya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan

kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal baik sebagai

pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Bentuk penghijauan kota saat ini

yang dapat dilakukan yaitu berupa ruang terbuka hijau. Bentuk ruang terbuka

hijau kota tersebut disesuaikan dengan peruntukan fungsi wilayah atau jenis

penggunaan lahannya yaitu berupa ruang terbuka hijau kawasan pertamanan kota,

kawasan hutan kota, rekreasi kota, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian,

permukiman, industri, perkantoran, perdagangan, dan kawasan jalur hijau.

1.5.7 Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, jenis RTHKP meliputi :
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a. Taman kota

Taman kota ialah ruang didalam kota yang ditata untuk menciptakan

keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Taman

kota dilengkapi beberapa fasilitas kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat

rekreasi. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali

iklim mikro, konservasi tanah dan air, habitat berbagai flora dan fauna.

Pepohonan di dalam taman kota dapat memberikan manfaat keindahan,

penangkal angin, dan penyaring sinar matahari. Taman kota juga berperan

untuk pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan masyarakat.

Pembangunan taman dibeberapa lokasi akan menciptakan kondisi kota yang

indah, sejuk, dan nyaman serta menunjukkan citra kota yang baik.

b. Taman wisata alam

Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam untuk

kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan ini dikelola oleh

pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

c. Taman rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa

dibatasi suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan

dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan,

pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan

menjadi kegiatan yang bersifat aktif seperti piknik, olah raga, permainan, dan

sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana permainan dan pasif.

d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman

Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan

klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi

terbatas yang meliputi populasi terbatas atau masyarakat sekitar. Taman

lingkungan ini terletak disekitar daerah permukiman dan perumahan untuk

menampung kegiatan warganya. Taman ini mempunyai fungsi sebagai paru-

paru kota, peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi,

rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan lingkungan.
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e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman

dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan

terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di

beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi

tersebut membutuhkan ruang terbuka hijau pekarangan untuk tempat upacara,

olah raga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu

istirahat belajar atau bekerja.

f. Taman hutan raya

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi

tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau

bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,

pendidikan, budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

g. Hutan kota

Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang

tumbuh di lahan kota atau sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar, atau

bergerombol, strukturnya menyerupai hutan alam, membentuk habitat yang

memungkinkan kehidupan bagi satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat,

suasana nyaman, sejuk, dan estetis. Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002, hutan

kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-

pohon yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada tanah

negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

h. Hutan lindung

Hutan lindung atau mangrove merupakan kawasan hutan yang mempunyai

fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

memelihara kesuburan tanah. Selain itu, hutan lindung atau mangrove adalah

sebidang RTH dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung

dengan kegiatan sangat ketat dan hati-hati, habitat satwa liar, penyangga

lingkungan, dengan radius pelayanan untuk seluruh warga, luas areal sepanjang

lahan tersedia, dilengkapi sarana dan fasilitas standar jalan setapak.
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i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah

RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu

bangunan dan berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung

perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; tempat

perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air;

dan sarana estetika kota.

j. Cagar alam

Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya

mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu

dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Kawasan cagar

alam ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu

pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan budidaya.

k. Kebun raya

Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan

yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain itu, kebun raya juga

digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua buah

bagian utama dari sebuah kebun raya adalah perpustakaan dan herbarium yang

memiliki koleksi tumbuh-tumbuhan yang telah dikeringkan untuk keperluan

pendidikan dan dokumentasi.

l. Kebun binatang

Kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara dalam lingkungan

buatan serta dipertunjukkan kepada publik. Selain menyuguhkan atraksi

kepada pengunjung dan memiliki berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang

juga mengadakan program pembiakan, penelitian, konservasi, dan pendidikan.

m.Pemakaman umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi

sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia.

Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan ruang

terbuka hijau, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain

digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk

ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. RTH



21

pemakaman perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan akan lahan

RTH yang semakin menyempit dan langka diwilayah perkotaan. Lahan

pemakaman umum perlu ditata dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai

daerah resapan air dan paru-paru kota. Ketersediaan sarana penunjang seperti

jalan, tempat sampah, lampu taman, areal parkir di lokasi pemakaman perlu

diperhatikan sehingga areal pemakaman tidak lagi berkesan menakutkan.

n. Lapangan olahraga

Lapangan olahraga dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga

seperti sepak bola, voli, atletik, serta sarana penunjangnya. Fungsi lapangan

olahraga adalah sebagai wadah olahraga, tempat bermain, pertemuan, sarana

interaksi dan sosialisasi, serta meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

o. Lapangan upacara

Lapangan upacara dibangun untuk kegiatan upacara. Umumnya kegiatan ini

dilakukan di halaman perkantoran yang cukup luas dan lapangan olah raga.

p. Parkir terbuka

Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi kota yang dapat

menambah kualitas visual lingkungan. Lahan parkir terbuka yang ada di

perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya hendaknya

ditanami dengan pepohonan agar tercipta lingkungan yang sejuk dan nyaman.

q. Lahan pertanian perkotaan

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan

di wilayah perkotaan. Kegiatan ini tentunya membutuhkan lahan yang cukup

luas. Oleh karena itu, lahan ini biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan

yang cenderung memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini

menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan dengan meningkatkan jumlah

ketersediaan pangan serta menyediakan sayuran dan buah segar bagi

masyarakat kota. Pertanian kota juga dapat menghasilkan tanaman hias dan

menjadikan lahan-lahan terbengkalai kota menjadi indah. Dengan

pemberdayaan masyarakat penggarap maka pertanian kota pun menjadi sarana

pembangunan modal sosial.
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r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)

SUTT dan SUTET adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk

menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh

menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan

efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tapi

dijadikan RTH jalur hijau. RTH ini berfungsi sebagai pengamanan,

pengendalian jaringan listrik tegangan tinggi, dan mempermudah dalam

melakukan perawatan instalasi.

s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa

Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau,

waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap

penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain adalah untuk penyerap aliran air,

perlindungan habitat dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan

sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi

primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian

fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area

penghijauan. Kawasan sekitar waduk/danau/situ adalah kawasan di sekeliling

waduk/danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan

kelestarian fungsi waduk/danau/situ tersebut.

t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, dan pedestrian

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang

ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan

median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari jalur pejalan kaki, taman

pulo jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut jalan

yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang

disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam tiap arah

yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

u. Kawasan dan jalur hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di

wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Ruang

terbuka hijau kawasan berbentuk suatu areal dan non-linear dan ruang terbuka
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hijau jalur memiliki bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu

hutan (hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan olah

raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan,

industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata

air). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau,

sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau.

v. Daerah penyangga lapangan udara

Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua

daerah atau lebih untuk beberapa alasan. Salah satu jenis daerah penyangga

adalah daerah penyangga lapangan udara. Daerah penyangga ini berfungsi

untuk peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman

dan komersial di sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya.

w. Taman atap

Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau teras rumah atau

gedung sebagai lokasi taman. Taman ini berfungsi untuk membuat

pemandangan lebih asri, teduh, sebagai insulator panas, menyerap gas polutan,

mencegah radiasi ultraviolet dari matahari langsung masuk ke dalam rumah,

dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu mendinginkan bangunan

dan ruangan dibawahnya sehingga bisa lebih menghemat energi seperti

pengurangan pemakaian AC. Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak

terlalu besar dengan sistem perakaran yang mampu tumbuh pada lahan

terbatas, tahan hembusan angin, dan tidak memerlukan banyak air.
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Tabel 1.6 Jenis, Fungsi, dan Tujuan Pembangunan RTH

No Jenis RTH
Fungsi
Lahan Tujuan Keterangan

1

Taman Kota
(termasuk : Taman
Bermain Anak /
Balita), Taman
Bunga, (Lansia)

Ekologis Keindahan (tajuk, tegakan Mutlak dibutuhkan bagi kota,

Rekreatif pengarah, pengaman, pengisi dan keserasian, rekreasi aktif dan

Estetika pengalas), kurangi cemaran, pasif, nuansa rekreatif,
Olahraga
(terbatas) meredam bising, perbaiki iklim terjadinya keseimbangan

mikro, daerah resapan, mental (psikologis) dan fisik

penyangga sistem kehidupan,
manusia, habitat,
keseimbangan

kenyamanan. ekosistem

2
Jalur (tepian)
Sempadan Sungai
dan Pantai

Konservasi Perlindungan, mencegah
Perlindungan total tepi kiri
kanan

Pencegah
Erosi okupansi penduduk, mudah

bantaran sungai (± 2550
meter)

Penelitian menyebabkan erosi, iklim mikro,
karena rawan erosi, Taman
Laut.

penahan ‘badai’.

3
Taman Olahraga,
Bermain dan
Relaksasi

Kesehatan Kenikmatan, pendidikan, Rekreasi aktif, sosialisasi,

Rekreasi kesenangan, kesehatan, interaksi,
mencapai prestasi,
menumbuhkan

kenyamanan. kepercayaan diri.

4
Taman Pemakaman
Umum

Pelayanan
Publik Pelindung, pendukung ekosistem Dibutuhkan seluruh anggota

Keindahan makro, ‘ventilasi’ dan masyarakat, menghilangkan

‘pemersatu’ ruang kota. rasa ‘angker’.

5 Pertanian Kota

Produksi Kenyamanan spasial, visual, Peningkatan produktivitas

Estetika audial dan thermal, ekonomi. budidaya tanaman pertanian.
Pelayanan
Publik

6
Taman (Hutan)
Kota / Perhutanan

Konservasi Pelayanan masyarakat dan Pelestarian, perlindungan, dan

Pendidikan penyangga lingkungan kota, pemanfaatan plasma nutfah,

Produksi wisata alam, rekreasi, produksi keanekaragaman hayati,

hasil ‘hutan’: iklim mikro, pendidikan penelitian.

oksigen, ekonomi.

7
Taman Situ, Danau,
Waduk, Empang

Konservasi Keseimbangan ekosistem, Pelestarian SD-air, flora &

Keamanan rekreasi (pemancingan).
fauna (budidaya ikan air
tawar).

8
Kebun Raya, Kebun
Binatang (Nursery)

Konservasi Keseimbangan ekosistem, Pelestarian plasma nutfah,

Pendidikan rekreasi, ekonomi. elemen khusus Kota Besar,

Penelitian Kota Madya.

9 Taman Purbakala
Konservasi Reservasi, perlindungan situs, ‘Bangunan’ sebagai elemen

Preservasi sejarah – national character taman.

Rekreasi building.
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10
Jalur Hijau
Pengamanan

Keamanan Penunjang iklim mikro, thermal,
Pengaman: Jalur lalu-lintas,
Rel

estetika. KA, jalur listrik tegangan

tinggi, kawasan industri, dan

‘lokasi berbahaya’ lain.

11

Taman Rumah
Sekitar Bangunan
Gedung - Tingkat
Pekarangan

Keindahan Penunjang iklim mikro, Pemenuhan kebutuhan pribadi

Produksi ‘pertanian subsistem’: TOGA (privacy), penyaluran ‘hobby’

(tanaman obat keluarga)/Apotik pada lahan terbatas, mampu

Hidup, Karangkitri (sayur dan memenuhi kebutuhan

buah-buahan). keluarga secara berkala dan

‘subsistent’.
Sumber : Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006

1.5.8 Elemen Pengisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau dibangun dari kumpulan tumbuhan dan tanaman atau

vegetasi yang telah diseleksi dan disesuaikan dengan lokasi serta rencana dan

rancangan peruntukkannya. Lokasi yang berbeda seperti pesisir, pusat kota,

kawasan industri, sempadan badan-badan air, dan lain-lain akan memiliki

permasalahan yang juga berbeda yang selanjutnya berkonsekuensi pada rencana

dan rancangan ruang terbuka hijau yang berbeda. Untuk keberhasilan rancangan,

penanaman dan kelestariannya maka sifat dan ciri serta kriteria (a) arsitektural dan

(b) hortikultural tanaman dan vegetasi penyusun ruang terbuka hijau harus

menjadi bahan pertimbangan dalam menseleksi jenis-jenis yang akan ditanam.

Persyaratan umum tanaman untuk ditanam di wilayah perkotaan :

a) Disenangi dan tidak berbahaya bagi warga kota ;

b) Mampu tumbuh pada lingkungan yang marjinal misalnya tanah tidak subur,

udara dan air tercemar ;

c) Tahan terhadap gangguan fisik (vandalisme) ;

d) Perakaran dalam sehingga tidak mudah tumbang ;

e) Tidak gugur daun, cepat tumbuh, bernilai hias dan arsitektural ;

f) Dapat menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota ;

g) Bibit mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat ;

h) Prioritas menggunakan vegetaasi endemik atau lokal ; dan

i) Keanekaragaman hayati.
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Jenis tanaman endemik atau jenis tanaman lokal yang memiliki keunggulan

tertentu (ekologis, sosial budaya, ekonomi, arsitektural) dalam wilayah kota

tersebut menjadi bahan tanaman utama penciri RTH kota tersebut, yang

selanjutnya akan dikembangkan guna mempertahankan keanekaragaman hayati

wilayahnya dan juga nasional.

1.5.9 Dasar Pemikiran Pembuatan Ruang Terbuka Hijau

1. Kota mempunyai luasan tertentu dan terbatas

Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat

akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan

teknologi, industri dan transportasi, selain sering mengubah konfigurasi alami

lahan atau bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut dan berbagai

bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua hal ini umumnya merugikan keberadaan

ruang terbuka hijau yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak

ekonomis. Di lain pihak, kemajuan alat dan pertambahan jalur transportasi serta

berbagai utilitas sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota juga

telah menambah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai

ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan. Untuk mengatasi kondisi lingkungan

kota seperti ini sangat diperlukan ruang terbuka hijau sebagai teknik

bioengineering dan bentukan biofilter yang relatif lebih murah, aman, sehat dan

manyamankan.

2. Tata ruang kota penting dalam usaha untuk efisiensi sumberdaya kota dan juga

efektifitas penggunaannya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya lainnya.

Ruang-ruang kota yang ditata terkait dan saling berkesinambungan ini

mempunyai berbagai pendekatan dalam perencanaan dan pembangunannya. Tata

guna lahan, sistem transportasi, dan sistem jaringan utilitas merupakan tiga faktor

utama dalam menata ruang kota. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ruang

kota selain dikaitkan dengan permasalahan utama perkotaan yang akan dicari

solusinya juga dikaitkan dengan pencapaian tujuan akhir dari suatu penataan

ruang yaitu untuk kesejahteraan, kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya.
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3. Ruang terbuka hijau mempunyai manfaat kehidupan yang tinggi.

Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial,

ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya tidak hanya dapat

dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan

perkotaan tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Untuk

mendapatkan ruang terbuka hijau yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem

perkotaan maka luas minimal, pola dan struktur serta bentuk dan distribusinya

harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan mengembangkannya.

Karakter ekologis, kondisi dan keinginan warga kota serta arah dan tujuan

pembangunan dan perkembangan kota merupakan determinan utama dalam

menentukan besaran ruang terbuka hijau fungsional itu.

4. Keberadaan ruang terbuka hijau penting dalam mengendalikan dan memelihara

integritas dan kualitas lingkungan.

5. Kelestarian ruang terbuka hijau suatu wilayah perkotaan harus disertai dengan

ketersediaan dan seleksi tanaman yang sesuai dengan arah rencana dan

rancangannya.

1.5.10 Tujuan, Peranan dan Fungsi serta Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka

Hijau di Wilayah Perkotaan, dengan tujuan sebagai berikut :

a. meningkatkan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah,

bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan ; dan

b. menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang

berguna untuk kepentingan masyarakat.

Peranan RTH bagi pengembangan kota adalah sebagai berikut :

a. alat pengukur iklim amplitude. Penghijauan memperkecil amplitude

variasi yang lebih besar dari kondisi udara panas ke kondisi udara sejuk ;
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b. penyaring udara kotor. Penghijauan dapat mencegah terjadinya

pencemaran udara yang berlebihan oleh adanya asap kendaraan, asap

buangan industri dan gas beracun lainnya ;

c. sebagai tempat hidup satwa. Pohon peneduh tepi jalan sebagai tempat

hidup satwa burung/unggas ;

d. sebagai penunjang keindahan. Tanaman ini memiliki bentuk teksur dan

warna yang menarik ; dan

e. mempertinggi kualitas ruang kehidupan lingkungan. Ditinjau dari sudut

planologi, penghijauan berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu elemen-

elemen (bangunan) yang ada disekelilingnya. Dengan demikian, dapat

tercipta lingkungan yang kompak dan serasi.

Adapun manfaat RTH diwilayah perkotaan antara lain sebagai berikut :

a. memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan sebagai

paru-paru kota ;

b. memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota ;

c. memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah ;

d. sebagai tempat hidup satwa dan plasma nutfah ;

e. sebagai resapan air guna menjaga keseimbangan tata air dalam tanah,

mengurangi aliran air permukaan, menangkap dan menyimpan air,

menjaga keseimbangan tanah agar kesuburan tanah tetap terjamin ;

f. sirkulasi udara dalam kota ; dan

g. sebagai tempat sarana dan prasarana kegiatan rekreasi.

Peranan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu

subsistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara

merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang

secara umum dibedakan menjadi :

a. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang 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 (pengolah) polutan media udara,

air dan tanah, serta penahan angin ;

b. Fungsi sosial, ekonomi dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi

budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat

rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian ;

c. Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan

berdaun indah, serta mejadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan ; dan

d. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota

baik. Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga

bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti bermain, berolahraga,

atau kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan ’keseimbangan

kehidupan fisik dan psikis’. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang

antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan

hutan kota, taman kota, pertanian dan perhutanan, taman gedung, jalur

hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali (Direktorat

Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, fungsi RTHKP adalah antara lain :

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.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar

dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi ’alami’ ini dapat

dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi

ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan

membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Secara langsung, manfaat RTH
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adalah berupa bahan-bahan yang untuk dijual dan kenyamanan fisik. Sedangkan

RTH yang manfaatnya tidak langsung adalah perlindungan tata air dan konservasi

hayati atau keanekaragaman hayati. Selain itu, RTH bermanfaat bagi kesehatan

dan ameliorasi iklim (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008).

Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, manfaat RTHKP adalah sebagai berikut :

a. Sarana cerminan identitas daerah, penelitian, pendidikan dan penyuluhan ;

b. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial ;

c. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan ;

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

e. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat ;

f. Memperbaiki iklim mikro ; dan

g. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

1.5.11 Pengaruh Vegetasi Terhadap Iklim Kota

Iklim kota merupakan iklim mikro yang berkembang di wilayah kota dan

sering mempunyai ciri pengaruh pulau panas, polusi udara, perubahan angin lokal,

kelembaban udara dan pola curah hujan akibat topografi lanskap kota (Gareth

Jones, 1990 dalam Neni Cahyani, 1999). Selain itu, iklim mikro juga dipengaruhi

oleh faktor vegetasi, bentuk permukaan, dan aktivitas manusia (Bayong Tjasjono,

1987 dalam Neni Cahyani, 1999).

Keberadaan ruang terbuka hijau yang didalamnya terdapat vegetasi sangat

dibutuhkan oleh lingkungan karena pentingnya fungsi vegetasi. Jenis vegetasi

seperti semak, pohon dan rumput akan dapat menurunkan temperatur lingkungan

kota. Kemampuan vegetasi tersebut memberikan efek pendingin terhadap

lingkungan sekitarnya sehingga akan lebih efektif dalam pengendalian kualitas

lingkungan kota. Daun-daun pohon dapat merefleksikan sinar, mengabsorpsi

sinar, dan meneruskan sinar sehingga panas yang diterima bukan panas langsung

dari matahari. Keefektifan tersebut tergantung oleh kerapatan daun, bentuk daun,

dan pola batang-batangnya (Dwita & Bakti, 1999).
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1.5.12 Sistem Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi

tentang obyek, daerah atau gejala, dengan menganalisis data yang diperoleh

menggunakan alat, tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau gejala yang

akan dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1990). Analisis data penginderaan jauh

memerlukan data rujukan seperti peta rupabumi, data statistik dan  lapangan untuk

membantu proses pengambilan keputusan (Hardiyanti, 2001).

Gambar 1.2 Sistem Penginderaan Jauh Ideal

(Paul R. Wolf, 1983)

Penginderaan jarak jauh memerlukan alat sensor, alat pengolah data dan

alat lainnya sebagai pendukung. Posisi sensor yang tidak ditempatkan pada obyek

menyebabkan keberadaan wahana sebagai wadah penempatan sensor menjadi

penting. Wahana penginderaan jauh dapat berupa balon udara, pesawat terbang,

dan satelit yang mengalami perkembangan teknologi sesuai kebutuhan dan tujuan.
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Gambar 1.3 Wahana Penginderaan Jauh (Jensen, 1985)

Sensor yang digunakan untuk merekam adalah sensor elektronik yang

bekerja secara elektrik dengan pemrosesan komputer. Proses perekaman

dilakukan dengan pemotretan data visual dari layar atau dengan film perekam

khusus yang menghasilkan data visual maupun digital untuk diolah menjadi citra.

Citra yang dihasilkan adalah gambaran obyek yang terekam kamera atau sensor

lainnya. Tenaga elektromagnetik memegang peran penting untuk memperoleh

informasi obyek yang diindera dan dikenali melalui karakteristik obyek.

1.5.13 Sistem informasi geografis

Kerumitan fakta fenomena geogafis sangat sulit digambarkan secara

deskriptif kaitannya dengan perkiraan fenomena mendatang sebagai akibat dari

fenomena tersebut dimasa sekarang. Penggambaran spasial melalui peta manual

maupun digital dengan teknologi SIG dipandang sebagai metode tepat untuk

menyelesaikan masalah diberbagai bidang melalui analisis keterkaitan data spasial

dan data deskriptif.

ESRI (Environmental Systems Research Institute), 1989 mendefinisikan

sistem informasi geografiss sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat

keras dan perangkat lunak komputer, data geografi dan personil yang didesain

untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis dan

menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi.
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SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada

suatu titik tertentu dibumi, menggabungkan, menganalisis dan memetakan

hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah

data yang berorientasi geografis dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai

dasar referensinya. Aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti

lokasi, kondisi, tren atau kecenderungan, pola dan pemodelan.

Alasan SIG dibutuhkan adalah penanganan data spasial sangat sulit

dilakukan, terutama karena peta dan data statistik cepat kadaluarsa sehingga tidak

ada pelayanan penyediaan data dan informasi yang up to date. Keistimewaan

analisis melalui sistem informasi geografis yakni :

1. Analisis Proximity berbasis jarak antar-layer.

Analisis proximity menggunakan proses buffering (membangun lapisan

pendukung sekitar layer dalam jarak tertentu untuk menentukan dekatnya

hubungan antara sifat bagian yang ada).

2. Analisis Overlay

Proses integrasi data dari lapisan-lapisan layer yang berbeda disebut dengan

overlay. Analisis overlay membutuhkan lebih dari satu layer yang akan

ditumpang susun secara fisik agar bisa dianalisis secara visual.

Karakteristik SIG

Sumber masukan data SIG yaitu :

1. Data inderaja hasil klasifikasi dan interpretasi ;

2. Peta (bentuk non-digital dan berbasis vektor) ; dan

3. Data survei atau statistik.

Jenis Data dalam SIG

Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial yaitu

data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar

referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari

data lain, yaitu :
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1. Informasi lokasi (spasial), berkaitan dengan suatu koordinat baik koordinat

geografi (lintang dan bujur) dan koordinat XYZ, termasuk diantaranya

informasi datum dan proyeksi.

2. Informasi deskriptif (atribut) atau informasi non-spasial, suatu lokasi yang

memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contoh : jenis

vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya.

Format Data Spasial

Data spasial didalam SIG direpresentasikan dalam dua format, yaitu:

1. Data Vektor

Data yang merepresentasikan bentuk bumi dalam bentuk garis, area, titik dan

nodes (titik perpotongan dua garis). Keuntungan utama adalah ketepatan

merepresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus. Kelemahan data vektor

adalah ketidakmampuan dalam mengakomodasi perubahan gradasi.

2. Data Raster

Data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Obyek geografis

direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut pixel (picture element).

Resolusi piksel menggambarkan ukuran.

Sumber Data Spasial

Data spasial dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain :

1. Peta Analog, peta dalam bentuk cetak. Peta analog dibuat dengan teknik

kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat,

skala, arah mata angin. Peta analog sebagai keperluan sumber data, perlu

dikonversi menjadi peta digital dalam format vektor melalui dijitasi sehingga

dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi.

2. Data Sistem Penginderaan Jauh, sumber data yang terpenting bagi sistem

informasi geografiss karena ketersediaannya secara berkala dan mencakup area

tertentu. Data sistem penginderaan jauh sebagian besar berupa citra dan

biasanya direpresentasikan dalam format raster.
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3. Data Hasil Pengukuran Lapangan, dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan

tersendiri dan sekaligus sebagai sumber data atribut. Contoh : batas

administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil.

4. Data GPS (Global Positioning System), Teknologi GPS memberikan terobosan

penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS

semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini biasanya

direpresentasikan dalam format vektor.

Beberapa sub-sistem Sistem informasi geografiss antara lain sebagai berikut :

1. Input ; mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut.

2. Manipulasi; penyesuaian terhadap input data untuk proses lebih lanjut

misalnya penyamaan skala, pengubahan sistem proyeksi, generalisasi.

3. Management Data; membantu menyimpan, mengorganisasi, mengelola

data. Melalui SIG data spasial disimpan sesuai standar penyimpanan data.

4. Query; proses pencarian item berdasarkan persyaratan yang diinginkan.

5. Analisis; proses kajian mendalam terhadap data sehingga dihasilkan

informasi baru dengan model skenario prediksi ("What if”). Salah satu

fasilitas analisis adalah tumpang susun (overlay).

6. Penyajian Data; berupa informasi baru atau basisdata yang ada seperti

peta, tabel, grafik, dan lainnya.

Beberapa kelebihan Sistem informasi geografis sebagai berikut :

1. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah;

2. Penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku;

3. Dapat mengeksplorasi data baik geografis maupun tematik ;

4. Menekankan aspek geografis dalam pertanyaan penelitian ;

5. Dapat menangani banyak data ;

6. Data geospasial dan informasi mudah dicari, dianalisis, direpresentasikan;

7. Melakukan analisis prediksi (“What if” scenarios);

8. Kemampuan menukar data geospasial;

9. Penghematan waktu dan biaya; dan

10. Keputusan yang diambil menjadi lebih baik.
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Kekurangan Sistem informasi geografis antara lain :

1. Data mahal ;

2. Proses belajar SIG bisa memakan waktu ; dan

3. Dapat menampilkan hubungan secara spasial tetapi tidak otomatis

memberikan solusi secara pasti.

1.6 Penelitian Sebelumnya

Tabel 1.7 Penelitian Sebelumnya

Penelitian / Judul Tujuan Metode Hasil

1. Wirastuti Widyatmanti (1998)

Studi Pengaruh Perubahan

Liputan Lahan Terhadap

Variasi Spasio-Temporal

Suhu Perkotaan Skala

Mikro dengan Bantuan PJ

dan SIG di Semarang

Utara Bagian Timur.

1. Mengetahui perubahan

distribusi suhu permukaan

secara spasial dan temporal

2. Mengkaji pengaruh

perubahan penggunaan

lahan terhadap perubahan

iklim mikro, diindikasikan

oleh suhu udara dan suhu

permukaan, menganalisis

faktor berpengaruh pada

perubahan suhu perkotaan.

Pengukuran lapangan : data

suhu udara dan kelembaban

relatif, kecepatan angin, dan

lalu lintas. Interpretasi citra

Landsat TM dan foto udara.

Analisis statistik. Variabel :

suhu, kelembaban relatif,

kecepatan angin, kepadatan

lalu lintas, liputan vegetasi,

liputan bangunan, material

penutup permukaan tanah.

Perubahan liputan lahan

mempengaruhi variasi

spasio-temporal suhu

permukaan skala mikro.

2. Hendry Hendro H.S (2001)

Pengaruh Ruang Terbuka

Hijau Kota Terhadap

Iklim Mikro dan Indeks

Ketidaknyamanan di

Taman Parkir Kudus Plasa

dan Kawasan Taman Tugu

Identitas di Kabupaten

Kudus.

1. Mengetahui pengaruh

pepohonan terhadap iklim

mikro (suhu, kelembaban

relatif, angin dan radiasi

matahari) dan tingkat

kenyamanan dalam indeks

ketidaknyamanan

2. Mengetahui kemampuan

vegetasi untuk menurunkan

suhu dan meningkatkan

kelembaban udara.

Secara eksperimental.

Analisis statistik yaitu sidik

ragam, regresi, korelasi

berganda dan spasial.

Sumber data : pengukuran

lapangan. Variabel : suhu

udara, kelembaban relatif,

kecepatan angin, radiasi

matahari, penutupan tajuk,

kerapatan pohon, tinggi

tanaman, dan tinggi tajuk

tanaman.

Adanya ruang terbuka hijau

kota dapat mempengaruhi

iklim mikro.
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3. Anita Widiastuti (2002)

Penggunaan Foto Udara

dan SIG Untuk Pemodelan

Penurunan Suhu Udara

Dengan Pendekatan

Kerapatan Vegetasi di

Kota Yogyakarta.

1. Pemetaan distribusi

keruangan variasi

kepadatan bangunan,

kekasaran permukaan, dan

kerapatan tutupan vegetasi

2. Pemetaan distribusi spasial

suhu udara permukaan

3. Mengkaji pola hubungan

kepadatan bangunan,

kerapatan tutupan vegetasi,

kekasaran permukaan,

distribusi suhu udara

4. Pemodelan penurunan suhu

udara dengan pendekatan

kerapatan tutupan vegetasi

untuk menurunkan tingkat

ketidaknyamanan hunian

Interpretasi foto udara.

Pengukuran lapangan untuk

memperoleh data suhu udara

permukaan dan kelembaban

relatif.

Analisis keruangan, grafis

dan statistik.

Variabel : kerapatan tutupan

vegetasi, kondisi kepadatan

bangunan, kekasaran

permukaan, kepadatan lalu

lintas, suhu udara dan

kelembaban relatif.

Rekomendasi kerapatan

tutupan vegetasi.

4. Sugiasih (2002)

Penggunaan Foto Udara

dan SIG Untuk Penentuan

Tingkat Kenyamanan

Daerah Permukiman di

Sebagian Kota Surakarta.

1. Menentukan tingkat

kenyamanan daerah

permukiman berdasarkan

data hasil penyadapan foto

udara dan temperature

humidity index (THI).

2. Mengkaji pemanfaatan foto

udara untuk menyadap

parameter pada penentuan

tingkat kenyamanan di

daerah permukiman

berdasarkan indeks

kenyamanan.

Interpretasi foto udara secara

digital.

Pengukuran lapangan untuk

memperoleh data suhu

udara, kelembaban relatif

dan kecepatan angin.

Analisis keruangan, grafis

dan statistik

Variabel : suhu udara,

kelembaban relatif,

kepadatan bangunan, liputan

vegetasi di daerah

permukiman dan di luar

daerah permukiman radius

100 m, jarak terhadap pusat

perdagangan, jarak terhadap

pusat industri, dan jarak

terhadap jalan utama.

Evaluasi tingkat

kenyamanan daerah

permukiman berdasarkan

penyadapan data dari foto

udara dan berdasarkan THI
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5. Eko Kusratmoko, dkk (2001)

Aplikasi Penginderaan

Jauh dan SIG Untuk

Penentuan Penataan

Ruang Terbuka Hijau di

DKI Jakarta

1. Menguji akurasi interpretasi

citra untuk identifikasi

sebaran ruang hijau

2. Membandingkan

karakteristik fisik ruang

hijau interpretasi citra

dengan ruang hijau formal

3. Mengembangkan integrasi

PJ SIG untuk penataan

ruang hijau sehubungan

kemampuan memproduksi

oksigen serta menetralisir

gas buangan.

Interpretasi citra Landsat

TM secara digital.

Pengukuran lapangan.

Variabel : ketersediaan dan

kebutuhan ruang hijau

Penataan Spasial Ruang

Terbuka Hijau.

6. Dwi Ratnaningrum (2003)

Penggunaan Foto Udara

dan SIG Untuk Penentuan

Prioritas Penataan Ruang

Terbuka Hijau Kawasan

Permukiman Kecamatan

Semarang Timur,

Gayamsari, Pedurungan

Kota Semarang

1. Mengetahui manfaat FU

pankromatik hitam putih

skala 1:10.000 untuk

menyadap data landuse.

2. Mengkaji integrasi teknik

PJ SIG untuk menentukan

daerah prioritas penataan

ruang terbuka hijau

permukiman berdasarkan

tingkat kenyamanan.

Interpretasi foto udara.

Pengukuran lapangan untuk

data suhu udara dan

kelembaban relatif.

Analisis keruangan, grafis

dan statistik.

Variabel : sebaran ruang

hijau, kepadatan bangunan,

jarak terhadap kawasan

industri, perdagangan, dan

jalan utama.

Rekomendasi prioritas

penataan ruang terbuka

hijau kawasan

permukiman.

7. Muh. Ali Majidhi R (2013)

Analisis Prioritas

Penataan Ruang Terbuka

Hijau Daerah

Permukiman

Menggunakan PJ dan SIG

di Kec. Kotagede, Kota

Yogyakarta

1. Mengetahui tingkat

kenyamanan permukiman

sesuai parameter yang

dipakai.

2. Mengetahui level prioritas

penataan RTH daerah

permukiman.

3. Mengetahui distribusi

daerah prioritas penataan

RTH sesuai tingkat

kenyamanan permukiman.

Interpretasi Citra Quickbird

Menggunakan peta Pulau

Bahang Kota Yogyakarta

yang mencerminkan sebaran

temperatur dan kelembaban.

Variabel : kerapatan vegetasi

daerah permukiman,

kepadatan permukiman, jarak

terhadap jalan utama,

kawasan industri dan

kawasan perdagangan.

Matriks Rekomendasi

Untuk Analisis Prioritas

Penataan Ruang Terbuka

Hijau Daerah Permukiman

di Kecamatan Kotagede
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1.7 Kerangka Penelitian

Masalah perkotaan saat ini telah menjadi masalah yang cukup pelik untuk

diatasi. Perkembangan perkotaan membawa konsekuensi negatif pada beberapa

aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota,

sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, adanya kebutuhan

ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut

cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun. Sebagian

besar permukaannya tertutup oleh jalan dan bangunan dengan karakter yang

sangat kompleks. Hal tersebut diperburuk lemahnya penyadaran masyarakat

terhadap aspek penataan ruang kota sehingga muncul permukiman kumuh di

beberapa ruang kota dan menimbulkan masalah kemacetan akibat tingginya

hambatan samping di ruas-ruas jalan tertentu.

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik di perkotaan, baik

berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan

menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir, polusi

udara, kriminalitas dan krisis sosial, menurunnya produktivitas masyarakat akibat

stres karena terbatasnya ruang publik untuk interaksi sosial. Semua hal tersebut

tentu akan berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat didalam menjalankan

aktivitas sehari-hari. Untuk mengembalikan dan meningkatkan kenyamanan kota,

perencanaan kota memerlukan pengkajian ulang dengan pertimbangan faktor

lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pemanfaatan ruang baik

untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung, perlu dilakukan secara kreatif

sehingga konversi lahan dari pertanian produktif ataupun dari kawasan hijau

lainnya menjadi kawasan non-hijau dan non produktif, dapat dikendalikan.

Ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan

ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau perkotaan adalah bagian dari ruang-

ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tanaman untuk mendukung

manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat

ekonomi bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang

terbuka yang diperkeras maupun ruang terbuka biru yang berupa permukaan

sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.
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Analisis prioritas penataan ruang terbuka hijau dilakukan melalui

pendekatan indikator atau parameter yaitu kepadatan permukiman, kerapatan

vegetasi dan penggunaan lahan seperti kawasan perdagangan dan industri yang

didasarkan pada penggunaan unsur-unsur interpretasi citra. Hasil interpretasi citra

yang menghasilkan peta tematik berupa peta kepadatan permukiman, peta

kerapatan vegetasi dan peta penggunaan lahan akan digunakan dalam uji ketelitian

hasil interpretasi di lapangan untuk kemudian di interpretasi ulang. Data jarak

terhadap jalan utama diperhitungkan pada kategori jalan arteri dan kolektor

dengan mempertimbangkan pada fungsi jalan tersebut yang lebih padat aktivitas

kendaraan. Demikian pula dengan parameter jarak dari pusat-pusat kegiatan

industri dan perdagangan. Satuan pemetaan yang dipakai dalam kerja lapangan

adalah peta potensi kenyamanan dengan tetap mempertimbangkan variabel jarak.

Data kerapatan vegetasi, kepadatan permukiman, jarak terhadap kawasan

industri, jarak terhadap kawasan perdagangan, dan jarak terhadap jalan utama

dilakukan pengharkatan dan tumpang susun peta untuk memperoleh peta tingkat

kenyamanan berdasarkan citra penginderaan jauh. Peta tingkat prioritas penataan

ruang terbuka hijau diperoleh dari analisis peta tingkat kenyamanan berdasarkan

interpretasi citra. Rekomendasi prioritas penataan ruang terbuka hijau dilakukan

dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan yang ada. Analisis daerah-daerah

prioritas penataan ruang terbuka hijau dalam penelitian ini dilakukan melalui

tahap analisis dan evaluasi terhadap data-data yang ada, yang disusun melalui

matriks rekomendasi analisis prioritas penataan ruang terbuka hijau daerah

permukiman.
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Gambar 1.4 Kerangka Penelitian

Perkembangan Kota

Penurunan Kualitas Lingkungan :
- Peningkatan urbanisasi
- Peningkatan pencemaran lingkungan
- Berkurangnya ruang terbuka hijau
- Berkurangnya tingkat kenyamanan

Kebutuhan Akan Peningkatan Kualitas Lingkungan dan
Kondisi Nyaman

Pemanfaatan Teknik Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi
Geografi Untuk Penataan Ruang Terbuka Hijau Daerah Permukiman

Parameter :
- Kepadatan permukiman
- Kerapatan vegetasi
- Kawasan industri
- Kawasan perdagangan
- Jalan utama

Tingkat Kenyamanan Daerah Permukiman

Prioritas Penataan Ruang Terbuka Hijau Daerah Permukiman
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1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei analitis.

Di dalam metode penelitian ini, peneliti membuat klasifikasi atas dasar

pertimbangan tertentu / standar / norma tertentu untuk lebih memahami gejala-

gejala yang diamati. Pada umumnya, tipe metode ini mendasarkan pada teknik-

teknik statistik dan matematik. Peneliti berupaya untuk mengkuantifikasikan data

kualitatif yang diperoleh dalam angka-angka (scoring system) untuk memudahkan

dan mempertahankan keajegan penilaian. Dalam analisisnya, peneliti dapat

memanfaatkan data angka-angka yang diperoleh sebagai bahan untuk

menginterpretasikan bentuk-bentuk hubungan-hubungan tertentu dan pengaruh-

pengaruh elemen lingkungan terhadap gejala-gejala yang diamati untuk menjawab

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Nazir, 1983).

Analisis menggunakan media statistik yang canggih memungkinkan

peneliti mampu mengungkapkan sesuatu gejala yang berada / tersembunyi dibalik

data-data tersebut berdasarkan analisis statistik. Data yang digunakan sangat

bersifat kuantitatif dalam artian bahwa sifat datanya benar-benar terukur yang

direpresentasikan dalam berbagai skala nilai (Hadi Sabari Yunus, 2010).

Teknik analisis yang digunakan ialah melalui pendekatan kuantitatif. Pada

teknik ini, keberadaan angka-angka memang merupakan suatu keharusan dan

analisis yang digunakan merupakan rumusan-rumusan statistik. Tujuan utamanya

adalah untuk mengungkap dengan teliti dan cermat mengenai arti yang

terkandung di balik angka-angka tersebut dalam lingkup yang lebih luas atau

mengungkap sesuatu fenomena yang mempunyai potensi terhadap munculnya

peristiwa lain yang kemudian menghendaki penelitian lanjutan (Hadi Sabari

Yunus, 2010).

Di dalam pengartian angka-angka, juga dikuti dengan penjelasan dominasi

parameter yang berpengaruh. Hal ini dijelaskan melalui bobot yang melekat pada

atribut parameter sehingga pendekatan yang digunakan juga disebut pendekatan

kuantitatif berjenjang tertimbang. Semakin besar bobot yang melekat pada

parameter, maka dimaknai bahwa parameter tersebut memiliki peranan lebih

berpengaruh dalam analisis yang dilakukan.
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Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis tumpang susun,

pengharkatan, dan survei lapangan. Tumpang susun (overlay intersect) digunakan

untuk memperoleh peta satuan pemetaan lahan yang akan menjadi dasar

pemilihan sampel di lapangan. Cek lapangan bertujuan menguji kecocokan hasil

interpretasi citra dengan kondisi senyatanya di lapangan terkait sesuai tidaknya

penilaian terhadap parameter-parameter analisis prioritas penataan ruang terbuka

hijau untuk permukiman antara lain kepadatan permukiman, kerapatan vegetasi,

penggunaan lahan yakni kawasan perdagangan, kawasan industri dan jalan utama.

Pemberian harkat diberikan setelah cek lapangan sesuai kondisi yang ada di

lapangan. Pengkelasan kelas kenyamanan ditentukan skor total dari pengharkatan.

Penggunaan sistem informasi geografis dilakukan untuk pemasukan,

pengolahan dan penyajian data. Analisis data secara keruangan untuk mengetahui

kekhasan sebaran variabel penelitian. Analisis prioritas penataan ruang terbuka

hijau daerah permukiman dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis

tingkat kenyamanan daerah permukiman dan pertimbangan ketersediaan lahan

yang ada.

Bahan dan Alat

Bahan

1. Citra Quickbird daerah Kotagede perekaman tahun 2012

2. Peta RBI Lembar 1408-224 Timoho

Alat

1. Laptop dengan spesifikasi :

Prosesor    Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @2.40 GHz

RAM 4,00 GB

OS Windows 7 Professional 64 bit

2. Software ArcGIS

3. Printer

4. GPS

5. Kamera Digital

6. Alat Tulis
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Tahapan Penelitian

Tahap Persiapan

1. Penelitian studi pustaka melalui berbagai literatur, buku referensi

dan studi penelitian sesuai dengan tema penelitian.

2. Mempersiapkan peralatan dan bahan yang digunakan dalam

penelitian.

Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data, analisis data melalui pengecekan kesesuaian

tolok ukur data dengan tujuan penelitian hingga penyajian data

merupakan serangkaian satu kesatuan proses yang tidak dapat

dipisahkan. Proses menghasilkan data yang benar, reliable (derajat

konsistensi atau keajegan) dan obyektif memerlukan data penelitian

yang ideal, penggunaan sumber data yang tepat dan jumlah yang cukup

serta penggunaan metode yang benar.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah citra

Quickbird untuk mendapatkan variabel atau parameter penelitian yaitu

kepadatan permukiman, kerapatan vegetasi, penggunaan lahan kawasan

industri dan perdagangan sedangkan peta RBI untuk mendapatkan data

dasar seperti jalan, sungai dan batas administrasi.

Tahap Pengolahan Data

1. Georeferencing

Proses georeferencing dilakukan untuk mengkoreksi geometrik

citra agar informasi atau data pada citra sesuai kenampakan

sebenarnya dilapangan, dengan cara relokasi posisi piksel ke

posisi seharusnya melalui ground control point minimal 4 titik.

2. Interpretasi Citra

Tahap mengkaji dan menilai arti penting kenampakan obyek pada

citra penginderaan jauh secara visual untuk memperoleh informasi

sementara penggunaan lahan di Kecamatan Kotagede.
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3. Dijitasi

Proses pengubahan data analog menjadi data digital untuk diproses

lebih lanjut menggunakan sistem informasi geografis. Metode

dijitasi yang dilakukan ialah secara on screen pada Citra Satelit

Quickbird wilayah Kecamatan Kotagede Tahun 2012 dengan

software ArcGIS. Dijitasi diawali dengan pembuatan geodatabase

sesuai hasil interpretasi yang telah dilakukan.

4. Penentuan sampel

Penentuan titik sampel didasarkan pada peta potensi kenyamanan

daerah permukiman. Pemilihan sampel ini mewakili setiap kelas

potensi kenyamanan dengan tetap memperhatikan distribusi

keruangannya, sehingga saat cek lapangan, kesesuaian penilaian

parameter yang digunakan dapat diuji secara akurat. Parameter

yang difokuskan dalam pemilihan sampel ialah kepadatan

permukiman dan kerapatan vegetasi dengan tetap memperhatikan

dan mempertimbangkan variabel jarak dari kawasan industri,

perdagangan dan jalan lalu lintas utama. Penentuan sampel

dilakukan secara purposive sampling. Sampel yang akan diambil

dilapangan mewakili hasil peta potensi kenyamanan daerah

permukiman Kecamatan Kotagede.

5. Pengecekan lapangan

Bertujuan mengecek hasil interpretasi visual sementara pada citra,

terutama pada obyek yang belum dimengerti, sulit diinterpretasi,

atau masih terdapat keraguan. Kegiatan ini meliputi pengujian

keakuratan parameter yang digunakan dalam analisis prioritas

penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kotagede khususnya

parameter kepadatan permukiman dan kerapatan vegetasi.

6. Uji Ketelitian Interpretasi

Uji ketelitian interpretasi dilakukan untuk peta penggunaan lahan,

kepadatan permukiman dan kerapatan vegetasi. Uji ketelitian

interpretasi bersifat kuantitatif yang dinyatakan dalam persentase
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(%), merupakan pembagian antara jumlah sampel benar terhadap

seluruh sampel. Ketelitian hasil interpretasi penggunaan lahan

dikategorikan menjadi 2, yaitu :

a. Baik, jika tingkat ketelitian ≥ 85 %, berarti data hasil

interpretasi layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Buruk, jika tingkat ketelitian < 85 %, berarti data hasil

interpretasi tidak layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

7. Interpretasi ulang (Re-Interpretation)

Interpretasi ulang dilakukan terhadap obyek hasil pengamatan di

lapangan yang kurang sesuai, masih terdapat keraguan maupun

mengalami kesalahan serta memastikan kembali kebenaran hasil

interpretasi obyek yang telah sesuai kenyataan di lapangan.

8. Pengharkatan

Dilakukan dengan memberikan skor pada tiap parameter yang

berpengaruh terhadap analisis prioritas penataan ruang terbuka

hijau. Metode yang dipakai adalah pengskoran, yaitu setiap

parameter mempunyai skor, kemudian dilakukan pengskoran total

dengan cara menjumlahkan nilai semua parameter. Skor tiap

parameter dilakukan dalam klas-klas yang telah ditentukan.

9. Pembobotan

Pembobotan dilakukan untuk memberikan pemeringkatan

terhadap tiap parameter. Setiap parameter memiliki kontribusi

yang berbeda sehingga bobot tiap parameter juga berbeda sesuai

dengan pengaruhnya terhadap hasil. Semakin besar nilai bobotnya

maka semakin besar pengaruh masing-masing parameter terhadap

penilaian yang dilakukan dan sebaliknya.

10. Tumpangsusun atau overlay

Overlay merupakan proses menggabungkan informasi dari

beberapa data spasial, baik grafis maupun data atributnya dan

selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan informasi baru. Jenis
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overlay yang digunakan ialah overlay intersect dengan

menggabungkan atribut parameter yang ditumpangsusunkan.

Tahap Analisis Data

Analisis dilakukan melalui pembahasan proses yang telah dilakukan

terhadap masing-masing parameter antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.8 Klasifikasi Penggunaan Lahan

No Penggunaan Lahan Keterangan

1 Permukiman

2 Perdagangan Pasar, Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan

3 Industri

4 Jasa Sekolah, Perguruan Tinggi, Kantor,

Rumah Sakit, Tempat Ibadah

5 Lapangan Olahraga

6 Ruang Terbuka Hijau

Non-Permukiman

Vegetasi disepanjang jalur sungai, jalur

jalan dan rel kereta api, lahan pertanian

(pekarangan, sawah, tegalan, kebun

campur)

7 Lahan Kosong

8 Ruang Terbuka Hijau

Permukiman

Sekumpulan vegetasi di dalam daerah

permukiman yang berupa pekarangan

rumah atau taman

Sumber : Sutanto, dkk, 1981

1. Kerapatan vegetasi

Pengaruh vegetasi dalam kontrol iklim dapat menurunkan

temperatur melalui evapotranspirasi dan mengontrol radiasi sinar

matahari. Daun-daun pohon dapat merefleksikan, mengabsorpsi,

dan meneruskan sinar sehingga panas yang diterima oleh manusia

bukan panas secara langsung dari matahari. Ketiga fungsi tersebut

bergantung pada tingkat kerapatan vegetasinya. Prosentase
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kerapatan vegetasi diketahui dengan cara membandingkan luasan

kerapatan vegetasi terhadap luasan permukiman kemudian

dikalikan 100 %. Kerapatan vegetasi yang tinggi dapat

mendinginkan daerah sekelilingnya sehingga akan terasa lebih

nyaman bila dibanding daerah yang memiliki kerapatan vegetasi

rendah.

Tabel 1.9 Klasifikasi Kerapatan Vegetasi

Kerapatan Vegetasi
Prosentase Kerapatan

Vegetasi
Harkat

Sangat Jarang <10% 1

Jarang 10 – 24 % 2

Sedang 25 – 39 % 3

Rapat 40 – 54 % 4

Sangat Rapat >54 % 5

Sumber : Astin, 1995

2. Kepadatan Permukiman

Tingkat kepadatan permukiman yang tinggi dapat menaikkan

suhu dikarenakan radiasi sinar matahari meningkat serta

menghambat aliran udara sehingga menimbulkan peningkatan

suhu udara.

Kepadatan permukiman merupakan perbandingan antara lahan

yang tertutup bangunan dengan luasan permukimannya.

Semakin tinggi tingkat kepadatan permukiman maka, semakin

besar pengaruhnya terhadap tingkat kenyamanan. Semakin

kecil nilai harkat menunjukkan rendahnya tingkat kenyamanan

tetapi nilai harkat yang semakin besar menyatakan tingkat

kenyamanan yang baik.

Penilaian kepadatan permukiman dinyatakan dengan Building

Coverage Ratio yaitu :
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Kepadatan permukiman = ∑ luas atap permukiman x 100%

∑ luasan permukiman

Tabel 1.10 Klasifikasi Kepadatan Permukiman

Kepadatan

Permukiman

Prosentase Kepadatan

Permukiman
Harkat

Sangat Jarang ≤ 20% 5

Jarang 21 – 40 % 4

Sedang 41 – 60 % 3

Padat 61 – 80 % 2

Sangat Padat >80% 1

Sumber : Sutanto, Goenadi, Totok Gunawan, 1981

3. Jarak Terhadap Kawasan Industri

Kawasan industri menghasilkan keluaran asap dan polusi

udara, serta efek pembakaran di dalam proses industri tersebut

dapat menjadi salah satu sumber panas di dalam kota.

Pengaruhnya terhadap iklim kota yaitu dapat meningkatkan

temperatur sebagai dampak dari panas pembakaran dan juga

dari jenis bangunan itu sendiri. Berdasarkan dampak yang

sering ditimbulkan akibat dari kegiatan industri, jarak suatu

permukiman terhadap kawasan industri juga mempengaruhi

tingkat kenyamanan. Daerah permukiman yang dekat dengan

kawasan industri pada umumnya mempunyai tingkat

ketidaknyamanan yang lebih tinggi. Di dalam pengharkatan

dinyatakan dengan skor yang lebih kecil dan sebaliknya untuk

daerah permukiman yang jauh dengan kawasan industri diberi

harkat yang makin besar.
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Tabel 1.11 Klasifikasi Jarak Terhadap Kawasan Industri

Jarak Terhadap Kawasan

Industri

Kriteria

(meter)
Harkat

Sangat Dekat <500 1

Dekat 500 – 1000 2

Agak Jauh 1001 – 1500 3

Jauh 1501 – 2000 4

Sangat Jauh >2000 5

Sumber : Neufert, E. 1995, dalam Widyastuti, 2002

4. Jarak Terhadap Kawasan Perdagangan

Kawasan perdagangan merupakan tempat memusatnya

aktivitas penduduk dalam bidang ekonomi. Kegiatan

perekonomian didalamnya berdampak pada tingkat

kenyamanan karena umumnya menimbulkan kebisingan,

bertambahnya kepadatan lalu lintas, dan padatnya bangunan

yang dapat mengurangi keteduhan karena sedikitnya luasan

ruang terbuka hijau. Apabila lokasi permukiman berada

semakin dekat dengan kawasan perdagangan, maka semakin

tidak nyaman. Dalam pengharkatan, kondisi permukiman

seperti demikian diberi harkat semakin kecil. Permukiman

yang jauh dari pusat perdagangan dianggap lebih nyaman dan

memiliki harkat yang makin besar.
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Tabel 1.12 Klasifikasi Jarak Terhadap Kawasan Perdagangan

Jarak Terhadap Kawasan

Perdagangan

Kriteria

(meter)
Harkat

Sangat Dekat <250 1

Dekat 251 – 500 2

Agak Jauh 501 – 750 3

Jauh 751 – 1000 4

Sangat Jauh >1001 5

Sumber : Sugiasih, 2002

.

5. Jarak Terhadap Jalan Utama

Proses pembakaran oleh kendaraan bermesin di jalan

merupakan sumber pembangkit panas di dalam kota yang

dapat mempengaruhi unsur-unsur cuaca kota. Proses gas buang

yang terjadi menyebabkan jarak terhadap jalan utama dalam

penataan ruang terbuka hijau daerah permukiman perlu

dipertimbangkan. Jalan utama yang dimaksud ialah jalan arteri

dan kolektor dengan kepadatan lalu lintas cukup tinggi.

Apabila lokasi permukiman semakin dekat dengan jalan utama

dianggap mempunyai kecenderungan semakin tidak nyaman

dan diberi harkat yang makin kecil.

Tabel 1.13 Klasifikasi Jarak Terhadap Jalan Utama

Jarak Terhadap Jalan Utama Kriteria (meter) Harkat

Sangat Dekat <500 1

Dekat 501 – 1000 2

Agak Jauh 1001 – 1500 3

Jauh 1501 – 2000 4

Sangat Jauh >2000 5

Sumber : Noorhadi, 1989 dalam Widyastuti, 2002
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Penyusunan Peta Prioritas Penataan Ruang Terbuka Hijau Daerah

Permukiman.

Peta Prioritas Penataan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan

pengharkatan dan pembobotan tiap parameter.

Tabel 1.14 Faktor Pembobot Tiap Parameter

Parameter Pembobot

Kerapatan Vegetasi 2

Kepadatan Permukiman 3

Jarak terhadap Kawasan Industri 3

Jarak terhadap Kawasan Perdagangan 1

Jarak terhadap Jalan Utama 3

Sumber : Dwi Ratnaningrum, 2003

Penentuan Klasifikasi Kenyamanan

Untuk menentukan klasifikasi kenyamanan permukiman yaitu dengan cara

pengharkatan dan pembobotan. Langkah yang dilakukan terlebih dahulu

ialah menghitung harkat total untuk selanjutnya dapat mengetahui harkat

total terendah dan tertinggi. Harkat total diperoleh melalui rumus berikut :

Harkat Total =

(Harkat A x pembobot A) + (Harkat B x pembobot B) + ......

Penentuan jumlah kelas dan kelas interval dilakukan dengan rumus

menurut Sturgess sebagai berikut :

Contoh

Jumlah kelas = 1 + 3,3 log (jumlah data)

= 1 + (3,3 x (log 5))

= 1 + (3,3 x 0,69897)

= 1 + 2,306601

= 3,306601 = 3



53

Harkat total tertinggi – harkat total terendah

Kelas interval =

Jumlah kelas

24 - 12

=

3

= 4

Tabel 1.15 Klasifikasi Kenyamanan

Kelas Kelas interval Keterangan

III 20 – 24 Nyaman

II 16 – 19 Tidak Nyaman

I 12 – 15 Sangat Tidak Nyaman

Sumber : Hasil Analisis, 2013

Analisis Prioritas Penataan Ruang Terbuka Hijau Daerah

Permukiman

Analisis daerah prioritas penataan ruang terbuka hijau dilakukan

melalui penyusunan melalui matriks rekomendasi analisis prioritas

penataan ruang terbuka hijau daerah permukiman. Tahapan yang

dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis terhadap peta tingkat kenyamanan daerah permukiman

di Kecamatan Kotagede, Yogyakarta.

2. Penataan ruang terbuka hijau daerah permukiman lebih diprioritaskan pada

daerah yang sangat tidak nyaman dan tidak nyaman, sedangkan apabila

daerahnya termasuk kategori nyaman maka sudah tidak diprioritaskan lagi.

3. Menentukan daerah prioritas penataan ruang terbuka hijau daerah

permukiman dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan untuk

peruntukan penambahan vegetasi. Langkah yang dilakukan yaitu dengan

modifikasi terhadap faktor kepadatan permukiman dan kerapatan vegetasi
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karena parameter jarak terhadap kawasan industri, perdagangan dan jalan

utama merupakan parameter atau variabel yang tidak dapat lagi diperbaiki.

4. Matriks rekomendasi yang digunakan ialah sebagai berikut :

Tabel 1.16 Matriks Pembuatan Rekomendasi

Kelas Prioritas

Penataan RTH

Harkat

Kepadatan

Permukiman

Harkat

Kerapatan

Vegetasi

Keterangan

(Tingkat Kenyamanan)

I 1 1 dan 2 Sangat Tidak Nyaman

II 2 1, 2 dan 3

Sangat Tidak Nyaman

dan Tidak Nyaman

III 3 2, 3 dan 4
Tidak Nyaman

4, 5 4 dan 5

Tidak

Diprioritaskan - - Nyaman

Sumber : Dwi Ratnaningrum, 2003

Tahap Penyajian Data

Tahap memvisualisasikan data yang diolah. Keluaran data antara lain

sebagai berikut :

1. Peta Citra Quickbird Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

2. Peta Administrasi Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

3. Peta Tentatif Penggunaan Lahan Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

4. Peta Titik Sampel Cek Lapangan Penggunaan Lahan Kecamatan

Kotagede Tahun 2013.

5. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

6. Peta Kepadatan Permukiman Kecamatan Kotagede Tahun 2013

7. Peta Kerapatan Vegetasi Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

8. Peta Jarak Kawasan Perdagangan Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

9. Peta Jarak Kawasan Industri Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

10. Peta Jarak Dari Jalan Utama Kecamatan Kotagede Tahun 2013.
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11. Peta Potensi Kenyamanan Daerah Permukiman Kecamatan Kotagede

Tahun 2013.

12. Peta Titik Sampel Potensi Kenyamanan Daerah Permukiman

Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

13. Peta Tingkat Kenyamanan Daerah Permukiman Berdasarkan

Interpretasi Citra Quickbird Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

14. Peta Tingkat Prioritas Penataan Ruang Terbuka Hijau Daerah

Permukiman Kecamatan Kotagede Tahun 2013.

Tahap Penulisan Laporan

Tahap terakhir penelitian secara rinci ditulis dalam laporan tugas akhir

dengan judul “ Analisis Prioritas Penataan Ruang Terbuka Hijau Daerah

Permukiman Melalui Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem

informasi geografis di Kecamatan Kotagede “.

1.9 Batasan Operasional

1. Iklim mikro ialah kondisi iklim di suatu wilayah yang dipengaruhi oleh

karakteristik lahan wilayah tersebut dan berakibat pada suhu, kelembaban

dan profil angin serta faktor iklim lainnya (Oke T.R., 1992).

2. Interpretasi citra adalah perbuatan mengkaji citra dengan maksud untuk

mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek tersebut

(Sutanto, 1986).

3. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di

wilayah perkotaan (Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988,

dalam Anonim, 1988).

4. Kenyamanan adalah istilah untuk menyatakan pengaruh keadaan

lingkungan fisik atmosfer atau iklim terhadap manusia (Murdiyarso dan

Heny, 1992, dalam Hendy Hendro, 2001).

5. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (UUPR No. 24 Tahun 1992,

dalam Anonim, 1992).
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6. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi

tentang obyek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap

obyek, daerah atau gejala yang dikaji (Sutanto, 1986).

7. Permukiman adalah bentukan artifisial maupun natural dengan segala

kelengkapannya yang dipergunakan oleh manusia baik secara individu

maupun kelompok, untuk bertempat tinggal sementara ataupun menetap

dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya (Su Rito Hardoyo &

Risyanto, 1994, dalam Hadi Sabari Yunus, 1997).

8. Pulau bahang adalah refleksi dari keseluruhan perubahan iklim mikro

yang antara lain disebabkan oleh aktivitas manusia pada permukaan kota

(Landsberg, 1981).

9. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang

lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk

area memanjang atau jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat

terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan (Instruksi Menteri Dalam

Negeri No. 14 Tahun 1988, dalam Anonim, 1988).

10. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang

memberikan empat bagian kemampuan untuk menangani data bereferensi

geografi yang meliputi (1) input, (2) menejemen data termasuk

penyimpanan dan pemanggilan kembali, (3) manipulasi dan analisis serta

(4) output (Aronoff, 1989).
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Gambar 1.5 Diagram Alir Penelitian
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