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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I Latar Belakang 

Kota merupakan tempat bermukimnya penduduk dan berlangsung segala 

aktifitas penduduk di dalamnya. Dimana aktivitas penduduk kota yang sangat 

beragam sangat berpengaruh terhadap pola ruang dalam kota baik secara 

keseluruhan maupun terhadap bagian wilayah kota dimana aktivitas tersebut 

berlangsung. Pertumbuhan kota dilatar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan 

seperti laju pertambahan jumlah penduduk, kemajuan IPTEK, dinamika kegiatan 

ekonomi, perluasan jaringan komunikasi transportasi, dsb. Perkembangan yang 

terjadi jika tidak diarahkan atau dikendalikan secara dini akan mengakibatkan 

perkembangan yang tidak tertata dan terjadinya penurunan kualitas pemanfaatan 

ruang pada kota tersebut. Di sisi lain, perkembangan kegiatan moda transportasi 

menambah jumlah pemakaian bahan bakar sehingga mengakibatkan 

pencemaran di udara yang dapat menimbulkan berkurangnya tingkat kesehatan 

dan kenyamanan lingkungan. Pentingnya keberadaan RTH (Ruang Terbuka 

Hijau) pada suatu wilayah perkotaan untuk memenuhi salah satu fasilitas sosial 

masyarakat dan menjaga keserasian ruang wilayah serta kelestarian bentuk 

lanskap wilayah perkotaan. Disamping hal tersebut, pentingnya RTH sebagai 

kenyamanan, hidrologis, klimatologis, ekologis, edukatif, dan wisata.  

Kegiatan pengembangan RTH tidak terlepas dari kebijakan dan rencana 

penataan ruang wilayah kota. Komponen tertentu memiliki pengaruh yanng 

sangat besar dalam keberadaan RTH. Pengaturan yang harus diperhatikan 

meliputi komponen penyediaan dan pengelolaan RTH berupa pengaturan teknis 

dan pengaturan penyelenggaraan. Untuk pengaturan penyelenggaraan berupa 

pengelolaan RTH (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian) 

kelembagaan, pembiayaan dan peran serta masyarakat.    

Menurunya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau telah 

mengakibatkan menurunya kualitas lingkungan perkotaan seperti tingginya 

polusi udara, dan menurunya produktivitas masyarakat akibat stres karena 
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terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial (Permen PU No. 5 

Tahun 2008). Kuantitas disini mengandung arti RTH yang ada sekarang belum 

memiliki payung hukum, sehingga dengan mudah dirubah pemanfaatan lahanya 

ke penggunaan lain yang mengakibatkan luas RTH berkurang, sedangkan 

kualitas berarti kondisi RTH tersebut apakah dijaga dan dirawat oleh masyarakat 

sehingga RTH yang ada memberikan nilai secara kasat mata dan kenyamanan 

sosial maupun estetika.  Dalam hal ini, diperlukan pemikiran jauh ke depan dan 

perlu re-orientasi visi pembangunan kota yang lebih mempertimbangkan 

lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pemanfaatan ruang untuk 

kawasan budi daya maupun kawasan lindung perlu dilakukan secara kreatif, 

sehingga konversi lahan produktif atau kawasan hijau menjadi kawasan non-

hijau dan non-produktif, dapat dikendalikan sehingga dapat menambah rasa 

nyaman bagi tempat bermukim penduduk (Ali, 2013). 

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata 

ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. Berdasarkan 

wilayah administrasi, penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah 

nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah 

kabupaten/kota. Di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, dijelaskan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat 

rencana penyedian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luasnya minimal 

30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 

10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Rencana penyediaan dan 

pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, 

atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan 

yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten (Permen PU No. 5 

Tahun 2008). Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai penyedian dan 

pemanfaatan RTH diatur dalam pedoman yang ditunjukan oleh Gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Kedudukan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dalam RTR 

Kawasan Perkotaan 

Sumber : Permen PU No 05/PR/M/2008 

 

Mengingat  perkembangan wilayahnya yang padat akan fungsi 

kegiatannya sebagai pusat kegiatan perdagangan, industri, jasa, dan 

permukiman, sehingga perkotaan Boyolali mengalami desakan arus 

perkembanngan fungsi kawasan wilayahnya. Kecamatan dan beberapa desa 

yang termasuk Wilayah Perkotaan Boyolali memiliki setruktur ruang yang 

heterogen. Adanya sumberdaya alam yang ada pada wilayah tersebut harus 

dikelola sesuai peruntukannya yang dapat menjadi penyangga kelestarian 

lingkungan. Perkembangan fungsi perkotaan Boyolali tentunya berpengaruh 

pada pertambahan jumlah penduduk perkotaan yang semakin tinggi. Hal tersebut 

berdampak pada tingginya alih guna lahan untuk permukiman. Tabel 1.1 

menunjukan Rencana Pola Ruang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
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Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. 

Tabel 1.1 Rencana Pola Ruang di Kabupaten Boyolali 

No Rencana Pola Ruang Luas 

(Ha) 1 Kawasan Lindung 

 a)  Kawasan hutan lindung 1.418 

b)  Kawasan resapan air 50.670 

c)  Kawasan RTH perkotaan 4.858 

d)  Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya 3.829 

2 Kawasan Budidaya  

 a) Hutan Produksi Tetap 12.461 

b) Hutan Produksi Terbatas 1.204 

c) Kawasan hutan rakyat 19.993 

d) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah 23.070 

e) Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah 40.106 

f) Kawasan peruntukan perkebunan 9.689 

g) Kawasan inti minapolitan 2.500 

h) Kawasan peruntukan kawasan peruntukan industri besar 1.276 

i) Kawasan peruntukan industri menengah 444 

Sumber : Perda Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 

 

Akibat adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana kota 

yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk. Dimana untuk kepadatan 

penduduk sendiri di Wilayah Perkotaan Boyolali adalah 2,546 Jiwa/Km2 yang 

artinya setiap tahun kemungkinan jumlah penduduk akan bertambah.  Peningkatan 

jumlah penduduk akan memberi dampak terhadap pemanfaatan lahan pada kota-

kota di perkotaan Boyolali. Permasalahan selanjutnya adalah menurunnya 

kuantitas luas lahan ruang terbuka hijau yang berakibat pada menurunnya 

kualitas lingkungan di Perkotaan Boyolali. Sehingga diperlukan perangkat 

hukum yang nantinya digunakan untuk mengatur penataan ruang yang 

hendaknya diimplementasikan dengan baik oleh pengambil keputusan. Tabel 1.2 
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menunjukan banyaknya prasarana perhubungan di Wilayah Perkotaan Boyolali 

yang kedepanya akan berdampak pada polusi udara. 

 

    Tabel 1.2 Banyaknya Prasarana Perhubungan di Wilayah Perkotaan Boyolali 

Kecamatan Desa/ 

Kelurahan 

Sepeda 

Motor 

Mobil 

Dinas Pribadi Taxi Colt Bus Truk 

Boyolali Pulisen 1304 23 214 - 6 - 16 

Siswodipuran 1003 66 296 - 60 - 29 

Banaran  515 1 150 7 10 - 23 

Winong  561 3 30 1 25 - 4 

Penggung 616 1 91 - 47 15 19 

Kiringan  674 3 53 - 10 3 4 

Karanggeneng 990 6 82 - 16 - 11 

Mudal 555 4 130 - 30 - 6 

Kebonbimo  224 288 - 35 7 - 4 

Mojosongo Kemiri 1051 1 181 - 38 - 3 

 Mojosongo 1521 3 171 3 16 - - 

 Kragilan 1210 - 72 - 6 - 2 

Musuk Pusporenggo 435 - 30 - 10 - 2 

Jumlah 10659 399 1500 46 281 18 123 

Sumber : BPS Boyolali, Kecamatan Dalam Angka 2014 

 

Wilayah perkotaan disini mengandung arti kawasan yang mempunyai 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Wilayah yang merupakan deliniasi 

dalam tindak identifikasi  RTH tersebut adalah Kecamatan Boyolali, Kecamatan 

Musuk yang membawahi desa Pusporenggo dan Kecamatan Mojosongo yang 

membawahi Kelurahan Mojosongo, Desa Kragilan, dan Kelurahan Kemiri. 

Beberapa RTH yang ada pada wilayah tersebut memiliki kondisi fisik, fungsi, 

dan kepemilikan yang berbeda-beda. Tindakan identifikasi RTH pada wilayah 

tersebut merupakan pemicu pada pengembangan wilayah perkotaan yang 

tanggap pada kebutuhan RTH publik dengan pencapaian 20%. Beberapa RTH 
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yang sudah ada dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui persentase 

pemenuhan RTH untuk kawasan perkotaan Boyolali.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Identifikasi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik 

dengan Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis di 

Wilayah Perkotaan Boyolali Tahun 2015” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka terdapat permasalahan 

yang melandasi dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana jenis serta agihan RTH Publik di Wilayah Perkotaan Boyolali ?  

2. Bagaimana tingkat kebutuhan RTH Publik untuk Wilayah Perkotaan 

Boyolali ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Identifikasi jenis dan agihan RTH Publik yang ada di Wilayah Perkotaan 

Boyolali. 

2. Menganalisis Kebutuhan RTH publik di Wilayah Perkotaan Boyolali yaitu 

luas RTH publiknya yang ada dengan luas Wilayah Perkotaan Boyolali dan 

kebutuhan terhadap jumlah penduduknya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Memberikan ilmu tambahan dalam pemanfaatan  citra penginderaan jauh 

dan sistem informasi geografis dalam melakuka identifikasi kebutuhan 

ruang terbuka hijau publik. 

2. Menumbuhkan kesadaran untuk tetap memelihara dan melindungi RTH 

publik kota Boyolali untuk terpenuhinya luasan area RTH sesuai dengan 

peraturan dan perundang undangan yang berlaku. 
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3. Sebagai masukan atau arahan implementasi rencana dan program 

pengembangan dalam bentuk rekomendasi, yang akan dapat menjadi bahan 

evaluasi untuk rencana tata ruang dan pedoman dalam mengambil kebijakan 

bagi pemerintah daerah dalam pencapaian RTH secara optimal. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian penting dari struktur 

pembentuk kota, dimana ruang terbuka hijau kota memiiki fungsi utama 

sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukan 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 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 kepentinganya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung 

arsitektur (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 

Sebelum memahami terlebih jauh tentang RTH, terlebih dahulu 

mengerti maksud dari Ruang Terbuka. Pengertian Ruang Terbuka (Open 

space) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik 

dalam  bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur 

dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya 
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tanpa bangunan. Untuk ruang terbuka menurut sifatnya ada 2 yakni 

sebagai berikut: 

a. Hard space adalah : segala sesuatu secara prinsip dibatasi oleh dinding 

arsitektural  dan biasanya sebagai tempat bersama untuk kegiatan 

sosial.  

b. Soft space adalah : segala sesuatu yang didominasi oleh lingkungan 

alam. Salah satu bentuk soft space adalah Ruang Terbuka Hijau. 

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang - 

ruang terbuka (open spaces ) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh 

tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, 

sosial budaya, dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya. Keberadaan RTH penting dalam 

mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. 

Keberadaannya tersebut selain memiliki berbagai fungsi (fungsi 

ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang 

dimilikinya (obyek dan lingkungan), juga dapat mendukung dalam 

peningkatan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan 

perkotaan serta dapat menjadi nilai kebanggaan dan identitas kota. Untuk 

mendapatkan RTH 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. Untuk menentukan besaran RTH fungsional, yang 

perlu diperhatikan adalah karakter ekologis, kondisi, dan keinginan 

warga kota, serta arah dan tujuan pembangunan dan perkembangan kota.  

Kelestarian RTH suatu wilayah perkotaan harus disertai dengan 

ketersediaan dan seleksi tanaman yang sesuai dengan arah rencana dan 

rancangannya. Ruang terbuka merupakan bentuk dasar dari ruang 

terbuka di luar bangunan oleh publik (setiap orang) dan memberi 

kesempatan untuk bermacam - macam kegiatan. Contohnya jalan, 

pedestrian, taman, plaza, makam, lapangan terbang, lapangan olahraga, 

dan lain- lain. 
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1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau 

Bentuk ruang terbuka sebenarnya dalam usaha menghubungkan 

antara kepentingan  kebutuhan dan nilai- nilai estetika. Selain itu ruang 

terbuka dalam skala kota bertujuan menghidupkan fasilitas sosial dan 

publik akses. Ruang terbuka dapat juga dimasukan ke dalam salah satu 

faktor penting dalam perencanaan kota. Para ahli melihat bentuk ruang 

terbuka dalam berbagai sudut tinjauan, diantaranya ruang terbuka 

ditinjau dari sudut aktivitas dan fungsinya.   

Menurut Rob Krier Berdasarkan sejarah terbentuknya ruang terbuka, 

dapat dikelompokkan bentuk ruang terbuka menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:   

1. Berbentuk memanjang   

Yaitu ruang terbuka yang mempunyai batas - batas di sisi - sisinya. 

Misalnya sungai, pedestrian dan sebagainya.   

2. Berbentuk  cluster   

Yaitu ruang terbuka yang mempunyai batas- batas di sekelilingnya. 

Misalnya plaza, square, lapangan, bundaran, dan sebagainya. Ruang 

terbuka bentuk  cluster ini membentuk “kantong-kantong” yang 

berfungsi sebagai ruang akumulasi aktifitas kegiatan masyarakat kota. 

(Sumber: http://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/06/tinjauan-

pustaka-ruang-terbuka-hijau.html)    

 

1.5.1.3 Fungsi Ruang Terbuka Hijau  

Kegiatan-kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian 

lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang 

akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Kesadaran 

menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap 

orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan perkotaan. fungsi dari 

RTH bagi kota yaitu: untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimumkan tingkat 

http://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/06/tinjauan-pustaka-ruang-terbuka-hijau.html
http://studyandlearningnow.blogspot.com/2013/06/tinjauan-pustaka-ruang-terbuka-hijau.html
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kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih 

baik dan sehat. 

Berdasarkan fungsinya menurut Rencana Pengembangan Ruang 

terbuka hijau tahun 1989 yaitu : 

1. RTH yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dimana penduduk 

dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi, berupa  kegiatan 

rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti 

taman. 

2.  RTH yang berfungsi sebagai tempat berkarya, yaitu tempat 

penduduk bermata pencaharian dari sektor pemanfaatan tanah 

secara langsung seperti pertanian pangan, kebun bunga dan usaha 

tanaman hias. 

3. RTH yang berfungsi sebagai ruang pemeliharaan, yaitu ruang yang 

memungkinkan pengelola kota  melakukan pemeliharaan unusur-

unsur perkotaan seperti jalur pemeliharaan sepanjang sungai dan 

selokan sebagai koridor kota. 

4. RTH yang berfungsi sebagai ruang pengaman, yaitu untuk 

melindungi suatu obyek vital atau untuk mengamankan manusia dari 

suatu unsur yang dapat membahayakan seperti jalur hijau 

disepanjang jaringan listrik tegangan tinggi, jalur sekeliling instalasi 

militer atau pembangkit tenaga atau wilayah penyangga. 

5.  RTH yang berfungsi sebagai ruang untuk menunjang pelestarian 

dan pengamanan lingkungan alam, yaitu sebagai wilayah konservasi 

atau preservasi alam untuk mengamankan kemungkinan terjadinya 

erosi dan longsoran pengamanan tepi sungai, pelestarian wilayah 

resapan air. 

6.  RTH yang berfungsi sebagai cadangan pengembangan wilayah 

terbangun kota di masa mendatang. 

Fungsi RTH kota berdasarkan Inmendagri no.14/1998 yaitu 

sebagai berikut: 



11 
 

 
 

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan    

penyangga kehidupan 

2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan 

keindahan lingkungan 

3. Sarana rekreasi 

4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam 

pencemaran baik darat, perairan maupun udara 

5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat 

untuk membentuk kesadaran lingkungan 

6. Tempat perlindungan plasma nutfah (pembawa sifat keturunan yang 

dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta 

mikroorganisme). 

7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro 

8. Pengatur tata air. 

(Sumber:http://paradigmakaumpedalaman.blogspot.com/2012/01/r

uang-terbuka-hijau.html) 

 

1.5.1.4 Tipologi Ruang Terbuka Hijau 

Pembagian jenis - jenis   RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH 

sebagaimana ditunjukan Gambar 1.2.  

             Gambar 1.2 Tipologi RTH 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Permen PU No 05/PR/M/2008  

 

http://paradigmakaumpedalaman.blogspot.com/2012/01/ruang-terbuka-hijau.html
http://paradigmakaumpedalaman.blogspot.com/2012/01/ruang-terbuka-hijau.html
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Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alam berupa habitat liar 

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

atau binaan seperti taman lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur 

non hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial, 

budaya, estetika, dan ekonomi. Kemudian secara struktur ruang, RTH 

dapat mengikuti pola ekologis yang (mengelompok, memanjang, 

tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur 

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

publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH 

privat adalah sebagaimana ditunjukan Tabel 1.3. 

       Tabel 1.3 Kepemilikan RTH 

         

Sumber :  Permen PU No 05/PR/M/2008 

 

Kepemilikan RTH halaman, khusus perkantoran instansi 

pemerintah dan sekolah disini nantinya akan dijadikan RTH Publik 

karena pengelolaannya oleh pemerintah. Baik RTH publik maupun privat 

memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi 
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tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus 

untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga 

dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang 

baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. 

Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini 

Tabel 1.4 yang menunjukan arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk 

berbagai tipologi kawasan perkotaan: 

Tabel 1.4 Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan 

Perkotaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Permen PU No 05/PR/M/2008 

 

1.5.1.5 Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) 

Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, jenis RTHKP meliputi: 

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. 
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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, olahraga, 

permainan, dan sebagainya melalui penyediaan sarana-sarana 

permainan dan pasif. 

d. Taman lingkungan perumahan dan perukiman  

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 

paruparu kota, peredam kebisingan, menambah keindahan 



15 
 

 
 

visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan 

kenyamanan lingkungan. 

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 pohonpohon 

yang kompak dan rapat didalam wilayah perkotaan baik pada 

tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang. 
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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. 

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 hearbarium 
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yang memiliki koleksi tumbuhan-tumbuhan yang telah 

dkeringkan 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 pemakaman perlu dikembangkan untuk mendukung 

kebutuhan akan lahan 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. 
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o. Lapangan upacara 

Lapangan upacara dibangun untuk kegiatan upacara. Umumnya 

kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang vukup luas 

dan lapangan olahraga. 

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. 

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 
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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 hijau jalur memiliki 
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bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan 

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

olahraga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional 

(perdagangan, industri, permukiman, pertaniana), 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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1.5.1.6 Kedudukan RDTR dan Peraturan Zonasi 

Sesuai ketentuan pasal 59 peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW 

kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota 

yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun 

RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis  

kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR 

apabila merupakan: 

1. Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan 

menjadi kawasan perkotaan 

2. Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR  yang 

ditetpakan dalam pedoman ini. 

Fungsi dari menetapkan wilayah perkotaan tersebut terhadap RTH 

adalah nantinya untuk membatasi daerah penelitian sehingga RTH 

dan RDTR saling berkaitan dikarenakan RTH merupakan turunana 

dari RDTR. Penetapan wilayah perkotaan diperlukan berdasarkan 

fisik atau administrasi batas yang akan digunakan. 

 

1.5.1.7 Interpretasi Citra  

Pengenalan obyek merupakan bagian penting dalam interpretasi 

citra. Prinsip pengenalan obyek pada citra mendasarkan atas penyidikan 

karakteristiknya atau atributnya pada citra. Gambar 1.3 dan 1.4 

menampilkan hasil dalam identifikasi citra penginderaan jauh. 
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Gambar 1.3 Makam 

 

      Gambar 1.4 Perumahan 

Karakteristik atau atribut yang tergambar pada citra ini nantinya 

digunakan untuk mengenali obyek yang sering disebut unsur interpretasi. 

Menurut Sutanto (1986), ada delapan unsur interpretasi citra, masing-masing 

dijelaskan sebagai berikut; 

1. Rona/ Warna adalah tingkat kecerahan/ kegelapan obyek pada citra,  

2. Bentuk adalah variabel kualitatif yang memberikan kerangka suatu obyek. 

3. Bayangan adalah obyek atau gejala yang terletak di daerah sebelah jatuh 

sinar. Bayangan umumnya tampak samar atau bahkan tidak tampak. 

4. Ukuran adalah atribut obyek yang berupa jarak, luas, tinggi, dan volume. 

5. Tekstur biasa dinyatakan sebagai kekasaran suatu obyek secara visual, 

biasanya dinyatakan dalam wujud kasar, halus, atau bercak-bercak. 

6. Pola merupakan ciri yang menandai bagi banyak obyek buatan manusia 

dan beberapa obyek alamiah yang membentuk susunan keruangan. 
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7. Situs merupakan hasil pengamatan dari hubungan sekitarnya atau letak 

obyek terhadap suatu obyek lain. 

8. Asosiasi adalah keterkaitan antara obyek yang satu dengan yang lain. 

 

1.5.1.8 Lahan 

Lahan diartikan sebagai lingkunga fisik yang terdiri dari atas iklum, 

relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada 

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil 

kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, 

pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang 

tersalinisasi. (FAO dalam Arsyad, 1989) 

Pengunaan lahan diartikan sebagai setiap bentuk intervensi manusia 

terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lillesand 

dan Kiefer (1993) mendefinisikan penggunaan lahan berhubungan dengan 

kegiatan manusia pada suatu bidang lahan, sedangkan penutup lahan lebih 

merupakan fisik oyek-obyek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan 

kegiatan manusia terhadap obyek-obyek tersebut. Sebagai contoh pada 

penggunaan lahan untuk permukiman yang terdiri atas permukiman, 

rerumputan, dan pepohonan. 

 

1.5.1.9 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh (Remote Sensing) merupakan ilmu dan seni 

untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah atau gejala dengan 

cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat, tanpa 

kontak langsung terhadap obyek, daerah atau gejala yang dikaji (Lillesand 

& Kiefer, 1990). Komponen yang ada pada sistem penginderaan jauh 

diantaranya yaitu sumber tenaga (aktif dan pasif), panjang gelombang 

elektromagnetik yang digunakan, interaksi panjang gelombang dengan 

obyek, obyek itu sendiri, atmosfer dan sensor satelit. Berikut Gambar 1.5 

menunjukan jenis-jenis wahana yang digunakan dalam pengambilan data 

penginderaan jauh.   
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Gambar 1.5 Wahana Penginderaan Jauh (Jensen, 1985) 

 

Penginderaan jauh dalam penelitian ini menggunakan citra satelit 

quickbird dimana jenis citra satelit ini digunakan untuk memperoleh data 

berupa agihan RTH publik, karena memiliki resolusi spasial yang tinggi 

sehingga dapat menyadap data yang detail seperti RTH. Selain itu dengan 

data penginderaan jauh ini dapat diketahui luas masing-masing RTH 

publik dengan menggunakan bantuan pengelolaan Sistem Informasi 

Geografis. Penginderaan jauh juga bermanfaat untuk membuat peta 

penggunaan lahan yang nantinya dapat membantu untuk evaluasi terhadap 

menentukan lokasi RTH publik dimana saja.  

 

1.5.1.10 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem berbasis 

komputer yang memberikan empat kemampuan untuk menangani data  

bereferensi geografis, yaitu : input data, pengolahan data, manipulasi dan 

analisis keluaran (Aronoff, 1989). SIG adalah suatu sistem yang dirancang 

untuk mengerjakan atau menganalisis data spasial yang terdiri atas sub 

sistem masukan data, penyimpanan data, pengolahan data serta 

keluarannya (Star & Estes, 1990). SIG merupakan alat yang bermanfaat 

untuk menangani data spasial yang tersimpan dalam format digital dan 

jumlah data yang besar dapat disimpan dan diambil secara cepat. 

Menurut Aronoff (1989), SIG terdiri dari beberapa komponen yang 

dapat digunakan untuk menangani data spasial, yaitu komponen 
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masukandata, pengolahan data, manipulasi dan analisis data serta keluaran 

dataUraian selanjutnya mengenai komponen-komponen SIG mengacu 

berikut ini; 

1. Komponen masukan data 

Komponen masukan data merupakan sumber data yang dapat digunakan 

dalam SIG. Sumber data ini antara lain berupa peta-peta, foto udara, 

citrasatelit, data lapangan maupun tabel-tabel atribut yang 

berkaitanKomponen ini harus dapat menjamin kosistensi kualitas data 

dalam prosepemasukan dan penerimaan data agar hasilnya benar dan dapat 

dimanfaatkan. 

2. Komponen Pengolahan Data 

Komponen pengolahan data SIG meliputi fungsi-fungsi yang dibutuhkan  

untuk menyimpan atau menimbun dan memanggil kembali data dari arsip 

data dasar. Efisiensi fungsi ini harus diutamakan sehingga perlu dipilih 

sesuai dengan struktur data yang digunakan. 

3. Komponen Manipulasi dan Analisis Data 

Fungsi-fungsi manipulasi dan analisis data membedakan informasi yang  

dapat dihasilkan oleh SIG. Komponen ini dapat digunakan untuk 

mengubah format data dan memperoleh parameter. 

4. Komponen Keluaran Data 

Keluaran data dapat digunakan sebagai dasar identifikasi informasi yang 

diperlukan dalam pengambilan keputusan atau perencanaan. 

Penelitian tentang identifikasi RTH publik ini sangat membutuhkan 

SIG dalam  input data yaitu berupa memasukan data spasial atau data non 

spasial seperti data shapefile, peta analog maupun pengisian atribut. 

Selanjutnya pengolahan data yaitu berupa digitasi on screen pada data 

penginderaan jauh yaitu digitasi RTH publik sesuai klasifikasi yang ada. 

Manipulasi data adalah Tipe data yang diperlukan oleh suatu bagian SIG 

mungkin perlu dimanipulasi agar sesuai dengan sistem yang dipergunakan. 

Oleh karena itu SIG mampu melakukan fungsi edit baik untuk data spasial 

maupun non-spasial. Terakhir adalah analisis proximity yaitu merupakan 
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analisis geografis yang berbasis pada jarak antar layer atau sering disebut 

buffering. Fungsi dari buffering dalam penelitian ini adalah menentukan 

jenis RTH jalur hijau dan RTH fungsi tertentu. Fungsi SIG selain untuk 

buffering adalah measure yaitu berupa pengukuran atau perhitungan luas 

pada RTH publik yang nantinya dapat diketahui seberapa banyak RTH 

publik yang ada di wilayah perkotaan Boyolali. Fungsi terakhir SIG disini 

adalah penyajian visualisasi yaitu berupa pembuatan peta RTH publik 

dengan menggunakan data-data yang telah diproses.  

 

 

 



27 
 

 
 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.5 Tabel perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis 

Peneliti 

(Tahun) 

Eko Kusratmoko, dkk (2001) 

 

Muh. Ali Majidhi R  

(2013) 

Roswidyatmoko Dwihatmojo 

(2013) 

Dimas Santoso Rahmadi 

(2015) 

Judul Aplikasi Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi Geografi Untuk 

Penentuan Ruang Terbuka Hijau di 

DKI Jakarta 

Analisis Prioritas Penaataan Ruang 

Terbuka Hijau Daerah Permkiman 

Menggunakan PJ dan SIG di Kec. 

Kotagede, Kota Yogyakarta 

Pemanfaatan Citra Quickbird Untuk 

Identifikasi Ruang Terbuka Hijau 

Kawasan Perkotaan (Studi Kasus 

Kecamatan Serpong, Kota Tangerang 

Selatan) 

Identifikasi Kebutuhan Ruang 

Terbuka Hijau Publik dengan 

Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi Geografis di 

Wilayah Perkotaan Boyolali 

 

Tujuan 1. Mengjuji akurasi interpretasi citra 

untuk identifikasi ruang hijau. 

2. Membadngkan karakteristik fisik 

ruang hijau interpretasi citra 

dengan ruang hijau formal, 

 

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. 

1. Mengetahui lokasi Ruang Terbuka 

Hijau dengan bantun citra 

Quickbird 

2. Menguji akurasi data penginderaan 

jauh untuk identifikasi Ruang 

Terbuka Hijau 

 

1. Identifikasi titik RTH publik 

mana saja yang nantinya dijadikan 

kawasan prioritas sebagai RTH 

publik yang berkelanjutan. 

2. Mengetahui potensi dan 

permasalahan RTH publik di 

Kawasan Perkotaan Boyolali serta 

luas minimal RTH publiknya  

 

 

Lokasi DKI Jakarta Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta Kecamatan Serpong, Kota Tangerang 

Selatan 

Perkotaan Boyolali 

Metode 1. Interpreasi citra Landsat TM secara 

digital 

2. pengukuran lapangan. 

 

Interpretasi Citra Quickbird 

Menggunakan peta Pulau Bahan Kota 

Yogyakarta yang mencerminkan 

sebaran temperatur dan kelembaban 

Kombinasi teknik penginderaan jauh 

dan survei lapangan 

Interpretasi Citra Quickbird dan 

survei lapangan 

Hasil Penataan secara spasial Ruang 

Terbuka Hijau 

Matriks Rekomendasi Untuk Analisis 

Prioritas Penataan Ruang Terbuka 

Hijau Daerah Permukiman di 

Kecamatan Kotagede 

Rekomendasi kebutuhan ruang 

terbuka hijau sesuai proporsi yang ada 

 

Rekomendasi penataan Ruamg 

Terbuka Hijau sebagai pedoman 

dalam mengambil kebijakan bagi 

pemerintah daerah dalam 

pencapaian RTH secara optimal. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Mengingat  perkembangan wilayahnya yang padat akan fungsi 

kegiatannya sebagai pusat kegiatan perdagangan, industri, jasa, dan 

permukiman, sehingga akan mengalami desakan arus perkembanngan fungsi 

kawasan wilayahnya. Akibat adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan 

sarana dan prasarana kota yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk 

akan memberi dampak terhadap pemanfaatan lahan yang baru seperti kebutuhan 

akan tempat tinggal. Sehingga akan mengakibatkan menurunnya kuantitas luas 

lahan ruang terbuka hijau yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan 

di perkotaan. Maka dari itu diperlukan perangkat hukum untuk mengatur 

penataan ruang hendaknya diimplementasikan dengan baik oleh pengambil 

keputusan.  

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 mausiawi. Secara langsung, manfaat RTH 

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. 

Secara umum ruang terbuka umum/ publik (open space ) di perkotaan 

terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka  suatu wilayah 

perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung 

manfaat ekologis, sosial- budaya dan arsitektural yang dapat memberikan 

manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang Terbuka Non 

Hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras maupun ruang terbuka biru 

(RTB) yang berupa permukaan sungai, maupun area-area yang diperuntukan 
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sebagai genangan retensi. Sedangkan dari segi fungsi RTH dapat berfungsi 

secara ekologis, sosial/budaya, arsitektural dan ekonomi.  

Menurunya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau telah 

mengakibatkan menurunya kualitas lingkungan perkotaan seperti tingginya 

polusi udara, dan menurunya produktivitas masyarakat akibat stres karena 

terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Maka dari itu 

diperlukan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana 

penyedian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luasnya minimal 30% dari 

luas wilayah kota yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% 

terdiri dari ruang terbuka hijau privat.  

Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik terdiri dari Ruang Terbuka 

Hijau Taman dan Hutan Kota, Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Jalan dan 

Ruang Terbuka Hijau Fungsi Tertentu. Data-data tersebut diperoleh dari 

pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Dimana data-

data Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut nanti didapatkan dari hasl interpretasi 

citra penginderaan jauh dan untuk mengelolanya menggunakan bantuan Sistem 

Informasi Geografis. Dari pengelolaan tersebut nantinya akan diperoleh hasil 

yaitu berupa agihan RTH Publik yang ada serta luas tiap-tiap jenis Ruang 

Terbuka Hijau publik, apakah kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik apakah 

sudah memenuhi target sesuai peraturan yaitu sebesar 20% atau masih kurang 

dari target. Apabila sudah cukup langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mempertahankan Ruang Terbuka Publik yang ada, serta apabila masih belum 

mencapai target langkah apa saja yang perlu dilakukan agar dapat mencapai 

angka tersebut.  

1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode survei. Metode survei bertujuan untuk menggambarkan 

kebutuhan akan ruang terbuka hijau pada wilayah Perkotaan Boyolali. Untuk 

pengambilan sampelnya sendiri peneliti menggunakan metode random 

sampling yang artinya teknik penentuan sampel dilakukan dengan landasan 
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berpikir bahwa semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama 

dipilih sebagai anggota sampel. Kesempatan yang sama dapat diartikan juga 

bahwa hak yang sama karena kelompok anggota populasi diasumsikan dan 

diyakini mempunyai karakter yang homogen. Penlitian ini menggunakan unit 

analisis desa dan untuk unit penelitiannya adalah perkotaan. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial yaitu 

dengan menggunakan software Sistem Informasi Geografis yang berfungsi 

untuk menentukan/mengidentifikasi RTH Publik yang telah ada. Software 

yang dimaksud adalah software Arcgis 10.1 yang nantinya selain digunakan 

untuk identifikasi juga digunakan untuk perhitungan luas RTH Publik yang 

ada, yaitu dengan menggunakan calculate geometry dimana merupakan 

aplikasi yang ada di software Arcgis tersebut, selain untuk perhitungan luas, 

sofware Arcgis ini nantinya akan digunakan untuk buffer yaitu menentukan 

jarak minimum  RTH Publik yaitu RTH Fungsi Tertentu yang tidak boleh 

digunakan untuk aktifitas lain selain RTH itu sendiri. Analisis sendiri 

berdasarkan luas Wilayah Perkotaan Boyolali dengan luas RTH Publik yang 

ada dan perbandingan proyeksi jumlah penduduk Wilayah Perkotaan Boyolali 

tahun 2014 dengan 2034 dangan luas RTH Publik yang ada. Untuk jumlah 

penduduk mengacu pada ketetapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.05/PRT/M/2008 yaitu 0,3 m2/penduduk. 

 

1.7.1 Alat dan Bahan 

1.7.1.1 Alat 

a. Laptop Asus dengan spesifikasi Intel Core i3- 2330M, 2.2 GHz, 

RAM 6GB, VGA Radeon Graphics HD 6730M 2 GB, Hardisk 640 

GB untuk mengolah semua data yang dipergunakan dalam 

penelitian. 

b. Software Microsoft Office, Microsoft Excel untuk menyusun 

laporan penelitian 

c. Software ArcGIS 10.1 untuk mengolah data.  

d. GPS untuk melakukan plotting lokasi RTH Publik 
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e. Alat ukur berupa meteran atau disto meter digunakan untuk 

mengukur jarak. 

f. Kamera untuk dokumentasi kegiatan di lapangan. 

g. Printer untuk mencetak hasil penelitian. 

1.7.1.1 Bahan 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan 

melakukan survey lapangan ataupun dengan melakukan penyadapan 

langsung dari citra penginderaan jauh yaitu Citra Quickbird tahun 

2014 yang diperoleh dari Dinas PU dan ESDM Kabupaten Boyolali 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, 

dapat diartikan data sekunder sudah ada, sehinggal tinggal 

mendapakan langsung dari instansi-instansi terkait, meliputi :. 

a. Peta Administrasi, peta toporafi, peta geologi Kabupaten 

Boyolali skala 1 : 250.000 sumber dari BAPPEDA Kabupaten 

Boyolali 

b. Dokumen RDTRK dan RTRW Kabupaten Boyolali yang 

bersumber dari BAPPEDA Kabupaten Boyolali 

c. Data Jumlah Penduduk dan Karkateristik Geografi Boyolali dari 

BPS Kabupaten Boyolai.  

d. Data lokasi RTH Publik yang ada dari Dinas PU. 

1.8 Tahap Penelitian 

1.8.1 Persiapan 

Tahap persiapan merupakan langkah awal untuk memulai penelitian yang 

terdiri dari : 

a. Menentukan tema dan daerah kajian yang sesuia untuk daerah 

penelitian yang diambil. 

b. Studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mengkaji literatur atau 

kepustakaan yang berhubungan dengan tema penelitian yang 
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diambil. Studi pustaka ini berguna megetahui cara dan metode yang 

digunakan, batasan kajian, rujukan dan permasalahan tentang tema 

yang diteliti. 

c. Persiapan data-data dan alat yang nantinya akan dipergunakan dalam 

pengolahan data penelitian sehingga nantinya akan mempermudah 

dalam pelaksanaanya. 

 

1.8.2 Pengolahan Data Awal 

1.8.2.1 Interpretasi Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk 

campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan di 

permukaan bumi yang bersifat dinamis dan berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual (Arsyad, 

1989).  

Interpretasi penggunaan lahan diperoleh dari hasil digitasi citra 

penginderaan jauh yaitu citra Quickbird tahu 2014. Software yang 

dignakan adalah software ArcGIS 10.1. kemudian untuk klasifikasi 

penggunaan lahan yang digunakan adalah dari Sutanto dengan 

modifikasi yang ditunjukan pada Tabel 1.6. 

 

Tabel 1.6 Klasifikasi Penggunaan Lahan 

Tingkat 

I 

Tingkat II Tingkat III Tingkat IV 

Daerah 

Kota 

Permukiman Pola teratur, setengah teratur, tidak teratur Kepadatan jarang, 

sedang, padat 

Perdagangan Pasar, pom bensin, pusat perbelanjaan, 

pertokoaan 

Besar, kecil 

Industri Pabrik/perusahaan, gudang, pembangkit 

listrik 

 

Transportasi Jalan, rel kereta api, stasiun/terminal  

Jasa Kelembagaan, non kelembagaan Kantor, puskesmas, 

sekolah 
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Rekreasi Gedung pertunjukan, gedung olahraga, 

kolam renang 

 

Tempat 

Ibadah 

Masjid, gereja  

Pertanian Sawah, hutan campur  

Lain-lain 

(Ruang 

Terbuka 

Hijau) 

Kuburan, taman/hutan wisata, Lapangan 

olahraga, stadion 

 

Sumber : Sutanto, dkk, 1981 dengan modifikasi 

 

1.8.2.2 Interpretasi Ruang Terbuka Hijau Publik 

Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan jenis RTH 

berdasarkan kepemilkanya, dimana RTH ini untuk pengelolaan 

langsung dari pemerintah. Untuk jenis RTH Publik dibedakan 

menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. RTH Taman dan Hutan Kota : Taman RT, Taman RW, Taman 

Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota dan 

Sabuk hijau. 

2. RTH Jalur Hijau Jalan : Pulau jalan dan median jalan, Jalur 

pejalan kaki dan Ruang dibawah jalan layang. 

3. RTH Fungsi Tertentu : RTH sempadan rel kereta api, Jalur hijau 

jarngan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH 

sempadan pantai, RTH pengaman sumber air baku/mata air dan 

Pemakaman. 

 Jarak Terhadap Jaringan Listrik Tegangan Tinggi 

Ketentuan lebar sempadan jaringan tenaga listrik yang dapat 

digunakan sebagai RTH Publik sebagai berikut: 

- Ketentuan jarak bebas minimum antara pengantar SUTT dan 

SUTET dengan tanah dan benda lain ditunjukan Tabel 1.7  
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Tabel 1.7 Jarak Bebas Minimum SUTT dan SUTET 

 

           Sumber :  Permen PU No 05/PR/M/2008 

 Jarak Terhadap Sempadan Sungai 

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di 

bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama 

untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang 

dapat merusak kondisi sungai dan kelestarianya. 

Sesuai peraturan yang ada, sungai di perkotaan terdiri dari 

sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul. (Permen PU 

No. 5 Tahun 2008). 

- Sungai bertanggul: 

1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah 

luar sepanjang kaki tanggul. 

2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan 

perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah 

luar sepanjang kaki tanggul. 
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3) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, 

tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang 

dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai. 

4) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan 

yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat 

dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

butir 1) harus dibebaskan. 

- Sungai tidak bertanggul: 

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di kawasan 

perkotaan ditetapkan sebagai berikut: 

a) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, 

garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m 

dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. 

b) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai 

dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-

kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan. 

c) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis 

sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung 

dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. 

Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan 

perkotaan ditetapkan sebagai berikut: 

1. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah 

pengaliran sungai seluas 500 km2 atau lebih, penetapan 

garis sempadanya sekurang-kurangnya 100 m 

2. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah 

pengaliran sungai kurang 500 km2 atau lebih, penetapan 

garis sempadanya sekurang-kurangnya 50 m 

Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan 

2) diukur ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan 

luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan. 



36 
 

 
 

Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan 

dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, 

dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus 

menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan 

sungai.  

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1) 

tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang 

timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung 

jawab pengelola jalan. 

Untuk sungai yang berpengaruh pasang surut air laut, jalur 

hijau terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-

kurangnya 100 m dari tepi pantai. 

 Jarak Terhadap Sumber Air Baku/Mata Air 

RTH sumber air meliputi sungai, danau/waduk dan mata air. 

Untuk danau dan waduk, RTH terletak pada garis sempadan 

yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat.  

Untuk mata air, RTH terletak pada garis sempadan yang 

ditetapkan sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air. 

(Permen PU No. 5 Tahun 2008) 

 

1.8.3 Pengolahan Data Akhir 

a. Pembuatan peta untuk setiap masing-masing jenis Ruang Terbuka 

Hijau Publik Wilayah Perkotaan Boyolali. 

b. Melakukan inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Publik Wilayah 

Perkotaan Boyolali. 

c. Menghitung dan menganalisa berdasarkan Ruang Terbuka Hijau 

Publik yang sudah terdata atau terinventarisasi dengan Luas Wilayah 

Perkotaan Boyolali dan Proyeksi Jumlah Penduduk, apakah sudah 

mencapai 20%. 
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1.8.4 Analisis Data 

Kajian anlisisis  data penelitian Identifikasi Kebutuhan Ruang 

Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Boyolali adalah dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis Sehingga dengan 

menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografis yaitu berupa 

pengukuran/perhitungan sehingga diperoleh hasil perhitungan luas 

Ruang Terbuka Hijau Publik dengan membandingkan luas Wilayah 

Perkotaan Boyolali dan membandingkan proyeksi jumlah penduduk 

tahun 2014 dan 2034 dengan luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada, 

maka akan diperoleh apakah Ruang Terbuka Hijau Publik sudah 

mencukupi kebutuhan yang diperlukan yaitu sebesar 20% (Aifin Sri 

Sutarni, 2013). Berikut ini adalah contoh Tabel, yaitu Tabel 1.8 

menunjukan sebaran RTH Publik yang nantinya akan di isi sesuai hasil 

analisis data. 

 

 Tabel 1.8 Sebaran Ruang Terbuka Hijau Publik Wilayah Perkotaan 

Boyolali (Contoh Tabel) 

Sumber : Analisis RTH Publik, 2015 

Tabel 1.8 diatas nantinya akan digunakan untuk perbandingan luas total 

RTH Publik eksisting dengan kebutuhan luas wilayah perkotaan Boyolali. 

Sehingga nantinya dapat diketahui apakah luas RTH Publik yang ada sudah 

mencapai 20% dari luas RTH Publik yang ada atau bahkan masih kurang. 

Selain itu diketahui lokasi Jenis RTH Publik berada di desa/keluraha mana 

No Jenis RTH Publik Lokasi (Desa/Kelurahn) Luas 

(Ha) 

1 Taman RW Penggung, Kiringan, Kebonbimo, Winong, 

Banaran, Pusporenggo, Pulisen, Siswodipuran, 

Karanggeneng, Kemiri, Mojosongo 

 

2    

3    

Luas Total  
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saja. Berikut rumus untuk perhitungan RTH Publik berdasarkan luas 

wilayahnya adalah: 

 

 

Sumber : Permen PU No 05/PR/M/2008 

Perhitungan kebutuhan RTH Publik selanjutnya adalah dengan 

membandingkan RTH Publik sekarang dengan kebutuhan RTH Publik untuk 

jumlah penduduk 2014 dan perhitungan proyeksi jumlah penduduk 2034 serta 

perkiraan kebutuhan RTH Publik pada tahun tersebut. Berikut Tabel 1.9 

menunjukan luas minimal RTH berdasarkan jumlah penduduk. 

Tabel 1.9 Luas Minimal RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk. 

 

 

Sumber : Permen PU No 05/PR/M/2008 dan Analisis RTH 

Berdasarkan Jumlah Peduduk, 2015 

Tabel 1.9 diatas nantinya akan digunakan dalam perhitungan kebutuhan RTH 

berdasarkan jumlah penduduknya 

 

 

Sumber : Permen PU No 05/PR/M/2008  

 

 

 

 

No Unit Lingkungan Luas minimal/kapita (m2) 

1 250 jiwa 1,0 

2 2500 jiwa 0,5 

3 30.000 jiwa 0,3 

4 120.000 jiwa 0,2 

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑇𝐻 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ =

𝐿𝑢𝑎𝑠  𝑊ilayah x  20% (RTH Publik) 

 

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑇𝐻 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 x  Luas minimal/kapita 
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Kemudian untuk perhitungan proyeksi penduduk Tahun 2034 ini adalah 

dengan menggunakan rumus: 

 

Sumber : United Nations, Methods for Population Projection by Sex and 

Age 

Pn = jumlah penduduk tahun ke n 

Po = jumlah penduduk tahun dasar 

r = laju pertumbuhan penduduk 

n = jumlah interval  

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Boyolali  adalah 0,64%

Pn = Po(1 + r)𝑛 
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Diagram Alir Penelitian 

 



41 
 

 
   

1.9 Batasan Operasional 

Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang - ruang terbuka (open spaces ) 

suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi 

guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural yang dapat 

memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. (Permen 

PU No. 5 Tahun 2008). 

Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau yang terdiri dari pulau jalan dan median jalan, 

jalur pejalan kaki dan ruang dibawah jalan layang (Permen PU No. 5 Tahun 

2008). 

Ruang Terbuka Hijau Fungsi Tertentu yang terdiri dari RTH sempadan rel 

kereta api, jalur hijau jarngan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, 

RTH sempadan pantai, RTH pengaman sumber air baku/mata air dan 

Pemakaman (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 

Ruang Terbuka Hijau Privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang 

perseorangan yang pemanfaatanya untuk kalangan terbatas antara lain 

berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang 

ditanami tumbuhan (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 

Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah jenis RTH berdasarkan kepemilkanya, 

dimana RTH ini untuk pengelolaan langsung dari pemerintah (Permen PU 

No. 5 Tahun 2008). 

Ruang Terbuka Hijau Taman dan Hutan Kota  yang terdiri dari Taman RT, 

Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan 

Kota dan Sabuk hijau (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 

Lahan diartikan sebagai lingkunga fisik yang terdiri dari atas iklum, relief,   

tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada 

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil 

kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut, 

pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang 

tersalinisasi. (FAO dalam Arsyad, 1989) 

 


