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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekarang ini kebutuhan akan lahan begitu besar seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan juga kebutuhan akan kegiatan ekonomi 

yang bersifat membangun. Banyak sekali lahan-lahan yang dijadikan areal 

untuk perekonomian. Pembangunan pabrik, jalan penghubung dan 

pembangunan yang lainnya, sehingga lahan yang seharusnya dapat digunakan 

untuk pembangunan ruang terbuka publik dan ruang terbuka privasi menjadi 

berkurang. Hal ini menyebabkan kurangnya area untuk ruang terbuka. 

Permasalahan dalam penggunaan lahan sifatnya umum diseluruh dunia, baik 

negara maju maupun negara sedang berkembang, terutama akan menjadi 

menonjol bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan 

proses industrialisasi. Pemikiran secara intuitif dalam penggunaan lahan 

sebenarnya telah dilakukan sejak lama, akan tetapi pemikiran untuk 

menggunakan lahan secara lebih efisien atau dengan cara yang berencana 

baru memperoleh wujud yang lebih jelas sesudah Perang Dunia I (Sandy, 

1980). 

Ruang terbuka dapat diartikan sebagai suatu ruangan yang lokasinya 

berada di luar bangunan. Ruang terbuka yang dimaksud yaitu taman kota, 

hutan kota, pemakaman, pasar, lapangan dan masih banyak yang lainnya. 

Ruang terbuka tersebut masuk dalam perancangan pembangunan wilayah 

karena merupakan bagian dari wilayah itu sendiri. Biasanya untuk ruang 

terbuka dalam pembangunannya yang direncanakan yaitu masuk dalam 

perencanaan pembuatan ruang terbuka hijau. Karena ruang terbuka tersebut 

biasanya digunakan untuk publik sendiri. Perubahan pemanfaatan ruang 

terbuka yang begitu pesat di kota, akan berpengaruh terhadap pemanfaatan 

ruang terbuka yang ada di kabupaten. Sehingga membuat ruang terbuka yang 

seharusnya digunakan untuk publik, malah disalahgunakan menjadi 

kepentingan pribadi yang menyebabkan berkurangnya ruang terbuka. 

Sehingga perlunya penanganan yang serius agar wilayah tersebut dapat 
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dikendalikan oleh ekosistem yang saling berhubungan antar semua 

komponen.   

Wilayah kabupaten pada hakekatnya adalah pusat kegiatan ekonomi yang 

berfungsi mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai 

tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, dengan 

demikian wilayah kabupaten perlu dikelola secara optimal melalui suatu 

proses penataan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 

rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian 

pembangunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-

program pembangunan yang ada dalam wilayah kabupaten (RTRW Oku 

Timur).  

Pada Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih 

besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang 

tersedia di wilayah dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan 

ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

termasuk juga di dalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Wewenang Pemerintah Pusat adalah 

dalam hal pengaturan penataan ruang dan berperan dalam memfasilitasi dan 

melakukan bentuk pengawasan dan pengendalian tata ruang dalam skala 

nasional.  

Pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan 

pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas 

wilayah kota. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 

30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari 

ruang terbuka hijau privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk 

menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi 

dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat 

meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta 

sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Keberadaan RTH sangat 
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penting untuk mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan dan 

integritasnya serta untuk pengendalian-pengendalian pembangunan di 

perkotaan maupun pedesaan agar pembangunan wilayah tidak menggunakan 

lahan yang seharusnya dijadikan ruang publik kemudian dibangun untuk 

kepentingan sendiri yang dapat merusak fungsi dan juga keseimbangan 

lingkungan. RTH sendiri memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi ekologi 

(instrik) dan juga fungsi tambahan (entristik) dimana fungsi tambahan yaitu 

fungsi arsitektural, fungsi sosial, dan juga fungsi ekonomi. Fungsi tersebut 

dalam suatu wilayah perkotaan di kombinaskan dengan kebutuhan dan juga 

keberlanjutan kota.  

Ogan Komering Ulu Timur merupakan kabupaten yang berada di wilayah 

Sumatera bagian Selatan. OKU TIMUR memiliki 20 kecamatan. Martapura 

merupakan salah satu kecamatan akan memanfaatkan ruang terbuka yang 

masih ada. Kecamatan Martapura merupakan Ibu Kota Kabupaten OKU 

Timur. Kecamatan Martapura sendiri sebenarnya sudah memiliki ruang 

terbuka tetapi belum dikelola secara lebih mendalam. Dalam hal ini 

pemerintah ingin mengembangkan kembali ruang terbuka yang ada di 

Martapura. Ruang terbuka yang ada di Martapura antara lain sebagai berikut: 

taman kota, hutan kota, pulau jalan, ruang terbuka tepian jalan, taman skala 

lingkungan, dan lapangan olahraga. Pengembangan ruang terbuka hijau di 

Martapura dikarenakan Pemerintah ingin membangun Kawasan Kota Hijau. 

Selain itu, Martapura juga merupakan Kota yang sedang berkembang 

sehingga di khawatirkan terjadinya pembangunan yang tidak merata. Karena 

telah terjadi penyalahgunaan lahan ruang terbuka yang kemudian dijadikan 

perkebunan. Perkembangan inilah yang mendasari pemerintah sehingga telah 

siaga untuk membangun ruang terbuka hijau agar OKU TIMUR menjadi 

Kabupaten berkembang yang tetap ramah lingkungan dan mengatisipasi 

terjadinya penyalahgunaan lahan ke depannya.  

Luas wilayah di Ogan Komering Ulu Timur tahun 2014 dihitung 

keseluruhan kecamatan yaitu 3.370,00 km². Kecamatan yang memiliki luas 

paling besar yaitu kecamatan Belitang 1, sedangkan wilayah yang memiliki 
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luasan daerah terkecil yaitu Belitang Mulya. Wilayah Martapura sendiri 

memiliki luas daerah 176,48 km² dan Martapura memiliki 16 desa/kelurahan. 

Martapura merupakan ibukota kecamatan sekaligus ibukota dari kabupaten 

OKU TIMUR sehingga pusat kota berada di wilayah tersebut. Pusat pertanian 

berada di wilayah Belitang karena wilayah tersebut banyak memiliki ladang 

pertanian.  

Martapura merupakan daerah yang berada diperbatasan antara provinsi 

Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Martapura menjadi jalan antar 

lintas untuk kedua provinsi tersebut. Martapura yang merupakan ibukota 

kabupaten OKU TIMUR diharapkan memiliki RDTR juga RTRW yang 

sesuai dengan peraturan dan juga undang-undang pemerintah dalam Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten OKU Timur Tahun 2012-2032 yang menjadi dasar 

dalam penataan ruang di seluruh wilayah di Kabupaten OKU Timur. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat membangun sarana dan prasarana yang 

menjadi area publik, salah satunya adalah pembangunan Ruang Terbuka 

Hijau atau  RTH. OKU TIMUR merupakan kabupaten besar, namun dari segi 

pemanfaatan lahan-lahan masih sangat terbatas. Dalam pembangunan suatu 

wilayah diperlukan visi dan misi agar semua tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai. Pemerintah OKU TIMUR telah merancang visi dan misi salah 

satunya penataan ruang wilayah OKU TIMUR, untuk mencapai visi dan misi 

pembangunan OKU Timur maka dirumuskan tujuan penataan ruang wilayah 

OKU Timur. Tujuan penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang 

yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan pada masa yang akan 

dating (20 tahun). Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan 

strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam 

alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum, 

penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah 

yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui upaya: 1). 

Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. 

2). Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan 
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sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. 3). 

Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (RTRW Oku Timur). 

Pada penelitian ini akan dilakukannya evaluasi untuk melihat apakah 

Kecamatan Martapura sudah memiliki luasan wilayah yang sesuai untuk 

dilaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau seperti yang telah ditentukan 

oleh undang-undang.  

Tabel 1.1 Luas Kecamatan Martapura Tahun 2013 

No Desa/Kelurahan Luas (Km²) Dusun RT 

1 Tanjung Kemala 7,00 4 8 

2 Kota Baru 4,00 5 19 

3 Kel. Pasar Martapura 4,50 2 10 

4 Kel. Paku Sengkunyit 4,80 4 18 

5 Kel. Dusun Martapura 6,00 6 16 

6 Keromongan 24,50 5 16 

7 Perjaya 16,00 6 21 

8 Kota Baru Barat 28,00 3 13 

9 Sukomulyo 9,00 5 13 

10 Kota Baru Selatan 21,75 4 13 

11 Kel. Sungai Tuha Jaya 5,30 6 10 

12 Kel. Terukis Rahayu 6,70 4 13 

13 Kel. Bukit Sari 5,87 4 14 

14 Kel. Veteran Jaya 26,00 4 14 

15 Perjaya Barat 4,00 4 14 

16 Tanjung Kemala Barat 3,00 4 8 

Kecamatan Martapura 176,48 70 220 

Sumber : Kecamatan Martapura Dalam Angka Tahun 2012/2013. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan judul “EVALUASI RUANG TERBUKA HIJAU DI 

KECAMATAN KOTA MARTAPURA KABUPATEN OGAN 

KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Martapura? 

2. Apakah ketersedian Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Matapura sudah 

sesuai dengan Undang-Undang, Permen PU NO.5/2008 dan Peraturan 

Daerah tentang RTRW yang ditentukan? 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasikan persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan 

Martapura. 

2. Mengevaluasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan 

Matapura 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi : 

1. Bahan untuk Pemerintah Daerah Martapura dalam pembangunan ruang 

terbuka hijau. Karena di daerah Martapura masih banyak hutan kota dan 

lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. 

2. Hasil tersebut dapat menjadi contoh daerah lain yang belum memiliki 

ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat menjadi paru-paru kota 

yang harus dijaga keberadaannya. 

3. Sebagai bahan untuk menyusun skripsi 

4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

  



7 
 

 
 

1.5 Telaah Pustaka Dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1  Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Tata Ruang Kota 

Kota merupakan suatu wadah dimana terdapat batas administrasi yang 

jelas untuk menjadi pembatas dengan wilayah yang lainnya. Kota merupakan 

ekosistem yang paling kompleks karena semua komponen ada di dalamnya. 

Mulai dari sosial, biologis, fisik, ekonomi, budaya. Kota merupakan wilayah 

perkembangan yang menjadi acuan untuk pengembangan di wilayah 

pedesaan. Tata ruang kota dan lingkungan hidup mengandung arti yang 

sangat luas tetapi sekaligus juga seringkali punya konotasi sempit, terbatas 

pada perencanaan dan perancangan fisik semata – mata ( Eko Budiharjo dan 

Djoko Sujarto dalam buku Kota Berkelanjutan, 1999) 

Seringkali terjadi kesalapahaman dalam penggunaan lahan yang 

mengakibatkan imbasnya terhadap lahan yang seharusnya dapat 

dikembangkan untuk rencana pembangunan pemerintah dalam tata ruang kota 

menjadi bangunan yang dapat merusak lingkungan sekitarnya. Jika dilihat 

kembali penataan ruang di Indonesia khususnya di daerah pekotaan sudah 

cukup lama berjalan, namun masih ada yang belum mengetahui secara benar 

apa itu penataan ruang dan apa saja yang terkait di dalamnya.  

Tata Ruang sendiri pada dasarnya tidak terlalu mengatur tentang 

kepemilikan ruang, akan tetapi tata ruang lebih mengatur pada penggunaan 

ruang tersebut, baik pada permukaan, di bawah, maupun diatasnya 

(M.Arszandi Pratama, dkk). Ruang sendiri menurut UU Nomor 24 Tahun 

1992 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi 

ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta 

memelihara kelangsungan hidupnya.  

1.5.1.2 Penggunaan Lahan 

Lahan (land) adalah lingkungan fisik dan juga biotik yang berhubungan 

langsung dengan daya dukung untuk kehidupan di bumi ini. Komponen fisik 

yang termasuk dalam lahan yaitu antara lain iklim, relief, air, vegetasi dan 
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juga tanah. Sedangkan untuk komponen biotik sendiri antara lain yaitu 

manusia, tumbuhan dan juga hewan. Pendapat Lillesand dan Kiefer (1987, 

dalam Hafidz, 2014) penggunaan lahan (land use) merupakan perwujudan 

fisik obyek-obyek yang menutupi lahan dan terkait dengan kegiatan manusia 

pada sebidang tanah. 

Pengertian penggunaan lahan sendiri yaitu penggunaan atau pemeliharaan 

terhadap lahan yang berhubungan dengan kegiatan manusia pada suatu 

bidang lahan tertentu dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk 

kehidupannya. Penggunaan lahan di terdiri atas dua jenis yaitu penggunaan 

lahan pertanian dan juga penggunaan lahan non pertanian. Penggunaan lahan 

pertanian yaitu berupa sawah, tegalan, perkeburan, hutan karet dan lain 

sebagainya, sedangkan penggunaan lahan yang non pertanian berupa taman 

rekreasi, bandara, pemukiman (dibedakan antara kota dan desa) dan 

sebagainya. 

1.5.1.3 Geografi 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan 

yang ada di geosfer melalui pendekatan kelingkungan dan kewilayahan dalam 

konteks lingkungan (seminar lokakarya, semarang 2007). Bumi merupakan 

tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Bumi 

memiliki dua bagian permukaan yaitu darat dan perairan. Dimana bumi lebih 

didominasi oleh perairan dibandingkan dengan daratan. Manusia sebagai 

mahkluk yang tinggal di bumi menempati bagian daratan. 

Geografi sendiri memiliki tiga pendekatan yaitu pendekatan keruangan 

(spasial approach), pendekatan ekologi (ecology approach) dan yang terakhir 

pendekatan kompleks wilayah (region complex approach). Sedangkan untuk 

kajian objek geografi sendiri adalah gejala alam dan perilaku aktifitas 

manusia dalam memelihara bumi ini sendiri. Yang dimaksud gejala alam 

disini yaitu berupa pola, proses dan juga fungsi. Sedangkan untuk perilaku 

manusia sendiri adalah dalam pembangunan dan juga integrasi manusia 

sendiri untuk alam. 
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1.5.1.4 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka adalah ruang yang berada di luar ruangan yang 

keberadaannya sudah direncanakan untuk kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat wilayah itu sendiri. Ruang terbuka merupakan salah stu jenis 

ruang umum karena fungsinya yang diperuntukan untuk semua kalangan. 

Menurut Rustam Hakim ruang umum pada dasarnya merupakan suatu wadah 

yang dapat menampung aktivitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik 

secara individu maupun kelompok (1987, dalam Eko Budihardjo dan Djoko 

Sujarto, 1999).  

Menurut undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang 

dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hjiau di Kawasan Perkotaan disebutkan 

bahwa pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur 

dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara ilmiah maupun yang 

sengaja di tanam. Selain itu dalam UU No.26 Tahun 2007, secara khusus 

mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka 

Hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (Tiga Puluh) 

persen dari luas wilayah kota. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui 

World Development Report (1984) menyatakan bahwa presentase ruang 

terbuka hijau yang harus ada di kota adalah 50% dari luas kota atau jika 

kondisi sudah sangat kritis minimal 15% dari luas kota. 

Ruang Terbuka Hijau memiliki luasan dalam pembagian untuk 

pembangunannya. Sehingga tidak dapat sembarangan dalam pembangunan 

Ruang Terbuka Hijau. Luasan untuk pembagian Ruang Terbuka Hijau yaitu: 

- Ruang Terbuka Makro, yaitu mencakup daerah pertanian, 

perkebunan,hutan lindung, hutan kota, perikanan dan juga landasan 

Bandar Udara. 

- Ruang Terbuka Medium, yaitu taman kota, Tempat Pemakaman Umum 

(TPU) dan juga lapangan olahraga. 
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- Ruang Terbuka Mikro, ,mencakup taman bermain dan juga taman 

lingkungan. 

Keberadaan RTH sangat penting untuk mengendalikan dan memelihara 

kualitas lingkungan dan integritasnya serta untuk pengendalian-pengendalian 

pembangunan di perkotaan maupun pedesaan agar pembangunan wilayah 

tidak menggunakan lahan yang seharusnya dijadikan ruang publik kemudian 

dibangun untuk kepentingan sendiri yang dapat merusak fungsi dan juga 

keseimbangan lingkungan. Perlunya pemilihan dalam pengembangan dan 

penanaman tanaman yang sesuai untuk Ruang Terbuka Hijau agar RTH 

tersebut dapat sesuai dengan arah rencana dan rancangan untuk ke depannya.  

1.5.1.5 Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau 

Manusia dan ruang tidak dapat dipisahkan baik secara psikologis, 

emosional maupun dimensional. Manusia sendiri tinggal di dalam ruangan, 

mulai dari bergerak, berpikir dan juga menghayati semua berada di dalam 

ruang. Manusia membutuhkan ruang yang nyaman, bersih dan juga sehat. 

Perencanaan tata ruang merupakan cara untuk dapat mewujudkan lingkungan 

yang nyaman, bersih dan juga sehat. Tolak ukur dari perencanaan tersebut 

adalah adanya alokasi RTH. Maksud dari alokasi RTH yaitu adanya RTH 

yang mencukupi untuk kebutuhan lingkungan di perkotaan dan berlangsung 

dari waktu ke waktu.  

RTH sendiri memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi ekologi (instrik) dan 

juga fungsi tambahan (entristik) dimana fungsi tambahan yaitu fungsi 

arsitektural, fungsi sosial, dan juga fungsi ekonomi. Fungsi tersebut dalam 

suatu wilayah perkotaan di kombinaskan dengan kebutuhan dan juga 

keberlanjutan kota.  

Ruang terbuka sendiri sebenarnya wadah untuk masyarkat umum. Selain 

itu ruang terbuka juga bisa menjadi wadah khusus untuk penggunaan tertentu 

yang berdampak positif untuk kehidupan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi 

ruang terbuka hijau yaitu antara lain : 

- Sebagai ruang terbuka agar mendapatkan udara yang bersih dan 

segar di lingkungan 



11 
 

 
 

- Sebagai arena untuk olahraga dan bermain 

- Sebagai arena untuk bersantai dan piknik 

- Sebagai suatu penghubung antar tempat yang satu dengan yang 

lainnya 

- Sebagai sarana komunikasi sosial 

- Sebagai pembatas di antara bangunan 

Selain fungsi diatas, ada pula fungsi lain yaitu fungsi ekologi yaitu: 

- Memelihara suatu ekosistem tertentu agar bisa tetap dilestarikan 

- Menyerap air disaat hujan 

- Penyegar udara 

- Pengendalian banjir 

- Dapat meningkatkan kualitas air tanah 

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2 juga sama seperti 

fungsinya. Manfaat tersebut yaitu menfaat secara langsun dan juga manfaat 

secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu dengan memanfaatkan 

bahan-bahan yang dapat dijual seperti kayu dan bunga, kemudian ada 

kenyamanan fisik. Manfaat secara tidak langsung yaitu untuk konservasi 

keanekaragaman hayati dan juga dapat melindungi tata air terutama air tanah 

(ground water).  Manfaat lain dari adanya Ruang Terbuka Hijau yaitu antara 

lain : 

a. Dapat sebagai paru-paru kota karena manfaat yang dihasilkan yaitu 

dapat menghasilkan zat asam (O2). Namun semua tergantung dari 

jenis tanaman yang ditanam, jumlah dan luasan wilayah yang 

ditanam 

b. Dapat membantu dalam peresapan air ketika hujan. Jadi dapat 

meminimalisir terjadinya banjir dan juga genangan pada daerah yang 

drainasenya tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain banjir dapat 

juga mengurangi erosi dan untuk daerah yang berada dekat dengan 

pantai dapat mengurangi intrusi air laut. Karena adanya penyerapan 

dari tanaman.  
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c. Dapat mengurangi kebisingan dan juga polusi udara karena 

banyaknya tanaman yang dapat meredakan meredakan dan 

membelokkan suara (tergantung jenis tanamannya) dan juga semakin 

banyaknya tanaman maka tingkat polusi semakin sedikit karena 

diserap oleh tanaman.  

d. Bermanfaat untuk sarana dan prasarana penelitian dan pendidikan 

e. Selain itu dapat menjadi tempat rekreasi bagi keluarga dan juga 

tempat untuk berolahraga. 

f. Sebagai pengatur lingkungan mikro, karena tanaman dapat 

merefleksikan sinar matahari. 

g. Sebagai tempat konservasi satwa dan hewan 

h. Sebagai tempat bersosialisasi masyarakat antar wilayah 

i. Sebagai pemersatu bangunan 

j. Secara tidak langsung, Ruang Terbuka Hijau dapat meningkatkan 

kesehatan masyarakat. 

1.5.1.6 Komponen Ruang Terbuka Hijau 

Ruang Terbuka hijau merupakan konsep yang dapat meningkatkan 

kualitas hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya di wilayah pekotaan. 

Keberadaan ruang terbuka hijau yang memadai pada setiap perkotaan, warga 

di perkotaan tersebut dapat merasakan manfaat yang didapatkan dari adanya 

ruang terbuka hijau. 

Terdapat komponen-komponen ruang terbuka hijau yang berdasarkan 

fungsi penting, kriteria dan juga sasaran, serta vegetasi intensitas 

manajemennya yaitu antara lain : 

1. Hutan kota fungsi hutan sebagai hidrologis, ameliorisasi iklim dan 

juga sebagai penangkal pencemaran. Potensi dan juga peluang hutan 

kota dapat mengatasi, mencegah dan juga mengendalikan 

lingkungan. Hutan kota dapat meningkatkan hasil oksigen karena 

banyaknya tanaman-tanaman besar yang tumbuh. 

2. Taman memiliki fungsi utama yaitu sebagai pengimbang untuk 

kehidupan dan juga Ruang Terbuka. Taman juga dapat menghasilkan 
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oksigen sama seperti hutan kota. Ini dikarenakan taman memiliki 

banyak jenis tanaman, namun semua tergantung jenis tanaman yang 

ditanam sehingga lebih baik memilih dan membudidayakan jenis 

tanaman yang menghasilkan oksigen tinggi. 

3. Jalur hijau biasanya terdapat di area jalan raya yang mana di 

dalamnya terdapat pepohonan yang teduh di sekitar pinggiran jalan. 

Selain di pinggiran jalan terdapat pula disekitar sungai dan juga 

danau termasuk area parkir. 

4. Kebun dan pekarangan kebun biasanya berada di sekitar rumah dan 

menjadi satu dengan pekarangan rumah. Biasanya untuk hasil 

produksi sebaiknya memilih tanaman yang ramah lingkungan untuk 

sekitarnya. Sehingga dapat berkembang menjadi area perkebunan 

yang dapat diminati masyarakat. 

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 

disebutkan bahwa komponen pengisi RTH adalah: 

1. Taman Wisata Alam 

2. Taman Kota 

3. Hutan Lindung 

4. Hutan Kota 

5. Taman Rekreasi 

6. Taman Lingkungan Perumahan dan Pemukiman 

7. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial 

8. Taman Hutan Raya 

9. Cagar Alam 

10. Bentang Alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah 

11. Kebun Raya.  

12. Kebun Binatang.  

13. Pemakaman Umum.  

14. Lapangan Olah Raga.  

15. Lapangan Upacara.  

16. Parkir Terbuka.  
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17. Lahan Pertanian Perkotaan.  

18. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUUT dan SUTET).  

19. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa.  

20. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan 

pedestrian.  

21. Kawasan dan Jalur Hijau.  

22. Daerah penyangga (Buffer Zone) lapangan Udara.  

23. Taman Atap (Roof Garden).  

1.5.1.7 Kebutuhan Luasan Ruang Terbuka Hijau 

Perencanaan untuk membangun Ruang Terbuka Hijau haruslah 

diperhatikan luasan-luasan wilayah dan juga harus memenuhi standar yang 

sudah ditetapkan.  

Menurut Simonds (1983, dalam M.hafidzh 2014) secara hirarki 

mempertimbangkan kebutuhan dalam suatu wilayah seperti tercantum pada 

tabel 1.2.  

Tabel 1.2 Standar Luasan RTH Oleh Simonds 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Simonds (1983) 

Pada data tabel diatas standart kebutuhan RTH menurut Simonds yaitu 

40m²/penduduk. Jika dilihat dari standar kebutuhan RTH yang dijelaskan oleh 

Simonds sesuai dengan UU N0.26 Tahun 2007 dan Permendagri No.1 Tahun 

2007 disebutkan bahwa suatu kota harus memiliki proporsi luasan RTH 

minimal 30% dari luas wilayah kota. 

  



15 
 

 
 

1.5.2  Penelitian  Sebelumnya 

Muhammad Hafidzh Sitompul (2014) melakukan penelitian  dengan judul 

“Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Kota Pematangsiantar” untuk memetakan 

luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pemantangsiantar. Selain itu untuk 

mengevaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari tahun 2003 sampai tahun 

2013 di Kota Pematangsiantar. Metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut yaitu Survei Lapangan.  

Hasil dari penelitian yaitu menunjukkan bahwa selama peiode 2003-2013 

Kota Pematangsiantar mengalami penurunan luas RTH sebesar 6,67%. 

Dengan fakor utama aktifitas pembangunan terutama di Kecamatan Siantar 

Merihat dan Siantar Martoba. Luas RTH Kota Pematangsiantar saat ini 

sebesar 55,47%, akan tetapi masih di atas batas presentase minimum 30%. 

Ayu Sri Rahayu Hartami, Adi Susetyaningsih dan Ida Farida melakukan 

penelitian dengan judul “Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Publik Pada Kawasan Padat Lalulintas (Studi Kasus: Jl. Guntur Kecamatan 

Garut Kota)” dengan tujuan untuk mengetahui kondisi RTH pada ruas Jalan 

Guntur. Kemudian untuk mengetahui solusi yang tepat mengatasi 

keterbatasan RTH pada lokasi penelitian. Metode yang digunakan yaitu 

Metode Deskriptif Kualitatif yaitu melakukan perhitungan lalulintas harian 

rata-rata, menentukan kondisi geometrik Jalan Guntur, membandingkan data 

kualitas udara ambien selama 3 tahun, mencari luasan RTH yang diperlukan 

pada ruas Jalan Guntur, dan menentukan site plan RTH pada kawasan Jalan 

Guntur. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu Jalan Guntur termasuk 

kedalam Jalan Lokal kelas III A dimana kondisi RTH Jalan Guntur masih 

belum mencapai 20-30%, RTH yang tersedia di Jalan Guntur baru mencapai 

±13% sehingga perlu penambahan RTH ±7-17%. Dimana RTH ini dapat 

ditempatkan disepanjang trotoar Jalan Guntur dengan menempatkan pot-pot 

tanaman di sepanjang jalan tersebut dengan jenis tanaman yang memiliki 

fungsi sebagai penyerap polusi udara.  
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Vinda Catur Nugroho melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Ruang 

Terbuka Hijau di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman” tujuannya 

mengevaluasi ketersediaan bentuk dan menciptakan model penataan Ruan 

Terbuka Hijau. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei. 

Dimana teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive. Purposive 

yang dimaksudkan yaitu pemilihan sampel berdasarkan tujuan tertentu.  

Hasil dari penelitian ini yaitu Kabupaten Sleman memiliki Ruan Terbuka 

Hijau publik kurang dari 35,84 hektar atau 1,14% dari total luas daerah 624,4 

hektar yang disebut pada UU RI NO 26 TAHUN 2007.  
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Muhammad Hafidzh 

Sitompul 

Evaluasi Ruang Terbuka 

Hijau Kota Pematangsiantar 

 Memetakan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 

Kota Pematangsiantar. 

 Mengevaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari 

tahun 2003 sampai tahun 2013 di Kota 

Pematangsiantar. 

Survei 

Lapangan  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2003-2013 Kota 

Pematangsiantar mengalami penurunan Luas RTH sebesar 6,67% 

dengan faktor Utama aktifitas pembangunan terutama di Kecamatan 

Siantar Marihat dan Siantar Martoba, luas RTH Kota 

Pematangsiantar saat ini sebesar 55,47% akan tetapi masih di atas 

batas presentase minimun 30%. 

Ayu Sri Rahayu Hartami, 

Adi Susetyaningsih, Ida 

Farida 

Evaluasi Ketersediaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) Publik 

Pada Kawasan Padat 

Lalulintas (studi kasus: 

Jl.Guntur Kecamatan Garut 

Kota) 

 Untuk mengetahui kondisi RTH pada ruas Jalan 

Guntur  

 Untuk mengetahui solusi yang tepat mengatasi 

ketebatasan RTH pada lokasi penelitian  

 

Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

 Jalan Guntur termasuk kedalam Jalan Lokal kelas III A dimana 

kondisi RTH Jalan Guntur masih belum mencapai 20-30%, RTH 

yang tersedia di Jalan Guntur baru mencapai ±13% sehingga perlu 

penambahan RTH ±7-17% dimana RTH ini dapat ditempatkan 

disepanjang trotoar Jalan Guntur dengan menempatkan pot-pot 

tanaman di sepanjang jalan tersebut dengan jenis tanaman yang 

memiliki fungsi sebagai penyerap polusi udara. 

Vinda Catur Nugroho Evaluasi Ruang Terbuka 

Hijau di Kecamatan Sleman 

Kabupaten Sleman 

 

 Mengevaluasi ketersediaan bentuk dan 

menciptkan model penataan ruang terbuka hijau 

Survei  Kabupaten Sleman memiliki ruang terbuka hijau publik kurang dari 

35,84 hektar atau 1,14% dari total luas daerah 624,4 hektar. Yang di 

sebut pada UU RI NO 26 TAHUN 2007. 

Gitaasih 

Rahmawati 

 Evaluasi Ruang Terbuka 

Hijau di Kecamata 

Martapura Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur 

 Mengidentifikasikan persebaran ruang terbuka 

hijau di Martapura 

 Mengevaluasi ketersediaan Ruang terbuka hijau 

di Martapura 

 

Survei  Kecamatan Martapura memiliki ruang terbuka hijau yang memadai 

37,37% dari total luas daerah 176,48 hektar. Yang di sebutkan pada 

UU RI NO 26 TAHUN 2007 

 Persebaran RTH pada Kecamatan Martapura hampir merata, 

namun masih ada Desa/Kelurahan yang belum memiliki ruang 

terbuka hijau 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Martapura merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. Martapura sendiri merupakan ibukota Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur sehingga aktifitas kegiatan perekonomian dan juga 

perkantoran berpusat di Martapura. Wilayah ini pun berkembang menjadi 

kabupaten yang maju dan penggunaan lahannya pun kian meningkat. Hal ini 

akan sangat berpengaruh untuk perkembangan lahan dan juga ruang terbuka 

di Martapura sendiri. Pemerintah Daerah telah menentukan area untuk ruang 

terbuka agar penggunaannya tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab. 

Area ruang terbuka yang dimaksud adalah Ruang terbuka hijau. Ruang 

Terbuka Hijau yang sekarang ada di Martapura yaitu antara lain Taman Kota, 

Hutan Kota, Pulau Jalan, Ruang Terbuka Hijau Tepian Jalan, dan juga 

Lapangan Olahraga. Sebelum dilakukannya pembangunan Ruang Terbuka 

Hijau diadakan evaluasi apakah wilayah Martapura sudah sesuai kawasan 

hijaunya dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Presentase yang di tetapkan dalam Undang-Undang yaitu minimal 30% dari 

luas wilayah/daerah. Prensentase tersebut terbagi menjadi 2 yaitu untuk 

Ruang Terbuka Publik sebesar 20% dan untuk Ruang Terbuka Privasi sebesar 

10%. Jika dalam evaluasi tersebut sesuai dengan presentase yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah tinggal melakukan 

pengembangan dalam Program RDTR yang telah ada. Jika dalam evaluasi 

tersebut belum sesuai atau tidak tercukupi, maka pemerintah diharapkan 

dapat membuka lahan baru untuk melaksanakan program RDTR tersebut. 
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

 

Sumber : Penulis 2017 

  

Martapura 

Ruang Terbuka Hijau 

a. Taman Kota 

b. Hutan Kota 

c. RTH Tepian Jalan 

d. Lapangan Olahraga 

e. Pemakaman Umum 

f. Sempadan Sungai 

g. Sempadan Jalur KA 

h. pariwisata 
Identifikasi  

a. Sesuai dengan 

standart UU 

b. Tidak sesuai 

dengan 

standart UU 

c. Persebaran 

wilayah RTH 

Evaluasi 

Rekomendasi 
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1.7 Batasan Operasional 

Evaluasi adalah sebuah penilaian terhadap proses pengukuran strategi 

kegiatan yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Data yang di dapat 

dari hasil penilaian tersebut dapat berguna untuk suatu program kegiatan yang 

selanjutnya. 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan yang ada 

di geosfer melalui pendekatan kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks 

lingkungan (seminar lokakarya, semarang 2007). 

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang 

direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan 

keterkaitan pemanfaatan ruang (Nur Subagyo,1999  dalam buku kuliah Teori 

Keruangan). 

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan juga 

ruang udara; termasuk di dalamnya tanah, air, udara dan benda lainnya serta 

daya dan keadaan sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan 

makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara 

kelangsungan hidupnya (Nur Subagyo,1999  dalam buku kuliah Teori 

Keruangan). 

Penggunaan Lahan penggunaan lahan diartikan sebagai bentuk intervensi 

(campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik materil maupun spiritual (Arsyad, 1989). 

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, 

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik 

yang tumbuh tanaman secara ilmiah maupun yang sengaja di tanam (Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan 

Menteri PU No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hjiau di Kawasan Perkotaan). 

  


