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Abstrak 

Penelitian dan Konsep Redesain ini dilakukan bertujuan untuk : 1). Memperbaiki iklim 

mikro pada Alun-alun Bung Karno Ungaran, Semarang; 2). Mengganti vegetasi dengan 

kriteria yang sesuai untuk menurunkan suhu mikro pada suatu RTH; 3). Memperbaiki/ 

menata ulang bentuk fisik dan fasilitas yang ada di Alun-alun Bung Karno Ungaran, 

Semarang. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadikan Alun-Alun Bung Karno 

menjadi sebuah kawasan RTH yang sehat dan nyaman dengan memperbaiki suhu mikro 

agar dapat menciptakan RTH yang sesuai. Metode yang di lakukan pada penelitian ini 

adalah metode deskriptif komparatif, dengan cara mengumpulkan data dari lokasi 

penelitian, data di peroleh dari hasil observasi pada Alun-alun Bung Karno Ungaran, 

Semarang. Dan dilakukan Redesain sesuai dengan konsep yang telah di buat sehingga 

dapat memperbaiki permasalahan yang ada pada Alun-alun Bung Karno Ungaran 

Sehingga dapat menjadi sebuah RTH yang indah dan estetik begitu juga dapat bermanfaat 

bagi pengendalian suhu mikro bagi lingkungan sekitar yang ada di lokasi site. Karena 

dalam sebuah kota Ruang Terbuka Hijau sangat berpengaruh dalam pengendalian suhu 

mikro pada sebuah kota atau kawasan tertentu. 

Kata Kunci : Redesain, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan, Suhu Mikro. 

Abstract 

Research and Concept Redesign is carried out aimed at: 1). Improve the microclimate of 

Bung Karno Ungaran Square, Semarang; 2). Replacing vegetation with suitable criteria 

to reduce micro temperature in a green space; 3). Repair / rearrange the physical form 

and facilities in Bung Karno Square Ungaran, Semarang. The results of this study are 

expected to make Bung Karno Square become a healthy and comfortable green space 

area by improving microclimate in order to create the appropriate green space. The 

method that was carried out in this research was a comparative descriptive method, by 

collecting data from the location of the study, the data was obtained from observations 

at Bung Karno Ungaran Square, Semarang. And redesigned in accordance with the 

concept that has been made so as to improve the existing problems in Bung Karno 

Ungaran Square so that it can become a beautiful and aesthetic green space so it can 

also be useful for micro temperature control for the surrounding environment at the site. 

Because in a city Green Open Space is very influential in controlling microclimate in a 

particular city or region. 

Keyword : Redesign, Green Open Space, Region, Micro Temperature.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Laurie (1994) menyebutkan asal mula pengertian kata taman (garden) berasal dari bahasa Ibrani 

gan yang berarti melindungi atau mempertahankan, menyatakan secara tidak langsung hal 

pemagaran atau lahan berpagar dengan batas batas tertentu, dan oden atau eden yang berarti 

kesenangan atau kegembiraan. Jadi, dalam bahasa Inggris perkataan garden memiliki gabungan 

dari kedua kata kata tersebut yang berarti sebidang lahan yang memiliki batas tertentu yang 

digunakan untuk kesenangan dan kegembiraan, sehingga dapat dikatakan bahwa taman 

merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan, 

kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunanya. Pada masyarakat perkotaan, 

taman-taman selain bernilai estetika juga berfungsi sebagai ruang terbuka (Arifin dan 

Nurhayati, 2000). 

Sistem taman kota disajikan untuk menginspirasi kehidupan masyarakat dalam bentuk 

kontak sosial, terutama antara orang orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, 

sehingga menimbulkan rasa kebebasan yang dapat membuat akal menjadi sehat. Menurut 

Hakim (2003), salah satu fungsi taman adalah nilai estetis, yang dinyatakan bahwa nilai estetika 

taman diperoleh dari perpaduan antara warna daun, batang, bunga, bentuk fisik tanaman, tekstur 

tanaman, skala tanaman, komposisi tananaman, sekelompok tanaman yang sejenis, kombinasi 

antara tanaman dengan elemen lanscape lainnya, kesatuan dalam desain, yaitu variasi, 

penekanan, keseimbangan, kesederhanaan dan urutan. 

Iklim mikro sangat bergantung pada kondisi vegetasi yang ada di suatu kawasan (Indrianto, 

2006). Vegetasi sangat bermanfaat untuk merekayasa lingkungan di perkotaan, salah satunya 

adalah untuk mereduksi peningkatan suhu udara. Untuk itu, perlu di lakukan upaya untuk 

pembangunan ruang terbuka hijau yang dapat berperan dalam menurunkan suhu mikro di 

kawasan alun-alun Bung Karno, baik dalam bentuk pengelolaan taman kota, hutan kota, 

maupun jalur hijau untuk menjaga dan memperbaiki iklim mikro. 

Alun-alun Bung Karno yang diresmikan tahun 2014 oleh Bupati Kabupaten Semarang, 

Bapak dr.Mundjirin,SpOG saat ini menjadi sarana rekreasi dan wisata yang murah meriah bagi 

warga di Kabupaten Semarang khususnya Ungaran dan sekitarnya dari olahraga, kuliner, 

pentas seni, pameran, kegiatan komunitas dan event-event lainnya. Apalagi kalau di hari 

Minggu pagi ke alun-alun Bung Karno pasti akan menemui pemandangan yang luar biasa, 

kalau dulu sebelum ada alun-alun Bung Karno maka alun-alun mini di jalan Diponegoro yang 

terkenal dengan jalan asmara yang akan menjadi pusat kegiatan masyarakat dengan segala 

aktiviasnya dari olahraga, kuliner, perdagangan dengan lapak-lapak baik yang di dalam alun-
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alun sehingga seperti pasar kaget maupun di sepanjang jalan asmara masyarakat tumpah ruah 

dan menjadi magnet tersendiri untuk mengangkat alun-alun mini tadi menjadi Ikon kota 

Ungaran. 

1.2 Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maksud dari penulisan ini adalah adalah 

merencanakan dan merancang suatu Kawasan Lansekap yang dapat mewujudkan sebuah Ruang 

Terbuka Hijau yang indah dan nyaman, dengan cara membentuk konfigurasi antar pohon 

sehingga dapat menurunkan suhu mikro dengan lebih maksimal. Dan mewujudkan RTH yang 

estetis. 

1.2.2 Sasaran 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Lansekap yang ideal bagi masyarakat sekitar 

dan menjadikan Ruang Terbuka Hijau tersebut sebagai kawasan hijau yang nyaman. 

2. METODE

Dalam metode pembahasan, metode yang digunakan dengan deskriptif analisa yaitu

dengan mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan data yang di perlukan dan berkaitan 

dengan permasalahan. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primer serta sekunder 

yaitu: 

a. Data Primer

Dengan melakukan wawancara narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi, 

melakukan observasi lapangan dan Studi Banding dengan mempelajari kasus lain yang sejenis 

yang digunakan sebagai masukan dalam merancang. 

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yaitu dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangansebuah pasar ikan meliputi teori-teori, konsep, standard 

peraturan dan juga hal yang terkait dengan arah pengembangan dari objek dan lokasi yang akan 

digunakan. 

c. Studi Banding

Merupakan kegiatan dalam meninjau serta melakukan evaluasi pada sebuah onjek maupun 

tempat lainnya, terutama mengenai aspek kelebihan yang memiliki orientasi dalam 

pengembangan 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa dan Konsep Pengolahan Tapak 
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Alun-alun Bung Karno Ungaran Terletak Pada Kelurahan Kalirejo Ungaran Kabupaten 

semarang, dan menurut Topografi wilayah Kabupaten ungaran merupakan wilayah 

bergelombang dengan tingkat kemiringan kisaran 2-15%, Luas keseluruhan wilayah Alun-alun 

Bung Karno Ungaran yaitu ±56.871 m2, dengan luas Alun-alunya ±7.987 m2. 

Gambar 1 Lingkungan Sekitar Lokasi Tapak 

Sumber: Data pribadi, 2018 

Gambar 2 Kondisi Tapak Lokasi Alun-alun Bung Karno Ungaran, Kabupaten Semarang 

Sumber: Analisa Penulis, 2018 
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3.2 Analisa dan Konsep Pencapaian 

Gambar 3 Analisa Main Entrance dan Site Entrance 
Sumber: Analisa penulis 

Pemilihan Jl. Letjend Suprapto sebagai main enterence menuju site dengan 

mempertimbangkan jalan tersebut paling banyak dilalui kendaraan yang keluar masuk jalan 

TOL Semarang-Bawen dan terdapat lahan kosong yang dapat dipergunakan sebagai lahan 

parkir yang di mana di lokasi site belum tersusun tempat parkir pengunjung yang teratur, dan 

dapat memanfaatkan air mancur yang ada sebagai daya tarik utama saat pengunjung datang. 

3.3 Konsep Penataan RTH 

Gambar 4 Konsep Penataan RTH 

Sumber: Analisa Penulis 
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• Menentukan dan mengatur Letak aspek-aspek RTH sesuai dengan fungsi dan tempatnya 

• Menggunakan material yang tidak merusak 

• Menggunakan vegetasi yang baik untuk digunakan pada seuah RTH 

• Membangun fasilitas yang memadai dan memastikan berfungsi dengan semestinya. 

3.4 Analisa dan Konsep Parkir 

 

Gambar 5 Konsep Tempat Parkir 

Sumber: Analisa Penulis 

• Menambah lahan kosong yang ada di sekitar lokasi site kemudian dapat dibangun 

tempat parkir yang nyaman. 

• Mengelompokan antar jenis vegetasi sehingga dapat menimbulkan kesan yang rapi dan 

teratur 

• Meninggikan bahu jalan agar tidak digunakan sebagai parkir liar 

• Menambah penghijauan agar lebih terlihat indah dan dapat melindungi kendaraan dari 

terik panas matahari. 

3.5 Analisis Mikro 

3.5.1 Analisis dan Konsep Penataan Vegetasi 

a. Kritera Penataan Vegetasi 

• Menentukan jenis vegetasi yang cocok dan bagus dalam menurunkan suhu mikro. 

• Menentukan jarak antar vegetasi agar dapat mengatur arah angin sehingga dapat 

menimbulkan sirkulasi udara yang lancar. 

• Sesuai dengan pengaturan vegetasi ruang terbuka hijau. 

b. Analisa Penataan Vegetasi 

• Belum maksimalnya tajuk vegetasi yang ada pada Alun-alun Bung Karno. 
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•    Letak jarak antar vegetasi tidak teratur dengan baik. 

• Letak jenis vegetasi tidak terorganisir dengan baik antara kelompok jenis vegetasi satu 

dengan yang lain. 

• Kurang terawatnya vegetasi sehingga vegetasi memilik tajuk yang kurang sedap 

dipandang. 

c. Konsep Penataan Vegetasi 

• Memperbanyak vegetasi dengan jenis Peneduh dan Pengarah. 

• Mengatur konfigurasi sesuai jenis vegetasi sesuai tempat dan fungsinya agar 

menimbulkan susana yang teratur dan dapat berfungsi dengan baik 

• milih dan menanam vegetasi yang memenuhi kriteria dan memiliki umur yang cukup 

untuk digunakan sebagai vegetasi sebuah ruang terbuka. 

 

Gambar 6 Konsep Penataan RTH 

Sumber: Analisa Penulis 

3.5.2 Analisis dan Konsep Pencahayaan 

a. Kriteria Konsep pencahayaan 

• Dapat menerangi tempat yang gelap aar pengunjung dapat melihat pada malam hari 

• Tidak terlalu memakan energi yang terlalu banyak saat digunakan 

• Dapat berfungsi dengan baik dan tidak berlebihan 

• Menggunakan material yang ramah terhadap lingkungan. 

b. Analisa Konsep Pencahayaan 

• Kurang bagusnya konsep yang digunakan dalam segi pencahayaan di lokasi site 

sehingga tidak menimbulkan kesan yang indah 
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• Tidak teraturnya jenis pencahayaan yang digunakan sehingga menimbulkan kesan yang 

tidak rapi 

• Jenis pencahayaan yang digunakan hanya untuk menerangi jalan, tidak untuk menerangi 

area yang ada dibawah vegetasi 

• Kurangnya perawatan yang dilakukan sehingga banyak sumber cahaya yang tidak 

berfungsi sebagaimana mestinya. 

c. Konsep Pencahayaan 

• Menata sumber pencahayaan sesuai dengan fungsinya dan dapat menimbulkan kesan 

yang indah saat malam hari 

• Menggunakan lampu yang dapat di lilitkan pada vegetasi sehingga pada saat lampu 

dinyalakan vegetasi juga akan ikut terlihat menyala 

• Menggunakan lampu dengan energi sesuai dengan yang dibutuhkan/ tidak berlebihan. 

• Meletakkan sumber pencahayaan ditempat yang tidak mengganggu akses pengunjung. 

Gambar 7 Konsep Pencahayaan 

Sumber: Analisa Penulis 

3.5.3 Analisis dan Konsep fasad 

a. Kriteria pengembangan bentuk Masa 

• Menyesuaikan kondisi lingkungan 

• Dapat mewadahi aktifitas 

• Fungsional serta mengandung unsur estetis 

• Terbuka untuk umum 

b. Analisa Pendekatan dan Konsep Fasad 

• Ruang Publik 
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Berguna untuk mewadahi aktivitas pengunjung yang datang dengan menciptakan ruang 

publik yang nyaman, sehingga pengunjung merasa betah berlama-lama untuk menikmati 

keindahan Alun-alun Bung Karno. 

Gambar 8 Konsep Plaza 

Sumber: Analisa Penulis 

Gambar 9 Konsep Pedestrian 

Sumber: Analisa Penulis 

• Ruang Hunian 

Gambar 10 Eksisting Bangunan 

Sumber: Analisa Penulis 
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Bangunan yang bukan merupakan bangunan utama yang biasanya digunakan untuk tempat 

tinggal ataupun sebagai kantor pengelola bahkan dapat digunakan sebagai tempat untuk 

melakukan kegiatan warga setempat yang membutuhkan ruang yang besar yaitu biasa disebut 

dengan gedung SerbaGuna. 

3.5.4 Analisis dan Konsep Utilitas 

a. Kriteria Pertimbangan Konsep Utilitas 

Biaya perawatan atau pengelolaan utilitas harus ekonomis sehingga dapat dilaksanakan 

  Memperhatikan keadaan kondisi lingkungan (konservasi Lingkungan). 

b. Analisa dan Konsep Utilitas 

• Jaringan Air Bersih 

Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Kualitas air bersih harus 

memenuhi syarat kesehatan. Kebutuhan air bersih seseorang normalnya mencapai 60-220 

liter/hari. sedangkan untuk kebutuhan seseorang pada permukiman perkotaan mencapai 30-50 

liter/hari (Undang-Undang No.1, 2011). 

Gambar 11 konsep Distribusi ir PDAM & Air Hujan 

Sumber: Analisa Penulis 

1) Air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan Kali Pasir 

Gambar 12  konsep Penyaluran Air PDAM 

Sumber: Analisa Penulis 
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Sumber air bersih didapatkan dari jaringan air PDAM dengan sumber cadangan berasal 

dari Kali Pasir. Air dari PDAM dialirkan ke ground tank, kemudian air didistribusikan ke titik 

yang dibutuhkan. Berikut skema distribusi air bersih. 

2) Air Hujan 

Indonesia merupakan negara dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga sangat 

memungkinkan untuk memanfaatkan curah air hujan yang turun. pemanfaatan ini bertujuan 

untuk memperbaiki lingkungan serta sebagai air cadangan kebutuhan apabila dalam keadaan 

darurat. Cara pemanfaatan nya yaitu dengan cara diserapkan ke dalam tanah dan air disimpan 

dalam proses treatment untuk jangka waktu kedepan. 

Gambar 13  konsep Pengolahan Air Hujan 

Sumber: Analisa Penulis 

3) Jaringan Listrik 

Kondisi Alun-alun Bung Karno yang terletak di kecamatan kalirejo kabupaten ungaran 

ini sudah dialiri oleh listrik, yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara atau yang biasa disebut 

PLN. Yang biayanya diatur oleh pengelola dan disubsidi oleh pemerintah daerah setempat. 

Gambar 14  konsep Jaringan Listrik 

Sumber: Analisa Penulis 
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Mendistribusikan jaringan listrik keberbagai titik-titik yang membutuhkan energi listrik 

pada Alun-alun Bung Karno dan menggunakan jaringan listrik yang di tanam didalam tanah 

agar tidak mengganggu. 

4) Konsep Water Spray/Sprinkler taman kota 

Air spray digunakan sebagai bantuan untuk penyejuk sebuah ruang terbuka hijau, agar 

tidak mengganggu pengunjung dengan percikan air yang ditimbulkan konsep yang digunakan 

menggunakan spray yang di letakkan tinggi di atas pohon dan diletakkan disetiap titik pohon 

yang mengelilingi pedestrian yang ada di kawasan site, sehingga air yang dikeluarkan oleh 

spray ketika sampai ke area bawah tidak lagi menjadi percikan air akan tetapi berubah menjadi 

embun yang hanya terasa sejuk dan tidak membasahi pengunjung apabila ada pengunjung yang 

lewat dibawah spray pada saat spray dinyalakan.. 

Gambar 15  konsep Water Spray 

Sumber: Analisa Penulis 

4.   PENUTUP 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maksud dari penulisan ini adalah adalah merencanakan 

dan merancang suatu Kawasan Lansekap yang dapat mewujudkan sebuah Ruang Terbuka Hijau 

yang indah dan nyaman, dengan cara membentuk konfigurasi antar pohon sehingga dapat 

menurunkan suhu mikro dengan lebih maksimal. Dan mewujudkan RTH yang estetis, dan dapat 

mewujudkan sebuah kawasan yang nyaman dengan cara upaya rekayasa suhu mikro untuk 

mengurangi peningkatan suhu. 
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