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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara 

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 

makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya 

(Perda Tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031). Ruang terbuka 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 tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) (Permen PU 

No. 5 Tahun 2008).  

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

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

baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen 

PU No. 5 Tahun 2008). Ruang terbuka hijau digolongkan atas ruang terbuka hijau 

privat dan ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka 

di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang 

diperkeras maupun yang berupa badan air (Permen PU No. 5 Tahun 2008). 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman 

penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan yaitu, bahwa 

kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan 

kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan 

perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan 

menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk 

interaksi sosial. 
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Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat 

ketersediaannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus selalu diperhitungkan 

dalam proses perencanaan kota (Dwihatmojo, 2013). Tuntutan kebutuhan penduduk 

yang semakin meningkat pada masa yang akan datang dikhawatirkan akan menjadi 

suatu penyebab dalam pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. Hal ini 

tentu dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Padahal dengan adanya 

Ruang Terbuka Hijau mampu mengatasi permasalahan lingkungan kota seperti 

pencemaran, kurangnya ketersediaan air, dan pemanasan global.  Ruang terbuka hijau 

pada umumnya dimaksudkan untuk penghijauan sebagai salah satu unsur kota yang 

ditemukan oleh faktor kenyamanan dan keindahan bagi suatu ruang kota, 

kenyamanan dapat berupa peredam kebisingan, pelindung cahaya matahari (tempat 

teduh) dan menetralisir udara, sedangkan keindahan berupa penataan tanaman 

dibantu dengan konstruksi-konstruksi yang ditujukan untuk menahan erosi, baik 

berupa konstruksi beton, batu alam dan lain-lain. Pengaturan ruang terbuka hijau juga 

menerapkan prinsip-prinsip komposisi desain yang baik, keindahan dan kenyamanan 

(Shirvani, 1985).  

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai acuan dalam 

perencanaan tata ruang wilayah Kota Surakarta, Surakarta memiliki kedudukan 

sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sesuai dengan arahan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta mempunyai fungsi 

sebagai Kawasan Andalan dalam konsistensi pengembangan wilayah regional 

Subosukowonosraten, sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan, 

kebijakan pengembangan wilayah kota Surakarta diarahkan untuk peningkatan 

aksesibilitas, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan sistem transportasi. 

Hal ini tentu harus disesuaikan dengan arah kebijakan dalam konteks Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta yakni menjaga kelestarian lingkungan hidup 

untuk mendukung konsep pembangunan kota yang berkelanjutan, menyediakan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% 

RTH Privat, menumbuhkembangkan industri/ekonimi kreatif, mendorong 
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pertumbuhan kota ke arah utara untuk mengurangi disparitas pertumbuhan wilayah 

utara-selatan, mengendalikan pertumbuhan kota khususnya bagian selatan untuk 

mengelola dampak negatif dari pertumbuhan kota yang melampaui daya dukung dan 

daya tampung lingkungannya, serta mengembangkan sistem pusat pelayanan yang 

terintregasi dan berhierarki sebagai perwujudan kota budaya yang produktif, 

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (PPID Kota Surakarta). Pertumbuhan 

kota di Surakarta cenderung berpusat di sebelah selatan, sehingga menimbulkan 

ketidakmerataan Ruang Kota yang disebabkan oleh besarnya lahan yang digunakan 

untuk pembangunan area pemukiman yakni sebesar 66% sedangkan 17% digunakan  

sebagai kegiatan ekonomi dan sisanya hanya 17% daru luas wilayah Kota Surakarta 

yang mencapai 44,04 km
2 

atau 4.404 ha (BPS Kota Surakarta Tahun 2019).  

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang 

kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Kota Surakarta atau dikenal 

dengan sebutan “Kota Solo” memiliki 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, 

Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan 

Banjarsari. Berdasarkan data BPS Kota Surakarta tahun 2018 menunjukkan 

penggunaan lahan terdiri dari 11 jenis penggunaan lahan diantaranya terdapat Ruang 

Terbuka Hijau dan Non Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di 

Kota Surakarta antara lain sawah, tegalan, tanah kosong, pemakaman,lapangan 

olahraga, dan taman kota, ssedangkan Non Ruang Terbuka Hijau yakni pemukiman, 

jasa, perusahaan, industri, dan lain-lain. Gambar 1.1, Gambar 1.2 dan Tabel 1.1, 

Tabel 1.2, serta Tabel 1.3 berikut menunjukkan data serta perhitungan terkait 

penggunaan lahan di Kota Surakarta. 
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Gambar 1.1 Persentase Ruang Terbuka Hijau Kota Surakarta 

Sumber: Kota Surakarta dalam angka tahun 2019 

 

Tabel 1.1 Luas Penggunaan Lahan (RTH) Tiap Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 

2018 (ha) 

Kecematan 

Jenis Penggunaan Lahan 
Luas 

Total 

(ha) 
Sawah Tegalan 

Tanah 

Kosong 
Pemakaman 

Lapangan 

Olahraga 

Taman 

Kota 

Laweyan 16,43 0 2,92 6,08 12,03 0,25 37,71 

Serengan 0 0 2,13 1,38 2,06 0 5,57 

Pasar 

Kliwon 
0 0 9,66 1,54 8,17 0 19,37 

Jebres 15,81 56,15 43,89 31,05 9,03 8,34 164,27 

Banjarsari 54,39 40,43 49,66 28,78 28,76 3,52 205,54 

Jumlah 86,63 96,58 108,26 68,83 60,05 12,11 432,46 

Persentase 20 22 25 16 14 3 100 

Sumber: Kota Surakarta dalam angka tahun 2019 

 Gambar 1.1 menunjukkan bahwa persentase Ruang Terbuka Hijau terbesar 

merupakan penggunaan lahan sebagai tanah kosong sebesar 25%, sedangkan 

20% 
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3% 
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penggunaan lahan sebagai taman kota memiliki persentase sangat kecil sebesar 3%. 

Hal ini berkaitan dengan Tabel 1.1 dimana taman kota hanya terdapat di tiga 

kecamatan termasuk Kecamatan Banjarsari dengan luas lahan RTH terbesar di 

Surakarta yakni 205,54 ha. 

 

Sumber: Kota Surakarta dalam angka tahun 2019 

Gambar 1.2 Persentase Non Ruang Terbuka Hijau Kota Surakarta 

 

Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan (Non RTH) Tiap Kecamatan di Kota Surakarta 

Tahun 2018 (ha) 

Kecamatan 

Jenis Penggunaan Lahan Luas 

Total 

(ha) 
Pemukiman Jasa Perusahaan Industi 

Lain-

lain 

Laweyan 570,38 103,91 67,9 39,4 44,57 826,16 

Serengan 230,62 19,45 33,23 6,14 24,39 313,83 

Pasar 

Kliwon 
310,51 49,82 36,48 7,17 58,17 462,15 

Jebres 728,93 153,79 45,38 27,59 138,23 1093,92 

Banjarsari 1049,39 65,52 63,58 17,81 79,24 1275,54 

Jumlah 2889,83 392,49 246,57 98,11 344,6 3935,6 

Persentase 73 10 6 2 9 100 

Sumber: Kota Surakarta dalam angka tahun 2019 

73% 

10% 

6% 
2% 9% 

Persentase Non RTH Kota 
Surakarta 

Pemukiman

Jasa

Perusahaan
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Gambar 1.2 menunjukkan persentase penggunaan lahan dalam kategori Non 

RTH yang terdiri dari pemukiman, jasa, perusahaan, industri, dan lain-lain. 

Persentase terbesar merupakan penggunaan lahan sebagai pemukiman dengan 73%, 

sedangkan terkecil pada penggunaan lahan sebagai industri sebesar 2%. Berkaitan 

dengan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah luas pemukiman terbanyak berada di 

Kecamatan Banjarsari dengan luas 1049,39 ha. 

Tabel 1.3 Perbandingan Persentase RTH dan Non RTH Kota Surakarta 

Penggunaan Lahan 

RTH Non RTH 

Lahan Persentase Lahan Persentase 

Sawah 2% Pemukiman 66% 

Tegalan 2,2% Jasa 9% 

Tanah Kosong 2% Perusahaan 6% 

Pemakaman 1,6% Industri 2% 

Lapangan 

Olahraga 

1% Lain-lain 8% 

Taman Kota 0,2%   

Jumlah 9% Jumlah 91% 

Sumber: Penulis 

Tabel 1.3 menunjukkan perbandingan antara penggunaan lahan jenis Ruang 

Terbuka Hijau dan Non Ruang Terbuka Hijau, dari data BPS Kota Surakarta dapat 

dipersentasekan dengan hasil penggunaan lahan sebagai RTH di Kota Surakarta 

hanya 9% dari seluruh luas penggunaan lahan di Kota Surakarta, sedangkan Non 

RTH sebesar 91%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Non RTH lebih mendominasi 

penggunaan lahan di Kota Surakarta, sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau di 

Surakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berfungsi sebagai sosial-

ekonomi serta penopang bagi pertumbuhan kota masih sangat kurang.  

Seiring dengan bertambahnya penduduk yang menimbulkan kepadatan penduduk 
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sehingga menimbulkan terjadinya pembangunan di Kota Surakarta yang cenderung 

meningkat, namun tidak memperhatikan kebutuhan akan Ruang Kota maka 

keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta sangat penting untuk 

mengimbangi besarnya pembangunan kota yang terus menerus terjadi, dikarenaka 

Ruang Terbuka Hijau mampu mengurangi permasalahan kota. Hal ini tentu menjadi 

suatu masalah di Kota Surakarta dalam ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang 

masih tergolong kurang ideal. 

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi agihan Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Surakarta, serta mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara ketersediaan dan 

persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta dengan RTRW Kota Surakarta. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “KAJIAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SURAKARTA PROVINSI 

JAWA TENGAH TAHUN 2020” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1) bagaimana agihan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakara tahun 2020? 

2) bagaimana ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta?, dan 

3) bagaimana kesesuaian antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Surakarta dengan RTRW Kota Surakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) mengetahui agihan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta. 

2) mengidentifikasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surakarta, dan 

3) menganalisis kesesuaian antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Surakarta dengan RTRW Kota Surakarta. 

1.4 Kegunaan penelitian 

1) untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program sarjana strata satu (S-1) Fakultas Geografi Universitas 
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Muhamadiyah Surakarta. 

2) hasil Sebagai masukkan dan bahan untuk Pemerintah Daerah Kota Surakarta 

dalam perencanaan dan pembangunan serta pemerataan Ruang Terbuka Hijau 

yang sesuai dengan Undang-Undang, dan Peraturan Daerah tentang RTRW 

Kota Surakarta, dan 

3) sebagai tambahan referensi untuk penulis selanjutnya di Fakultas Geografi 

Universitas Muhamadiyah Surakarta. 

1.5 Telaah pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah pustaka 

1.5.1.1 Ruang  Terbuka Hijau 

 Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih 

bersifat pengisian tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya. 

Ruang Terbuka Hijau dinyatakan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang 

lebih luas, baik dalam bentuk taman kota, taman kampus, taman perumahan, jalur 

hijau, hutan kota, dan bantaran sungai (Departemen Dalam Negeri, 1988). Ruang 

Terbuka Hijau dibagi menjadi dua yakni RTH Publik dan RTH Privat masing-

masing memiliki pengertian yang berbeda dimana RTH Publik merupakan ruang 

terbuka hijau yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah yang dapat digunakan 

untuk kepentingan umum berupa taman kota, taman pemakaman umum, sempadan 

sungai, dan jalur hijau sepanjang jalan. Sedangkan RTH Privat merupakan ruang 

terbuka hijau dimiliki dan dikelola oleh perorangan/masyarakat berupa kebun atau 

halaman rumah. 

 Ruang Terbuka Hijau juga merupakan tempat untuk bersosialisasi, jika 

tingkat kepadatan suatu kota semakin tinggi maka akan berdampak pada kurangnya 

tempat bermain anak, tempat untuk bersantai, tempat untuk berkumpul, sehingga 

kurangnya ruang terbuka hijau juga dapat mengurangi aktifitas bersosialisasi antar 

warga di perkotaan. Pada dasarnya ruang terbuka hijau sangat penting bagi 
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keseimbangan lingkungan di perkotaan, selain menjadi tempat bersosialisasi ruang 

terbuka hijau juga dapat mengurangi suhu panas, konservasi air tanah, peredam 

kebisingan dan penyaring udara kotor akibat aktifitas di perkotaan. 

1.5.1.2 Manfaat Ruang Terbuka Hijau 

Menurut Permen PU No.5/PRT/M Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan 

dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, manfaat Ruang Terbuka 

Hijau berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung dalam arti memiliki 

manfaat secara cepat bagi manusia seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual 

berupa kayu, daun, bunga, manfaat kenyamanan fisik seperti teduh, segar, serta 

manfaat secara tidak langsung dalam arti manfaat dalam jangka panjang seperti 

perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Selain 

memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia di perkotaan, Ruang Terbuka 

Hijau juga bermanfaat bagi keindahan kota, serta memiliki kemampuan untuk 

memberikan kenyamanan dan lingkungan yang sehat bagi kawasan perkotaan.  

1.5.1.3 Tujuan Ruang Terbuka Hijau 

 Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau Kawasan Perkotaan tujuan dari pembentukan ruang terbuka hijau adalah 

sebagai berikut: 

1) menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan 

2) mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan 

buatan di perkotaan, dan 

3) meningkatkan kenyamanan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, 

indah, bersih, dan nyaman. 

Menurut Permen PU No. 05/PRT/M Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan tujuan 

penyelenggaraan RTH adalah: 

1) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 

lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 
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masyarakat, dan 

2) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman 

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

Pada dasarnya ruang terbuka hijau juga bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan di lingkungan perkotaan, selain itu keberadaan ruang terbuka 

hijau juga mampu mengsejahterakan manusia yang tinggal di perkotaan. Adanya 

ruang terbuka hijau yang cukup banyak dan tersebar di kawasan perkotaan maka 

mampu mengurangi permasalahan yang terjadi di perkotaan. 

1.5.1.4 Perencanaan Tata Ruang Kota 

 Pembangunan mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Aktifitas pembangunan bisa menimbulkan efek yang tidak 

direncanakan. Dampak tersebut dapat bersifat biofisik dan ekonomi sosial budaya 

yang berpengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. 

 Perencanaan tata ruang wilayah berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber 

daya alam secara efisien dan efektif, serta alokasi ruang untuk kegiatan yang sesuai 

dengan daya dukung lingkungan alam dan daya tampung lingkungan binaan, dengan 

memperhatikan sumber daya manusia serta aspirasi masyarakat. Perencanaan tata 

ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi 

tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam 

lainnya. Beberapa perencanaan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah: 

1) perlu adanya suatu konsep yang utuh tentang rencana aktifitas yang akan 

dilaksanakan. 

2) perlu adanya pertimbangan yang melibatkan aspek keinginan masyarakat dari 

segala lapisan. 

3) perlu adanya perhatian terhadap sumber daya alam yang tersedia 

4) perlu adanya perhatian terhadap tersedianya sumber daya manusia baik 

jumlah penduduk, maupun kualitas, serta persebarannya, dan 

5) perlu adanya perhatian yang khusus terhadap aspek kontinuitas.  

 Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Disebutkan bahwa struktur 
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ruang ialah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jarinan sarana dan 

prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang 

secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang ialah distribusi 

peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 

lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budaya.  

1.5.1.5 Penginderaan Jauh 

 Penginderaan jauh adalah ilmu, metode, dan teknik untuk memperoleh 

informasi data spasial maupun data atribut obyek permukaan bumi dengan 

menggunakan alat yang disebut sensor, tanpa melalui kontak langsung dengan obyek 

di permukaan bumi. Adapun wahana yang digunakan dalam sistem penginderaan 

jauh yaitu wahana pesawat udara yang menghasilkan foto udara dan satelit yang 

menghasilkan citra (Utoyo, 2007). 

 Penginderaan jauh terdiri dari tiga komponen yaitu obyek yang diindera, 

sensor untuk merekam obyek, dan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan 

atau dipancarkan oleh obyek dipermukaan bumi. Dalam penginderaan jauh dapat 

dimasukkan data atau hasil observasi yang disebut citra. 

1.5.1.6 Interpretasi Citra 

 Interpretasi citra merupakan pengkajian foto udara atau citra untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi obyek yang ada dalam citra, saat melakukan 

interpretasi kemampuan obyek yang direkam dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-

ciri yang memiliki obyeknya. Manfaat interpretasi citra yaitu lebih mudah dalam 

mengenali suatu obyek, sehingga dapat diketahui unsur-unsur apa saja yang ada 

dalam citra foto udara, dan dapat membedakan antar obyek pada citra. 

1.5.1.7 Citra WorldView-2 

 Satelit WorldView-2 merupakan satelit generasi terbaru dari Digitalglobe 

yang diluncurkan pada tanggal 8 Oktober 2009. Citra yang dihasilkan memiliki 

resolusi spasial yang tinggi dan memiliki resolusi spektral yang lengkap. Resolusi 

spasial yang dimiliki citra WorldView-2 yaitu 0,46 m – 0,5 m untuk citra 

pankromatik dan 1,84 m untuk citra multispektral. 



12 

 

 Citra WorldView-2 memiliki jumlah band sebanyak 8 band, sehingga sangat 

memadai untuk ekstraksi informasi penggunaan lahan khususnya di perkotaan. 

Penggunaan citra satelit WorldView-2 dapat memberikan gambaran obyek secara 

detail sehingga memudahkan untuk melakukan interpretasi citra. 

g) Sistem Informasi Geografis 

 SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan berikut 

dalam menangani data yang bereferensi geografis: masukan, manajemen data 

(penyimpanan dan panggilan data), analisis dan manipulasi data, dan keluaran 

(Aronoff, 1989). 

 Dalam hal ini Sistem Informasi Geografis diperlukan untuk membantu dalam 

perencanaan wilayah kota dimana untuk menyajikan suatu obyek berupa sebaran 

ruang terbuka hijau yang terdapat di suatu wilayah perkotaan sehingga mudah untuk 

dilakukan analisis obyek. 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian 

sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam tema, tujuan, metode, serta data-data 

yang digunakan. Penelitian yang digunakan sebagai acuan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Wijayanto (2015), Syarif  Hasan Basri (2017), Widya 

Rahayuningtyas (2019) 

Penelitian yang dilakukan Wijayanto (2015) memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini yang terletak pada hasil yang di dapatkan berupa ketersediaan RTH 

pada daerah kajian dan terdapat perbedaan dalam metode dan variabel yang di 

gunakan. Metode penelitian yang digunakan Wijayanti yaitu metode kuantitatif 

dengan tujuan mengetahui tingkat ketersediaan RTH di Kecamatan Gondokusuman. 

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu analisis peta, 

analisis tetangga terdekat dan uji regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini khususnya RTH permukiman berupa luas permukiman, jumlah 

penduduk, dan luas fasilitas sedangkan variabel terpengaruhnya berupa RTH itu 



13 

 

sendiri. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui 

ketersediaan RTH permukiman di Kecamatan Gondokusuman mencapai 14,6% dari 

luas total kajian 4,150 km
2
 dan variabel berupa jumlah penduduk merupakan 

variabel yang paling berpengaruh terhadap luasan RTH. Dari penelitian milik 

Wijayanto penelitian ini mengambil contoh hasil yang nantinya akan di dapatkan 

dengan mengetahui luasan RTH di Kota Surakarta. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hasan Basri (2017) dengan judul 

Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang bertujuan untuk menentukan tingkat 

persebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan Kartasura, menganalisis ketersediaan 

ruang terbuka hijau di Kecamatan Kartasura sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku. Metode yang digunakan adalah metode Survey dengan teknik purposive 

sampling untuk pengambilan sampel dengan mengetahui kondisi existing yang ada 

di lapangan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah tingkat persebaran 

kerapatan vegetasi di Kecamatan Kartasura kelas tinggi sebesar 82,851 ha atau 

3,96% dan kelas sangat rendah sebesar 96,059 ha atau 4,58%, sedangkan untuk 

ketersediaan RTH di Kecamatan Kartasura penggunaan lahan dengan menggunakan 

citra ikonos 2015. RTH Privat sebesar 480,41 ha atau 22,80% dan RTH Publik 

sebesar 87,53 ha atau 4,15% dari hasil penjumlahan antara keduanya sebesar 567,94 

ha. Kecamatan Kartasura mengalami kekurangan sebesar 3,05% atau 64,94 ha dari 

2106,77 ha.  

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Rahayuningtyas (2019) yang berjudul 

Kajian Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa 

Tengah memiliki tiga tujuan yaitu mengidentifikasi persebaran Ruang Terbuka Hijau 

di Kecamatan Jepara, mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara ketersediaan 

Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jepara dengan UU No. 26 Tahun 2007, 

mengevaluasi dan mengkaji kesesuaian antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di 

Kecamatan Jepara dengan RTRW Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah interpretasi citra dan survey lapangan. Hasil yang diperoleh dari 
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penelitian ini yaitu RTH Privat di Kecamatan Jepara tersebar di 16 desa/kelurahan 

tetapi untuk RTH Publik persebarannya tidak merata, RTH di Kecamatan Jepara 

sebesar 1041,21 ha atau 42,27% dimana RTH Publik sebesar 74 ha atau 2,98%, dan 

RTH Privat sebesar 969,2 ha atau 39,29%. Walaupun proporsi RTH melebihi 30%, 

daerah penelitian belum aman karena didominasi oleh RTH Privat yang terancam 

berkurang keberadaannya sewaktu-waktu. Dari penelitian yang dilakukan Widya 

Rahayuningtyas (2019) penelitian ini mencontoh diagram alir penelitian  

Penelitian Devinta Arum Tri Hartanti (2020) yang berjudul Kajian Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 memiliki tujuan 

yaitu mengetahui agihan ruang terbuka hijau, mengetahui ketersediaan ruang terbuka 

hijau, dan mengetahui kesesuaian antara ruang terbuka hijau dengan RTRW Kota 

Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey dan analisis 

interpretasi citra. Hasil yang diperoleh yaitu berupa agihan Ruang Terbuka Hijau 

yang terdiri dari 16 komponen RTH yang tersebar di Kota Surakarta yaitu terdapat di 

5 Kecamatan diantaranya, Banjarsari, Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Serengan, 

yang di dominasi oleh lahan pertanian. Hasil ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Surakarta seluas 515,381 ha atau 11,70%, sedangkan RTH Publik yang 

dibutuhkan sebesar 880,8 ha atau 20% dari luas wilayah. Hasil Kesesuaian RTH 

yang tercatat dalam RTRW sudah memenuhi ketentuan dasar minimal kebutuhan 

RTH di wilayah Kota Surakarta akan tetapi hasil perhitungan berdasarkan data RTH 

terkait data yang telah di hitung, RTH Kota Surakarta belum sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Surakarta. 

Penelitian yang dilakukan Wijayanto memiliki kesamaan dengan penelitian ini 

yang terletak pada hasil yang di dapatkan berupa ketersediaan RTH pada daerah 

kajian dan terdapat perbedaan dalam metode dan variabel yang di gunakan. Pada 

penelitian milik Syarif Hasan Basri peneliti mengambil teknik pengambilan sampel 

yaitu Purposive Sampling, sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini 

terletak pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Perbedaan penelitian Widya 

Rahayu dengan penelitian adalah terdapat pada luasan wilayah kajian dimana 
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penelitian sebelumnya hanya meneliti wilayah kecamatan saja, sedangkan penelitian 

ini mencakup satu Kota/Kabupaten sehingga analisis yang dilakukan akan lebih luas 

dan mencakup keseluruhan kawasan perkotaan, selain itu analisis juga dilakukan 

untuk mengetahui perbandingan ketersediaan RTH di setiap Kecamatan di Kota 

Surakarta dengan mengacu pada luasan RTH minimal 30% dari luas total wilayah 

yang terdapat pada RTRW Kota Surakarta. Tabel 1.4 berikut untuk menunjukkan 

perbandingan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

 



16 

 

 

 

Tabel 1.4 Perbandingan penelitian sebelumnya : 

Nama Judul Tujuan Data Hasil  

Wijayanto 

(2015) 

Kajian 

Ketersediaan 

Ruang Terbuka 

Hijau di 

Kecamatan 

Gondokusuman 

Yogyakarta Tahun 

2009 

 Mengetahui tingkat 

ketersediaan RTH di 

Kecamatan Gondokusuman 

 Persebaran pola keruangan 

RTH serta 

 mengetahui variabel yang 

paling berpengaruh terhadap 

luasan RTH di daerah kajian 

Metode 

kuantitatif, 

analisis peta, 

analisis 

tetangga 

terdekat, dan 

uji regresi 

berganda 

 Persentase ketersediaan RTH Permukiman di 

Kecamatan Gondokusuman mencapai 14,6% dari total 

luas kajian 4,150 km
2
  

 Variabel berupa jumlah penduduk merupakan variabel 

yang paling berpengaruh terhadap luasan R 

Syarif Hasan 

Basri (2017) 

Analisis 

Ketersediaan 

Ruang Terbuka 

Hijau Publik di 

Kawasan 

Kecamatan 

Kartasura 

Kabupaten 

Sukoharjo 

 Menentukan tingkat persebaran 

ruang terbuka hijau di 

Kecamatan Kartasura,  

 Menganalisisketersediaan ruang 

terbuka hijau di Kecamatan 

Kartasura sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku 

Survey dan 

analisis data 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan 

RTH Publik belum memenuhi standar yakni sebesar 20% 

dari luasan wilayah.  
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Widya 

Rahayuningtyas 

(2019) 

Kajian Ruang 

Terbuka Hijau di 

Kecamatan Jepara 

Kabupaten Jepara 

Provinsi Jawa 

Tengah 

 Mengidentifikasi persebaran 

Ruang Terbuka Hijau di 

Kecamatan Jepara 

 Mengevaluasi danmengkaji 

antara ketersediaan Ruang 

Terbuka Hijau di Kecamatan 

Jepara dengan UU No. 26 

Tahun 2007 

 Mengevaluasi dan mengkaji 

kesesuaian antara ketersediaan 

Ruang Terbuka Hijau di 

Kecamatan Jepara dengan 

RTRW Kabupaten Jepara 

Metode 

Interpretasi 

Citra dan 

Survei 

 RTH Privat di Kecamatan Jepara tersebar di 16 

desa/kelurahan tetapi untuk RTH Publik 

persebarannya tidak merata,  

 RTH di Kecamatan Jepara sebesar 1041,21 ha atau 

42,27% dimana RTH Publik sebesar 74 ha atau 2,98%, 

dan RTH Privat sebesar 969,2 ha atau 39,29%. 

Walaupun proporsi RTH melebihi 30%,daerah 

penelitian belum aman karena didominasi oleh RTH 

Privat yang terancam berkurang keberadaannya 

sewaktu-waktu. 

Devinta Arum 

Tri Hartanti 

(2020) 

Kajian Ruang 

Terbuka Hijaa di 

Kota Surakarta 

Tahun 2020 

 Mengetahui agihan Ruang 

Terbuka Hijau di Kota 

Surakarta. 

 Mengidentifikasi ketersediaan 

Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Surakarta. 

 Menganalisis kesesuaian antara 

ketersediaan Ruang Terbuka 

Hijau di Kota Surakarta dengan 

RTRW Kota Surakarta. 

Survey dan 

Analisis 

Interpretasi 

Citra 

 16 komponen RTH yang tersebar di Kota Surakarta 

yaitu terdapat di 5 Kecamatan yang di dominasi oleh 

lahan pertanian. 

 Ketersediaan RTH di Kota Surakarta sebanyak 

515,381 ha atau 11,70% dari luas keseluruhan 

wilayah, yang terdiri dari RTH Privat dengan luas 6,14 

ha atau 0,14% dan RTH Publik dengan luas 509,241 

ha atau 11,56%. Proporsi luas RTH belum memenuhi 

standar minimal 30% meskipun RTH Publik 

mendominasi luasan RTH di Kota Surakarta. 

 RTH yang tercantum dalam RTRW hanya ada 7 

kompnen yaitu Taman Kota, Taman Pemakaman, 

Penyangga Air(resapan), Jalur Jalan Kota, Sempadan 

Sungai, Sempadan Rel, dan Kebun Binatang. Dengan 

luas RTH Kota Surakarta yang belum sesuai dengan  

RTRW. 
Sumber : Peneliti 2020
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1.6 Kerangka Penelitian 

 Kawasan perkotaan merupakan daerah dengan pembangunan yang tinggi 

akibat adanya peningkatan permintaan lahan untuk tempat tinggal dan pendirian 

fasilitas penunjang perkotaan lainnya. Hal ini di pengaruhi oleh meningkatnya arus 

urbanisasi penduduk untuk mencari pekerjaan dan kegiatan perekonomian lainnya. 

Sehingga pembangunan yang terjadi mengakibatkan berkurangnya ketersediaan 

Ruang Terbuka Hijau akibat peralihan penggunaan  lahan.  

 Surakarta merupakan suatu kota yang berada di kawasan strategis, oleh karena 

itu peningkatan jumlah penduduk sangat sering terjadi sehingga menimbulkan 

tingginya angka pembangunan dengan mengorbankan fungsi lahan yang seharusnya 

di jadikan ruang terbuka, khususnya Ruang Terbuka Hijau semakin berkurang. 

Persebaran pembangunan Ruang Terbuka Hijau belum merata ke setiap kecamatan 

sehingga diperlukan penyebaran Ruang Terbuka Hijau guna menunjang kebutuhan 

masyarakat akan Ruang Terbuka Hijau dalam penyediaan area publik bagi 

masyarakat. Tentu dapat dilakukan perluasan persebaran RTH agar merata dengan 

memperhatikan peraturan yang terdapat dalam RTRW dimana persentase 

ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% yang terdiri dari 20% Ruang 

Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Apabila kurang dari 

persentase yang sesuai dengan RTRW maka langkah yang diambil yaitu membuka 

lahan baru sesuai dengan persentase dari luas wilayah tersebut. 
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Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan Penduduk Meningkat 

Disparitas Wilayah Utara dan Selatan 

Pembangunan Meningkat 

Ketersediaan RTH Berkurang 

Perumahan Pusat Kegiatan Ekonomi Perkantoran 

Alih Fungsi Lahan 
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1.7 Batasan Operasional 

a. Hutan kota merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon 

yang kompak (sejenis dan padat) serta rapat dalam wilayah perkotaan baik pada 

tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat 

yang berwenang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 

2002 Tentang Hutan Kota). 

b. Ruang Terbuka 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 tanpa bangunan 

(Permen PU No. 05/PRT/2008). 

c. Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan mengelompok, 

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik 

yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No. 

05/PRT/2008) 

d. Ruang Terbuka Hijau Privat merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan 

dikelola oleh swasta/masyarakat berupa kebun atau halaman berada 

rumah/gedung yang ditanami tumbuhan.  

e. Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki 

dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan 

masyarakat secara umum, antara lain berupa taman kota, taman pemakaman 

umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, serta pantai. 

f. Overlay merupakan penampalan suatu peta digital pada peta digital yang lain 

beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang 

memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. 


