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ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU 

MENGGUNAKAN CITRA SENTINEL 2A DENGAN METODE 

KLASIFIKASI MAXIMUM LIKELIHOOD TERHADAP RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2019 

 

Abstrak 

 

Pengaruh dari perkembangan dan pertumbuhan dari suatu kota memiliki dampak 

salah satunya yaitu perubahan fisik dari penggunaan lahan. Perubahan-perubahan 

tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya lahan terbangun pada kota. 

Pengalihfungsian lahan juga terjadi karena dipengaruhi oleh berkembangnya sektor 

pariwisata di daerah sekitar Kota Magelang, dimana letak Kota Magelang sendiri 

dikelilingi oleh Kabupaten Magelang yang memiliki banyak sektor pariwisata. 

Dampak tersebut menimbulkan pengurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 

terdapat di kota. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No.5/PRT/M/2008 tentang 

Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) sebesar 30% dari luas wilayah, sehingga sebuah kota harus melakukan 

evaluasi sekala berkala tentang ketersediaannya. Tujuan dari penelitian ini antara 

lain 1) menganalisis agihan RTH di Kota Magelang Tahun 2019; 2) menganalisis 

kecukupan ketersediaan RTH di Kota Magelang tahun 2019 berdasarkan peraturan 

menteri PU No.5/PRT/M/2008; serta 3) menganalisis keselarasan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) saat ini dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Magelang tahun 2019. Metode yang digunakan mencapai tujuan pertama yaitu 

dengan cara analisis citra digital penginderaan jauh sentinel 2A menggunakan 

teknik klasifikasi multispektral maximum likelihood. Metode ini membandingkan 

dan menghitung nilai rata-rata dari berbagai macam kelas dan band yang ada. 

Metode selanjutnya yaitu dengan cara komparasi antara hasil pengolahan dengan 

standar kecukupan RTH di Kota Magelang berdasarkan peraturan menteri PU 

No.5/PRT/M/2008. Metode terakhir yang digunakan yaitu dengan cara overlay 

antara hasil agihan RTH menggunakan klasifikasi multispektral maximum 

likelihood dengan RTRW peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang tahun 

2019 untuk menghasilkan hubungan keselarasan spasial antara sebaran RTH hasil 

pengolahan dengan sebaran RTH dalam susunan pemerintah daerah tentang 

perencanaan tata ruang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa luas agihan 

RTH klasifikasi maximum likelihood  di Kota Magelang tahun 2019 sebesar 8,46 

km2 atau 46,68% dari luas seluruh wilayahnya.  Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa ketersediaan RTH di Kota Magelang sudah mencukupi dari minimal 

ketersediaan RTH 30% suatu kota. Tingkat kesesuaian RTH RTRW Kota Magelang 

tahun 2019 yang didapatkan yaitu sebesar 1,27 km2 sesuai dan 0,007 km2 tidak 

sesuai. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaiannya lebih dari 99% dari 

total luasan RTH RTRW Kota Magelang. Kesimpulan dari hasil tersebut perlu 

adanya kebijakan manejemen dari pemerintah daerah setempat yang lebih baik lagi 

dikarenakan perhitungan luas RTH menurut RTRW Kota Magelang tahun 2019 
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didapatkan hasil sebesar 1,28 km2 atau 7,04% dimana hasil tersebut sangat kurang 

dari minimal ketersediaan RTH yang seharusnya 30%.  

 

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Citra Sentinel 2A, Metode Maximum Likelihood, 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

 

Abstract 

 

One of the impacts of the development and growth of a city is the physical changes 

in land use. These changes can be seen by increasing number of buildings in cities. 

Land conversion also happen because it is influenced by the development of the 

tourism sector in the area around Magelang City, where the city of Magelang itself 

is arrounded by Magelang Regency which has many tourism sectors. This impact 

also causes a reduction in green open space in cities. Based on the Minister of 

Public Works Regulation No.5 / PRT / M / 2008 concerning Spatial Planning, each 

city area must provide a green open space of 30% of the total area, so that a city 

must conduct periodic evaluations of its availability. The purpose of this research 

are 1) to analyze the green open space apportions in Magelang City in 2019; 2) 

analyzing the availability of green open space in the City of Magelang in 2019 

based on Minister of Public Works Regulation No.5 / PRT / M / 2008; and 3) 

analyzing the suitability of green open space with the Magelang City Regional 

Spatial Plan in 2019. The method used to achieve the first purpose is to analyze 2A 

sentinel remote sensing digital images using the multispectral maximum likelihood 

classification technique. This method compares and calculates the average value 

of the various classes and bands. The next method is by comparing the results with 

the standard of green open space availability in Magelang City based on the 

Minister of Public Works Regulation No.5 / PRT / M / 2008. The last method used 

by overlaying the results of the green open space apportions using the multispectral 

maximum likelihood classification with the Regional Spatial Plan for green open 

space in City of Magelang 2019 to produce a spatial suitability relation between 

the green open space resulting from processing and the distribution of green open 

space in regional government structure based on spatial planning. The results of 

this research indicate that total area of green open space in the City of Magelang 

in 2019 is 8.46 km2 or 46.68% of total area. These results indicate that availability 

of green open space in Magelang city is sufficient from minimum availability of 

30% green open space in a city. The suitability level Regional Spatial Plan of 

Magelang City in 2019 is 1.27 km2 suitable and 0.007 km2 not suitable. This shows 

that the level of suitability is more than 99% of total area Regional Spatial Planning 

in Magelang City. The conclusion from these results is needed that a better 

management policy from the local government because the calculation of the area 

of green open space according to the Regional Spatial Plan of Magelang City in 

2019 is 1.28 km2 or 7.04% where is that results are very less than the minimum 

availability of green open space which should be 30%. 
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Keywords: Green Open Space, Sentinel 2A, Maximum Likelihood Method, 

Regional Spatial Plan 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kota saat ini semakin berkembang pesat. Adanya pengalihfungsian 

lahan menjadi kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan 

jasa, kawasan pemukiman, jaringan transportasi serta sarana dan prasarana 

menyebabkan minimnya ruang terbuka hijau di perkotaan (Hapsari, 2013). Ruang 

terbuka hijau seharusnya dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dapat 

mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat pembangunan kota. Peran serta 

masyarakat merupakan unsur penting perencanaan dalam pengelolaan ruang 

terbuka hijau karena pemahaman nilai, sikap dan keterampilan dapat dijadikan 

modal untuk lebih memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam. 

Pengaruh dari perkembangan dan pertumbuhan dari suatu kota memiliki 

dampak salah satunya yaitu perubahan fisik dari penggunaan lahan. Perubahan-

perubahan tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya lahan terbangun pada 

kota. Dampak tersebut juga menimbulkan pengurangan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) yang terdapat di kota. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No.5/PRT/M/2008 tentang Penataan 

Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

sebesar 30% dari luas wilayah, dimana 20% RTH publik dan 10% RTH privat. 

Pengurangan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau tersebut dapat mengakibatkan 

penurunan kualitas hidup perkotaan yang memiliki dampak ke berbagai aspek 

kehidupan kota seperti dapat terjadinya banjir karena peresapan air oleh tanaman 

berkurang, peningkatan pencemaran udara karena polusi yang tidak dapat diserap 

oleh tanaman, dan dapat mengakibatkan penurunan produktivitas masyarakat 

karena ruang yang tersedia menjadi terbatas. Masyarakat dapat memanfaatkan 

keberadaan ruang terbuka tersebut untuk menunjang aktivitasnya dalam 

berinteraksi dengan sesama warga (Santoso dkk., 2012). Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana 



4 
 

tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Nasional dan Provinsi ke dalam 

kebijakan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah daerah. Menurut 

Peraturan Daerah Kota Magelang No 4 (2012) tujuan penataan ruang wilayah 

daerah sebagaimana dimaksud adalah mewujudkan ruang daerah sebagai kota jasa 

bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat 

madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif,  dan 

berkelanjutan. 

Data penginderaan jauh mampu menyajikan sebaran dan luasan RTH di 

Kota Magelang. Citra satelit merupakan produk dari penginderaan jauh yang bisa 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui luasan dan sebaran RTH. Untuk 

itu dibutuhkan interpretasi suatu citra dalam penelitian ini. Citra yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah citra Sentinel 2A. Penelitian ini memanfaaatkan data 

penginderaan jauh untuk deteksi persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 

Magelang dilakukan analisis luas sebarannya dan menganalisis keselarasannya 

dengan peta RTRW Kota Magelang tahun 2019. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana agihan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan klasifikasi 

Maximum Likelihood di Kota Magelang tahun 2019? 

2. Bagaimana kecukupan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 

Magelang pada tahun 2019 berdasarkan peraturan menteri PU 

No.5/PRT/M/2008? 

3. Bagaimanakan keselarasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis agihan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Magelang Tahun 

2019 
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2. Menganalisis kecukupan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 

Magelang pada tahun 2019 berdasarkan peraturan menteri PU 

No.5/PRT/M/2008 

3. Menganalisis keselarasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang tahun 2019 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei 

dalam penelitian dipilih karena adanya sampel-sampel yang dibutuhkan untuk 

validasi hasil klasifikasi. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling, dimana sampel-sampel diambil berdasarkan pada 

pertimbangan yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Pertimbangan 

yang dilakukan adalah dengan menempatkan titik sampel lapangan terhadap 

keraguan peneliti pada objek visual citra hasil klasifikasi, dimana tujuannya untuk 

memastikan objek visual citra sama dengan objek asli di lapangan. 

Secara umum analisis dilakukan dengan menggunakan data Citra Sentinel 

2A yang telah terkoreksi geometrik dan radiometrik, sehingga dapat diklasifikasi 

untuk mengkelaskan objek berdasarkan kenampakan citra. Pengambilan training 

sample dijadikan sebagai acuan untuk melakukan klasifikasi multispektral 

maximum likelihood. Hasil klasifikasi menjadi acuan subset vegetasi. Secara rinci, 

metode penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

Metode analisis data untuk mencapai tujuan pertama yaitu dengan cara 

analisis citra digital penginderaan jauh sentinel 2A menggunakan teknik klasifikasi 

multispektral maximum likelihood. Metode ini membandingkan dan menghitung 

nilai rata-rata dari berbagai macam kelas dan band yang ada. Band yang digunakan 

dengan cara Layer stacking citra pada data Sentinel 2A adalah dengan 

memanfaatkan band inframerah dekat, merah dan hijau, yakni kombinasi band 843. 

Kombinasi band tersebut akan memaksimalkan kenampakan citra agar mudah 

dalam deteksi dan identifikasi objek RTH  dengan objek lainnya 

Metode analisis untuk mencapai tujuan kedua yaitu dengan cara komparasi 

antara hasil pengolahan dengan teknik klasifikasi multispektral maximum 
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likelihood dengan standar kecukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 

Magelang pada tahun 2019 berdasarkan peraturan menteri PU No.5/PRT/M/2008 

dimana pada peraturan tersebut menjelaskan tentang Penataan Ruang, setiap 

wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari 

luas wilayah, dimana 20% RTH publik dan 10% RTH privat. 

Metode analisis untuk mencapai tujuan ketiga adalah dengan cara overlay 

antara hasil agihan RTH menggunakan klasifikasi multispektral maximum 

likelihood dengan RTRW peruntukan Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang. 

Overlay akan menghasilkan hubungan keselarasan spasial antara sebaran Ruang 

Terbuka Hijau (RTH)  hasil analisis klasifikasi multispektral maximum likelihood 

dengan sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam susunan pemerintah daerah 

tentang perencanaan tata ruang RTRW. Adapun diagram alir penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Agihan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang 

Tahun 2019 

Informasi mengenai agihan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 

Magelang diperoleh berdasarkan hasil dari pengolahan citra sentinel 2A 

menggunakan metode klasifikasi maximum likelihood. Metode klasifikasi 

maximum likelihood digunakan dalam penelitian ini karena memiliki pendekatan 

yang cukup baik untuk membedakan setiap kelas objek yang ada pada citra 

sehingga dapat menghasilkan informasi RTH yang akurat. Berdasarkan hasil 

pengolahan data, agihan RTH di Kota Magelang tahun 2019 berada di sekeliling 

atau mengelilingi Kota Magelang itu sendiri, sementara di bagian tengah Kota 

Magelang lebih terfokus pada objek lahan terbangun (non-RTH). Hal ini 

dikarenakan adanya kemungkinan pembangunan Kota Magelang yang lebih 

berpusat di bagian tengah Kota Magelang untuk memudahkan aksesibilitas warga 

Kota Magelang. Selain itu, keterbatasan lahan yang tidak memungkinkan untuk 

ruang terbuka hijau di bagian tengah Kota Magelang karena adanya lahan terbangun 

yang sudah terlalu padat juga menyebabkan ruang terbuka hijau dominan berada di 

pinggir Kota Magelang. 

Jenis RTH yang ada di Kota Magelang tahun 2019 antara lain sempadan 

jalan, lapangan, kebun campuran, pemakaman, hutan kota, dan sempadan sungai. 

Berdasarkan hasil klasifikasi citra sentinel 2A klasifikasi maximum likelihood pada 

Tabel 9, jenis RTH yang mendominasi di Kota Magelang adalah sempadan jalan 

dengan luas total sebesar 4,04 km2. Objek sempadan jalan tersebar di seluruh Kota 

Magelang mengikuti objek jalan. Luasnya objek sempadan jalan ini dapat 

dikarenakan banyaknya ruas jalan yang ada di Kota Magelang dimana biasanya di 

setiap ruas jalan memiliki sempadan jalan baik berupa sempadan jalan jalur pejalan 

kaki maupun median jalan. Akan tetapi tidak semua ruas jalan yang ada di Kota 

Magelang ini memiliki sempadan jalan. 

Objek RTH berupa lapangan yang ada di Kota Magelang memiliki luas 

sebesar 1,49 km2. Objek lapangan tersebar di seluruh wilayah Kota Magelang baik 

di Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, dan Kecamatan 
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Magelang Selatan. Objek RTH berupa kebun campuran yang ada di Kota Magelang 

memiliki luas sebesar 1,05 km2. Objek kebun campuran tersebar di sekitar 

permukiman Kota Magelang. 

Objek RTH berupa pemakaman yang ada di Kota Magelang memiliki luas 

wilayah sebesar 0,9 km2. Objek pemakaman tersebar di seluruh wilayah Kota 

Magelang. Lahan pemakaman menjadi kebutuhan yang penting yang harus tersedia. 

Meskipun banyak lokasi lahan pemakaman yang terdapat di seluruh wilayah Kota 

Magelang, akan tetapi luas lahan pemakaman yang ada terbilang cukup sempit 

mengingat banyaknya jumlah penduduk yang ada di Kota Magelang. 

Objek RTH berupa hutan kota dan sempadan sungai memiliki luasan 

wilayah yang sama yaitu sebesar 0,49 km2. Objek hutan kota mendominasi di 

daerah Kecamatan Magelang Selatan, sedangkan objek sempadan sungai berada di 

seluruh wilayah Kota Magelang. Objek sungai terbentang dari Kecamatan 

Magelang Utara menuju ke selatan sampai Kecamatan Magelang Selatan sehingga 

terdapat objek sempadan sungai yang mengikuti sungai tersebut. Adapaun peta 

agihan RTH Kota Magelang dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Peta Agihan Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang Tahun 2019 
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3.2 Analisis Tingkat Kecukupan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 

Klasifikasi Maximum Likelihood Dengan Peraturan Menteri PU 

No.5/PRT/M/2008 

Tingkat kecukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada suatu wilayah dapat 

diketahui berdasarkan luas wilayahnya. Salah satu peraturan untuk mengatur 

kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah adalah Peraturan Menteri PU No. 5 

Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 

di Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 menetapkan bahwa 

setiap wilayah memerlukan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayahnya. 

Kota Magelang memiliki luas wilayah sebesar 18,12 km2. Kebutuhan RTH 

di Kota Magelang dengan luas wilayah tersebut yaitu minimal sebesar 5,43 km2. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, RTH yang ada di Kota Magelang tahun 2019 

memiliki luas sebesar 8,46 km2 atau 46,6% dari total luas wilayah. Apabila 

dibandingkan antara luas RTH yang tersedia dengan luas wilayah Kota Magelang, 

maka ketersediaan RTH di Kota Magelang sudah memenuhi atau mencukupi 

standar ideal minimum RTH yang sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri 

No. 5 Tahun 2008 yaitu minimal 30%. 

Ketersediaan luas lahan RTH di Kota Magelang yang sudah memenuhi atau 

mencukupi standar ideal penyediaannya menjadi pertanda kerjasama yang baik 

antara pemerintah dan masyarakat Kota Magelang. Pemerintah dan masyarakat 

memiliki peran yang sangat besar untuk dapat melestarikan ketersediaan ruang 

terbuka hijau. Peran pemerintah dalam melestarikan ruang terbuka hijau dapat 

berupa sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan ruang 

terbuka hijau. 

Sosialisasi tersebut sangat penting dilakukan mengingat saat ini banyak 

terjadi alih fungsi lahan dari lahan ruang terbuka hijau menjadi lahan terbangun 

yang menyebabkan berkurangnya lahan ruang terbuka hijau. Selain itu, pemerintah 

Kota Magelang juga memperhatikan dan terlibat dalam pembangunan yang terjadi 

di Kota Magelang, baik itu pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat maupun 

pemerintah itu sendiri. Keterbatasan lahan yang ada juga mungkin dapat terjadi di 

Kota Magelang, akan tetapi pemerintah dapat mensiasatinya dengan baik. 
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Peran masyarakat dapat berupa mentaati peraturan yang sudah diberlakukan 

oleh pemerintah setempat. Salah satunya adalah melakukan pembangunan secara 

vertikal. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar luas lahan ruang terbuka hijau 

yang sudah ada tidak beralih fungsi menjadi lahan terbangun sehingga luasannya 

menjadi berkurang. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan pot tanaman 

apabila tidak memiliki pekarangan yang cukup luas untuk ditanami oleh tanaman. 

Ketersediaan lahan ruang terbuka hijau di Kota Magelang tahun 2019 yang sudah 

terpenuhi ini harus tetap dilestarikan keberadaannya agar keseimbangan lingkungan 

dapat terjaga dengan baik. 

Menurut Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008, ruang terbuka hijau terbagi 

menjadi publik dan privat. Akan tetapi, pada penelitian ini tidak membagi RTH 

menjadi publik dan privat, sehingga hanya menganalisis RTH secara keseluruhan 

baik itu RTH publik maupun RTH privat. Hal ini karena adanya keterbatasan 

resolusi spasial citra penginderaan jauh yang digunakan sehingga tidak dapat 

mengidentifikasi objek yang berupa RTH publik atau RTH privat. 

 

3.3 Analisis Keselarasan Ruang Terbuka Hijau Klasifikasi Maximum 

Likelihood dengan RTRW Kota Magelang tahun 2019 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman untuk penyusunan 

rencana pembangunan suatu wilayah dalam jangka panjang yang berisi tujuan, 

arahan kebijakan, dan strategi pemanfaatan ruang. Umumnya, setiap wilayah 

memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dapat berlaku selama 20 

tahun dan setiap 5 tahunnya dilakukan peninjauan kembali. Hasil peninjauan 

kembali tersebut berupa kesimpulan mengenai RTRW yang harus dicabut atau 

sebatas dilakukan revisi. Salah satu strategi pemanfaatan ruang yang tercantum 

dalam RTRW di kawasan perkotaan adalah penyediaan ruang terbuka hijau. 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah disusun oleh pemerintah kota 

setempat pada tahun 2019 yang mana terdapat beberapa klasifikasi penggunaan 

lahan yang rencananya akan digunakan untuk lahan ruang terbuka hijau. Klasifikasi 

penggunaan lahan tersebut antara lain pemakaman, RTH publik kebun raya, taman 

kecamatan, taman kelurahan, dan taman kota. Luasan ruang terbuka hijau menurut 
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RTRW Kota Magelang tahun 2019 sebesar 1,28 km2 atau 7,04% dari total luas 

wilayahnya. Bahkan, luasan ruang terbuka hijau menurut RTRW Kota Magelang 

tahun 2019 tersebut belum memenuhi standar ideal penyediaan ruang terbuka hijau 

yaitu minimal 30% dari luas seluruh wilayahnya. 

Ruang terbuka hijau menurut RTRW Kota Magelang tahun 2019 

menunjukkan luasan hanya 7,04% dikarenakan sebagian besar kelas RTH dari 

RTRW Kota Magelang tidak sama dengan kelas yang digunakan oleh peneliti untuk 

dilakukan pengolahan dengan klasifikasi maximum likelihood. Hal tersebut dapat 

dilihat pada pada Gambar 16 yang menujukkan kelas yang digunakan oleh RTRW 

Kota Magelang hanya berupa pemakaman, RTH publik kebun raya, taman 

kecamatan, taman kelurahan dan taman kota, sedangkan peneliti mengasumsikan 

bayak kelas yang digunakan pada proses klasifikasi RTH yang digunakan yaitu 

hutan kota, kebun campuran, lapangan, pemakaman, sempadan jalan, dan 

sempadan sungai. Hasil perbedaannya tentu sangat jauh, namun pada penelitian ini 

peneliti mengeneralisasikan kelas RTH publik dan RTH privat menjadi satu, 

sehingga kelas yang dapat dijadikan sebagain acuan untuk keselarasan dengan 

menggunakan proses overlay dapat disamakan menjadi satu jenis RTH saja. 

Perhitungan tingkat keselarasan yang telah dilakukan oleh peneliti 

didapatkan luas total 1,27 km2,yang sesuai dan 0,007 km2 tidak sesuai dengan hasil 

klasifikasi maximum likelihood, hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 99% 

memiliki kesesuaian antara RTH RTRW Kota Magelang dengan hasil klasifikasi 

maximum likelihood menggunakan citra sentinel 2A. Kurang dari 1% kesesuaian 

tersebut yaitu taman kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Magelang Tengah 

menurut RTRW Kota Magelang, sedangkan pada hasil pengolahan RTH peneliti 

letak tersebut merupakan objek perkantoran. Adapun peta keselarasan ruang 

terbuka hijau klasifikasi maximum likelihood dengan RTRW Kota Magelang tahun 

2019 dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Peta Keselarasan Ruang Terbuka Hijau Klasifikasi Maximum 

Likelihood dengan RTRW Kota Magelang Tahun 2019 
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4. PENUTUP 

1. Ruang terbuka hijau yang tersedia di Kota Magelang tahun 2019 hasil 

klasifikasi maximum likelihood tersebar secara merata mengelilingi seluruh 

wilayahnya dengan persentase luasan sebesar 46,6% yang terdiri dari 

berbagai kelas klasifikasi yaitu hutan kota, kebun campuran, lapangan, 

pemakaman, sempadan jalan, dan sempadan sungai. 

2. Total kecukupan ruang terbuka hijau berdasarkan peraturan menteri PU 

No.5/PRT/M/2008 yaitu mengharuskan ketersediaannya minimal 30% dari 

total luas wilayah suatu kabupaten/kota didapatkan hasil sebesar 46,6% dari 

total luas wilayah sebesar 18,12 km² dengan hasil sangat melebihi cukup 

dari ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Magelang.  

3. Rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kota Magelang hingga saat ini 

penerapan dalam hal penyediaan RTH masih belum maksimal yaitu hanya 

menyediakan luas untuk RTH sebesar 7,04% dari total luas wilayahnya. 

Rencana pemerintah tersebut harus mencukupi setidaknya RTH dengan luas 

persentase 30%. Hasil kesesuaiannya menunjukkan tingkat keselarasan 

yang telah dilakukan dan didapatkan luas persentase lebih dari 99% 

memiliki kesesuaian antara RTH RTRW Kota Magelang dengan hasil 

klasifikasi maximum likelihood menggunakan citra sentinel 2A. 
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