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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Judul

Judul laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur adalah Perencanaan Taman

Edukasi Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda Dengan Pendekatan Konsep Smart City.

Untuk mengetahui maksud dari judul tersebut, uraian pengertiannya:

Perencanaan : Perencanaan yang sistematik dimana proses ini lebih

menekankan pada seleksi komponen rancangan untuk

menentukan kondisi yang diharapkan dari suatu tapak,

atas proses perencanaan suatu objek yang bertujuan agar

objek yang diciptakan memiliki fungsi, memiliki nilai

keindahan, dan berguna bagi manusia.

(https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-desa

in.html)

Taman Edukasi` : Sebuah kawasan hijau yang berfungsi sebagai taman bagi

masyarakat setempat untuk belajar dan bermain sebagai

proses pemahaman suatu objek.

Kecamatan

Palaran

: Palaran adalah sebuah kecamatan di Kota Samarinda,

Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatain ini merupakan

kecamatan terluas kedua di Samarinda

(https://id.wikipedia.org/wiki/Palaran,_Samarinda)

Kota Samarinda : Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan

Timur, Indonesia serta kota dengan penduduk terbesar di

seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk

812,597 jiwa.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Samarinda)

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan
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Smart City : Konsep Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas atau

pintar yang membantu masyarakat yang menghuninya

dengan sumber daya yang ada dengan efisien.

(http://sim.ciptakarya.pu.go.id/kotabaru/site/konsepkotaba

ru/21#:~:text=Kota%20Cerdas%20(smart%20city)%20ad

alah%20sebuah%20konsep%20kota%20cerdas%2F,kejad

ian%20yang%20tak%20terduga%20sebelumnya.)

Perencanaan Taman Edukasi di Kecamatan Palaran dengan pendekatan konsep

Smart City merupakan perencanaan kawasan hijau publik dengan berbasis edukasi

pendekatan konsep Smart City khususnya pada komponen Smart Environment.

1.2. Latar Belakang

1.2.1. Kebutuhan dan Kurangnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda

Kawasan perkotaan merupakan suatu kawasan yang berkembang sangat

pesat, terdapat banyak pusat kegiatan masyarakat seperti pusat ekonomi, pendidikan

dan industri. Perkembangan kawasan perkotaan juga akan diiringi dengan tingginya

laju penduduk, terutama para penduduk pendatang baru yang akan menimbulkan pola

permukiman kota yang padat dan sempit. Hal tersebut akan membawa dampak bagi

penataan pola ruang dan kebutuhan ruang publik baik secara sengaja maupun tidak

sengaja.

Pembangunan perkotaaan yang berkelanjutan memerlukan berbagai upaya

untuk menyeimbangkan daya dukung lingkungan kota yang dapat menyangga secara

berlanjut aktivitas pembangunan kota yang sedang direncanakan. Ruang terbuka hijau

memiliki peran penting dalam struktur perkotaan. Fungsi hijau pada ruang terbuka

hijau adalah sebagai paru-paru kota dan merupakan komponen penting dalam

mempengaruhi kualitas hidup manusia secara ekologis maupun sosial psikologis.

(Januarisa, 2015).

Dalam Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2014 tentang Rancangan Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014–2034, RTH seperti taman atau hutan kota

harus tersedia minimal 30 persen dari luasan kota. Pemenuhan kebutuhan ruang

terbuka hijau (RTH) di Samarinda belum mencapai target. Idealnya, dari 717,4 km

persegi luas Samarinda, yang menjadi RTH mencapai 30 persen. Namun yang ada

sekarang hanya 6 persen. Keberadaan taman kota di Kecamatan Palaran ini sangat
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penting, bukan hanya sebagai ruang terbuka hijau tetapi juga mengakomodasi

kegiatan rekreasi masyarakat Palaran dan sekitarnya. Disekitar Jembatan Mahkota II,

lokasi yang potensial ini dapat dimanfatkan sebagai taman kota yang berbasis edukasi

karena lokasinya yg strategis dipinggir sungai dan mendapat view dari Jembatan

Mahkota II. Kecamatan Palaran dipilih untuk site perencanaan dan perancangan RTH

karena menurut Ramdani dkk (2015), dalam Analisis Ruang Terbuka Kota hijau

Kenyamanan Kota Samarinda menyebutkan bahwa Kecamatan Palaran masih kurang

4.022 ha.

1.2.2. Ruang Terbuka Hijau dalam konsep Smart City

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda dalam

perencanaan tahun 2005-2025 (perencanaan pembangunan dua puluh tahun

mendatang) salah satu perwujudan pembangunan Kota Samarinda adalah Kota

Samarinda menjadi Smart City. Tujuan dari konsep Smart City adalah menjadikan

Kota Samarinda sebagai Kota Layak Huni. Wakil Menteri Pekerjaan Umum,

Hermanto Dardak dalam Grand Launching Smarter Indonesia mengatakan dalam

mewujudkan smart city di indonesia, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

dalam platform penataan ruang merupakan pintu masuk untuk perwujudan Smart City

di Indonesia. Ruang Terbuka Hijau adalah salah satu atribut dari kota hijau. Atribut

kota hijau adalah konsep dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu

Green Planning and Design, Green Community, Green Open Space, Green Building,

Green Transportation, Green Energy, Green Water, Green Waste. Program

Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dimaksudkan untuk mewujudkan

Undang-Undang No, 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah kota harus

memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dengan komposisi 20% berupa RTH

publik dan 10% RTH privat. Elemen pendukung terwujudnya smart city dalam

perancanaan kota dalam mendukung penyeimbangan dan pelestarian ekosistem kota

(smart environment) adalah salah satunya dengan ketersediaannya Ruang Terbuka

hijau di Kawasan Perkotaan. Elemen pendukung terwujudnya smart city dalam

perancanaan kota dalam mendukung penyeimbangan dan pelestarian ekosistem kota

(smart environment) adalah salah satunya dengan ketersediaannya Ruang Terbuka

hijau di Kawasan Perkotaan. Konsep Smart City ini juga mengupayakan untuk dapat
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mengurangi beberapa permasalahan seperti: pencemaran, kesemerawutan lingkungan,

dan sampah.

1.2.3. Taman Edukasi Kota

Ruang publik seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat digunakan

masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar ruangan pada saat ini semakin

berkurang karena berbagai kepentingan pembangunan yang dianggap lebih penting

dan bernilai ekonomis tinggi sehingga lahan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau

semakin dianggap kurang penting dan terabaikan keberadaannya. Ruang terbuka

hijau publik, selain tempat untuk melakukan aktivitas masyarakat yang ditujukan

untuk publik, menyimpan manfaat khususnya di kawasan perkotaan. Taman Kota

sebagai Ruang Terbuka hijau dapat ditinjau dari berbagai fungsi, yaitu: Fungsi fisik,

aktivitas sosial dan budaya, edukasi, ekonomi, estetika.

Di kota-kota besar permasalahan lingkungan menjadi hal yang tidak mudah

untuk diatasi, seperti pencemaran udara, air, maupun tanah. Pencemaran itu terjadi

akibat alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan perusahaan, perumahan, dan pusat

perbelanjaan. Usaha dan upaya melesatarikan lingkungan hidup untuk

mengembalikan fungsi alam sebagaimana mestinya, bukan hanya tanggung jawab

pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat setempat. Edukasi

terkait pelestarian alam penting dilakukan oleh Pemerintah Kota. Masyarakat Kota

Samarinda memerlukan sebuah edukasi tentang pelestarian alam terutama untuk

pencemaran lingkungan. Dari Jumiati (2020), Menurut (Tribun Kaltim, 2015) Sungai

Mahakam misalnya, secara kasat mata dan pengujian dari parameter air telah

melewati Nilai Ambang Batas dalam kualitas airnya. Pemanfaatan Ruang Terbuka

Hijau Publik sebagai Taman Edukasi untuk pembelajaran sebagai tempat melakukan

aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan, memahami karakteristik lingkungan,

memahami konsep lingkungan di Kota Samarinda.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah

Bagaimana konsep merancang ruang terbuka hijau sebagai Ruang terbuka publik yang

dapat memenuhi kebutuhan ruang masyarakat dengan menjadi wadah bagi masyarakat

https://www.indotekhnoplus.com/
https://www.indotekhnoplus.com/
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untuk berwisata, beredukasi dan menerapkan konsep smart city berbasis Smart

Environment di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda?

1.4. Tujuan dan Sasaran

1.4.1. Tujuan

Tujuan yang diinginkan adalah untuk merancang taman edukasi di

Kecamatan Palaran Kota Samarinda untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau

dan wisata edukasi masyarakat tentang pencemaran lingkungan di Kota Samarinda.

1.4.2. Sasaran

Sasaran yang di tujukan adalah untuk mendapatkan konsep perencanaan

taman edukasi pada Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan konsep Smart City

berbasis Smart Environment yang merupakan program RPJP Kota Samarinda.

1.5. Lingkup dan Batasan

1.5.1. Lingkup Pembahasan

Pembahasan dilakukan dari pertimbangan data yang didapat secara survei,

peraturan, RTRW, teori dan studi preseden.

1.5.2. Batasan

Difokuskan pada pembuatan perencanaan konsep Smart City pada Taman

Edukasi.

1.6. Metode

1.6.1. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan terhadap sebuah objek secara

langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut.
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1.6.2. Studi Literatur

Studi literatur yaitu mencari referensi data teori yang relevan dengan

memahami hal-hal terkait melalui pemahaman buku, jurnal, artikel laporan penelitian,

dan situs-situs di internet dan juga dimaksudkan untuk mendalami dan memperkuat

teori-teori yang digunakan dan mendukung analisa.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisi pendahuluan untuk menyempurnakan penulisan

tentang latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup pembahasan, metode, dan

sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan

secara terperinci yang memuat tentang topik-topik yang digunakan untuk

menganalisis penanganan masalah dalam penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN

PERENCANAAN

Pada BAB III ini berisi tentang gambaran umum dan tinjuan lokasi Taman

Edukasi di Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

BAB IV : ANALISIS DAN KONSEP PERENCANAAN RANCANGAN

Dalam BAB IV ini berisi tentang penguraian keseluruhan data dan konsep

pendekatan yang akan digunakan sebagai acuan penyelesaian permasalahan.
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