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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Perancangan Kota Sebagai Perluasan Bidang Arsitektur
Gosling dan Maitland (1984) mengatakan bahwa perancangan kota adalah merupakan
jembatan antara perencanaan kota dan arsitektur.
‘Urban design as bridging the gab between planning and architecture’
Perencanaan kota lebih menitik-beratkan pada bentuk tata guna lahan (landuse pattern) dan
masalah sosial ekonomi, sedangkan arsitektur lebih pada perancangan bangunan. Dari
perbedaan itu muncul Perancangan Kota sebagai ilmu yang berperan merancang ruang-ruang
publik (the design of public spaces)
Perancangan kota dapat dilihat sebagai perluasan bidang arsitektur. Mengapa demikian? Dari
satu sisi skala atau cakupan area, Arsitektur merancang bangunan pada satu persil (atau
disebut berskala mikro), sedangkan cakupan perancangan kota meluas tidak hanya satu persil
tapi suatu kawasan (yang biasanya terdiri dari banyak persil), dapat disebut juga sebagai
berskala mezo (lihat Gambar I-1). Dengan demikian, perancangan kota berkaitan dengan
penataan lingkungan fisik yang lebih luas daripada hanya satu persil seperti yang dialami
oleh bidang arsitektur.

Gambar 1.1. Perancangan Kota Sebagai Ekstensi Arsitektur
Perancangan Kota atau urban design didasarkan pada persepsi dari ruang-ruang kota (urban
space) sebagai obyek yang dapat direkayasa atau dimodifikasi. Sehingga perlu strategi yang
dapat menciptakan bentuk yang melebihi keadaan semula.
Urban design merupakan bagian dari kota, sehingga fungsi dari perancangan tersebut harus
berkaitan dengan fungsi-fungsi bagian kota yang lain, dan secara menyeluruh merupakan
bagian dari jaringan yang ada.
Urban Design tidak hanya merupakan konsep estetika, tetapi suatu proses pengambilan
keputusan termasuk aspek sosiologi kota. Hasil dari urban design menitikberatkan pada
masalah yang penting atau mendesak bagi kehidupan manusia dan kegiatan kotanya.
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Urban design adalah suatu bentuk perancangan yang berkelanjutan dan tidak pernah selesai
(never ending movement), persoalan baru selalu ada setiap saat seiring dengan tuntutan
kebutuhan manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang
semakin modern.

1.2. Ruang Publik Sebagai Elemen Perancangan Kota
Lingkup urban design seperti yang telah diketahui merupakan bagian dari proses perencanaan
kota yang berkaitan dengan masalah kualitas fisik lingkungan. Pada Urban Design Plan di
San Fransisco tahun 1970 berusaha menghubungkan 4 (empat) kelompok ruang-ruang
(Shirvani, 1985) :
1. Bentuk dan Kesan secara Internal ( Internal Patern and image)
2. Bentuk dan Kesan secara Eksternal ( External Form and Image)
3. Parkir dan Sirkulasi (Circulation and Parking), lebih berkaitan dengan melihat jalan
dan karakteristiknya baik dar aspek kualitas perawatan, luasan, susunan, kemonotonan,
kejelasan dari rute, oreintasi ke tujuan, keamanan, kemudahan sirkulasi, persyaratan
parkir dan lokasinya
4. Kualitas Lingkungan (quality of environment)
Dahulu, para urban designer lebih memperhatikan aspek internal pattern and image dan
external form and image, karena kedua aspek ini lebih berorientasi pada fisik dalam urban
design. Terutama elemen fisik yang lebih spesifik seperti plaza, mall, area tempat duduk,
pohon-pohon, lampu-lampu hias atau elemen lain yang spesifik bagi lingkungan masyarakat
setempat.
Untuk menentukan elemen-elemen dalam urban design yang saling terkait satu dengan yang
lain, Hamid Shirvani (1985), menentukan elemen urban design dalam 8 (delapan ) kategori
sebagai berikut :
1. Tata Guna Lahan ( Land use ), merupakan rancangan dua dimensi berupa denah
peruntukan lahan sebuah kota. Ruang-ruang tiga dimensi (bangunan) akan dibangun
di tempat-tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut
2. Bentuk dan Massa Bangunan (Building Form and Massing), membahas mengenai
bagaimana bentuk dan massa-massa bangunan yang dapat membetuk suatu kota serta
bagaimana hubungan antar massa (banyak bangunan) yang ada.
3. Sirkulasi dan Parkir (Circulation and Parking)
Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk
dan mengkontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem
transportasi dari jalan publik, pedestrian way, dan tempat-tempat transit yang saling
berhubungan akan membetuk pergerakan suatu kegiatan. Sedangkan Ruang Parkir
mempunyai pengaruh visual pada daerah perkotaan.
4. Ruang Terbuka Kota (Open Space)
Berbicara tentang ruang terbuka (open space) selalu perkaitan dengan lansekap.
Elemen Lansekap terdiri dari elemen keras (hardscape, seperti jalan, trotoar, bebatuan
dan sebagainya) serta elemen lunak (softscape) berupa tanaman dan air. Ruang
terbuka berupa lapangan, jalan, sempadan sungai, green belt, taman dan sebagainya.
5. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian Ways), elemen pejalan kaki harus dibantu dengan
interaksinya pada elemen-elemen dasar desain tata kota dan harus berkaitan dengan
lingkungan kota dan pola-pola aktivitas
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6. Aktivitas Pendukung (Activity Support), adalah semua fungsi bangunan dan kegiatankegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota
7. Penandaan (Signage), yang dimaksud adalah petunjuk arah jalan, rambu lalu lintas,
media iklan, dan berbagai bentuk penandaan lain. Keberadaan penandaan akan
mempengaruhi visualisasi kota.
8. Preservasi (Preservation) dalam perancangan kota adalah perlindungan terhadap
lingkungan tempat tinggal (permukiman) dan Urban places (alun-alun, plaza dan area
perbelanjaan) yang ada dan mempunyai ciri khas, seperti halnya perlindungan
terhadap bangunan bersejarah
Selanjutnya akan dibahas lebith terperinci terhadap Ruang Terbuka Kota (Open Space)
sebagai bagian dari elemen perancangan kota.

7
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BAB II
RUANG TERBUKA KOTA : PENGERTIAN DAN SEJARAHNYA
2.1. Pengertian Ruang Terbuka Kota
Ruang terbuka (Open Space) merupakan ruang terbuka yang selalu terletak di luar massa
bangunan yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap orang serta memberikan
kesempatan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Yang dimaksud dengan ruang
terbuka antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota
dan taman rekreasi (Hakim, 2003 : 50).
Menurut Gunadi (1995) dalam perencanaan ruang kota (townscapes) dikenal istilah Ruang
Terbuka (open space), yakni daerah atau tempat terbuka di lingkungan perkotaan. RT
berbeda dengan istilah ruang luar (exterior space), yang ada di sekitar bangunan dan
merupakan kebalikan ruang dalam (interior space) di dalam bangunan. Definisi ruang luar,
adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan
digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan olahraga, termasuk plaza
(piazza) atau square.
Sedang: ‘zona hijau’ bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk
atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/ jejaring listrik tegangan
tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota,
taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya, sebagai Ruang Terbuka (Hijau).
Zucker (1959) berpendapat bahwa ruang terbuka publik di pusat kota terbentuk oleh 2 (dua)
faktor penting, yaitu :
 Faktor Fisik, berhubungan dengan bentuk dan massa bangunan yang ada di sekitar
ruang terbuka tersebut
 Faktor Psikologi, bagaimana suatu generasi melihat dan menggunakan ruang terbuka
Secara singkat, Pengertian Ruang Terbuka kota secara singkat merupakan suatu ruang publik
yang berfungsi untuk kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan budaya,
memiliki fungsi interaksi sosial bagi masyarakat, kegiatan ekonomi rakyat dan tempat
apresiasi budaya.
Ruang publik telah menjadi bagian mendasar dari masyarakat selama berabad-abad. Ini
berfungsi sebagai pengaturan bagi individu untuk beristirahat, bertemu dan bertukar
pikiran. Ruang publik juga dapat bertindak sebagai titik pementasan untuk protes dan gerakan
sosial di mana bisa mengekspresikan diri.
Ruang publik perkotaan memiliki kualitas yang unik dalam potensinya untuk menawarkan
tempat untuk interaksi sosial terjadi antara kaum urban. Ruang publik seperti taman kota
kadang-kadang bisa menjadi lokasi untuk perilaku anti-sosial dan masalah, tetapi juga bisa
menjadi lokasi bagi anak-anak untuk bermain, dan untuk jalan-jalan menyenangkan dan
interaksi yang tidak direncanakan. Ruang publik dapat menyimpan banyak peristiwa dan ini
dapat berkisar dari pertemuan sosial untuk kegiatan ekonomi.Sebuah indikator yang baik
kualitas dalam kaitannya dengan ruang frekuensi penggunaan oleh orang-orang. Di mana
orang berkumpul, lebih banyak orang akan ingin bergabung dan ruang publik dapat
merangsang interaksi melalui kehadiran musik, seni, makanan, diskusi dan perayaan hari raya
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2.2. Sejarah Perkembangan Ruang Terbuka Kota
2.2.1. Yunani Kuno
Agorae merupakan ruang publik pertama di Yunani. Sebuah link simbiosis diantara ruangruang dan kehidupan perkotaan Yunani kuno. Agorae juga sebagai bagian elemen fisik kota
Yunani,
dimana
terjadi
interaksi
sosial
masyarakat
terhadap
lingkungan
sekitarnya. ‘Theagora’ ternyatabukan hanya sebagai ruang publik kota, tetapi juga
merupakan zona pusat kota, sebagai jantung kota.
Pada dasarnyaAgorae memiliki bentuk dasar kotak atau square.Salah satu fungsi utama
dari agora adalah sebagai pasar yang menawarkan bermacam variasi yang dapat dibeli, dari :
makanan, bahan pakaian, bunga dan teknologi, semua ditawarkan di sini. Selain itu, Agora
juga dipergunakan sebagai ruang untuk debat politik. Dinamika politik dan budaya yang ada
di Yunani pada saat itu difokuskan pada demokrasi.

Gambar 2.1. Agora
Sebuah agora biasanya terletak di pusat kota tetapi jika fungsi dan peran ekonomi kota
adalah sebagai portmaka agora dibangun dekat dengan pelabuhan. Halaman tengah yang
terbuka dari agora digunakan untuk upacara keagamaan seperti untuk upacara korban dan
sebagai teater dan pasar.
Bangunan-bangunan yang berderet di daerah luar alun-alun (agora)digambarkan sebagai
dinding dengan kolom tersebar diantara bangunan-bangunan tersebut, menambah kesan
megah dan memiliki daya tarik visual yang artistic. Sebaliknya, kondisi perumahan di kota
Yunani kuno yang miskin. Ini menggambarkan posisi penting bahwa ruang publik sangat
dinikmati sebagai ruang interaksi bila dibandingkan dengan ruang domestik (ruang privat)

2.2.2. Romawi Kuno
Roma menjadi kekuatan dominan setelah Yunani. Pengaruh desain Romawi sangat meluas
dan menyebar di banyak negara. Kekaisaran Romawi didirikan di sepanjang wilayah Eropa
mulai dari barat, ke Timur Tengah, dan selatan sejauh Afrika Utara. Kekuasaan politik adalah
hirarkis dan terpusat, dan ini berbeda sangat dari sistem polis yang ada di Yunani
Klasik. Roma membuat undang-undang yang diadopsi di seluruh kerajaannya. H.Pirenne
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mencatat bahwa'' kehidupan kota itu dicampur dengan kehidupan nasional. Hukum kota itu,
seperti agama kotanya, dan didasari dengan itu satu otonom republik''.
Dalam kaitannya desain ruang publik, Romawi meminjam banyak dari Yunani, dan
menghasilkan beberapa kotak yang memiliki arsitektur menarik, yakni dengan dibangunnya
forum. TWMulryne mendefinisikan forum Romawi sebagai ‘ruang dengan bentuk persegi
terbuka dikelilingi oleh bangunan terbuka, yang difungsikan sebagai pasar dan tempat-tempat
aktivitas komersil/ bisnis.
Hal ini menggambarkan kesamaan dengan Agorae di Yunani. Bangunan-bangunan yang
mengelilingi forum Romawi termasuk Lacus Curtius (pengadilan), tabernae veteres (tokotoko tua) dan basilika sempronia(salah satu dari banyak candi). Ruang di tengah alun-alun
didesain bebas dari penghalang sementara sejumlah besar monumen ditempatkan di tepi alunalun itu. Ruang tengah yang kosong diperuntukan untuk pertunjukan teater dan pertempuran
gladiator. Perdebatan politik dan senat Romawi juga diadakan pada forum Romawi ini.

Gambar 2.2. Forum pada jaman Romawi Kuno
C.Sitte mencatat bahwa''’forum ini digambarkan sebagai Atrium dari sebuah rumah keluarga
tunggal yang dilengkapi dengan ruang utama’, deskripsi ini menggambarkan estetika sebuah
forum.
Banyak forum juga dibangun di luar Roma. Karya Arsitektur mewah dan memiliki cita rasa
seni menunjukkan keinginan untuk menciptakan ruang yang secara simbolis mewakili
kekuatan besar dan prestise yang mahakuasa seluruh Eropa pada saat itu.
The Agorae dan forum masing-masing mewakili ruang publik di pusat kota dengan aktivitas
yang sangat hidup.
2.2.3. Periode Abad Pertengahan (476SM – 1350)
Sejalan dengan kepentingan agama dan pertahanan, ruang terbuka terbentuk karena
kebutuhan akan urban void dimana jalan-jalan kota yang berliku dan sempit bermuara,
bertujuan untuk tempat persiapan ibadah di gereja (parvis) atau melakukan kegiatan massal
(misalnya Palio di Sienna), sekaligus tempat mengepung musuh yang masuk ke kota.
Ruang terbuka publik berada di pusat kota, biasanya dekat dengan dengan gereja atau
katedral, balai kota, dan sumur publik; mempunyai konfigurasi tidak menentu; sering tidak
ada jalan yang melintasi secara lurus; tempat penduduk berkumpul; kebanyakan menyatu
dengan harmoni sebagai elemen estetis kota. Contoh yang populer adalah Piazza della
Signoria, Florensia dan Piazza del Campo, Sienna.
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Piazza del Campo di Sienna adalah sebuah ruang terbuka di pusat kota tempat semua
kegiatan publik berlangsung. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat di Piazza del
Campo adalah aktifitas perdagangan, berjalan-jalan, bertemu teman, berbincang-bincang,
duduk-duduk atau mengambil air di air mancur.

Gambar 2.3. Piazza del Campo, Sienna
Ruang terbuka kota sebagai urban void, terbentuk
dari rongga di tengah kepadatan bangunan di pusat
kota, di tandai dengan sebuah menara gereja
sebagi land-mark. (Sumber : Asihara 1981 : 15)

2.2.4. Periode Abad Renaisance ( Abad XIV – XVII)
A. Italia
Kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan seni berkembang pesat sehingga menjadi
momentum kembalinya orde klasik dimana terdapat bentuk persegi atau trapezoid, simetris
bilateral dan motif arsitektur klasik yang menghiasi pinggir ruang terbuka serta penggunaan
poros menuju ruang terbuka publik. Proporsi ruang terbuka ditujukan untuk melihat
bangunan publik dari jarak jauh. Ruang terbuka publik dihiasi oleh detail yang kaya dan
berbagai pertunjukan seni, seperti; air mancur, patung-patung, tugu-tugu, tangga-tangga, dan
perkerasan.
Diterapkan muslihat visual dan perbaikan perspektif, serta bentuk konfigurasi trapezoidal
seperti di Piazza del Campodoglio yang juga mencampurkan unsur-unsur lama dan baru.
Bentuk-bentuk renaisance mencampurkan unsur-unsur lama dan baru. Bentuk-bentuk
renaisance juga di terapkan dalam ruang terbuka yang telah ada sejak zaman medieval.
Beberapa contoh ruang terbuka yang paling menonjol pada masa Renaisance adalah Piazza
della santissima Annunziata, Roma, tahun 1419 oleh Brunelleschi; Piazza del Campodoglio,
Roma, tahun 1537 oleh Michaelangelo dan Piazza San Marco, Venesia, tahun 800-1810.
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Gambar 2.4. (kiri) Piazza San Marco : The Ball Room Of Europe,
(kanan) Piazza Del Campidoglio oleh Michaelangelo
B. Perancis
Kemakmuran karena suburnya lahan pertanian telah mendukung gaya hidup aristokrat yang
materialistik. Sehingga yang menonjol adalah kepentingan raja dan arsitokrat yang
mempunyai kebutuhan akan istana yang indah dan taman yang spektakuler seperti di
Versailles yang dirancang oleh Andre Le Notre. Ruang terbuka publik bermula dari
keputusan raja untuk membuat suatu ruang terbuka yang diperuntukkan bagi perumahan
mewah para bangsawan.
Kebanyakan dari ruang terbuka tersebut berbentuk Kebanyakan dari ruang terbuka tersebut
berbentuk persegi, dimana pada acara perayaan hari besar dapat menampung puluhan ribu
orang. Terbentuknya ruang terbuka publik di tengah tempat tinggal di Perancis ini
merupakan preseden penting bagi pembentukan ruang terbuka sejenis di Eropa (Morris,
1994).

Gambar 2.5.Place Royale, Paris ,1612.
Dikelilingi tempat tinggal para
bangsawan.Pada saat acara perayaan
dapatmenampung puluhan ribu
penduduk
(Sumber : Webb 1990, 84)
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2.3. Keterkaitan Open Space, Urban Space dan Public Space
Menurut Spreiregen (1965), jika ruang tersebut pembatasnya didominasi oleh unsur alam
(natural), maka ruang yang terbentuk disebut open space. Sedangkan jika material
pembatasnya didominasi oleh unsur buatan (urban mass), maka ruang yang terbentuk disebut
urban space. Urban space yang juga memiliki karakter open space, biasanya juga disebut
dengan istilah urban open space.
Namun demikian menurut Krier (1979), jika kita bisa mengabaikan kriteria estetis, maka
pengertian tentang ruang kota cenderung mencakup semua ruang yang terletak di antara
gedung-gedung dan bangunan lain. Ruang ini dibatasi secara geometris oleh perbedaan
ketinggian. Kejelasan karakteristik dan estetislah yang memungkinkan kita menyerap ruangruang luar ini sebagai urban space / ruang kota
Sedangkanpublic space dapat didefinisikan dengan cara membedakan arti katanya secara
harfiah terlebih dahulu. Public merupakan sekumpulan orang-orang tak terbatas siapa saja,
dan space atau ruang merupakan suatu bentukan tiga dimensi yang terjadi akibat adanya
unsur-unsur yang membatasinya (Ching, 1992). Unsur-unsur tersebut berupa bidang-bidang
linier yang saling bertemu yaitu, bidang-bidang dasar/alas, bidang-bidang vertical dan
bidang-bidang penutup (atap). Unsur-unsur di atas dapat dibentuk secara alami atau buatan.
Bidang-bidang tersebutlah yang kemudian membentuk volume dari ruang tiga dimensi.
Dalam arsitektur, ruang-ruang yang terjadi dibatasi dengan adanya bidang lantai, dindingdinding dan langit-langit atau atap yang kemudian membentuk ruang interior jika kita berada
di dalamnya. Sedangkan pada ruang eksterior minimal terbentuk oleh dua bidang yang saling
bertemu, biasanya bidang dasar dan verticaluntuk menciptakan kesan akan adanya suatu
‘ruang‘ sehingga orang yang ada di sekitarnya dapat merasakan adanya ruang tersebut
(Snyder, 1986)
Berdasar pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa public space merupakan suatu ruang
yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung
sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan aktifitas-aktifitas yang bersifat publik sesuai
dengan fungsi public space tersebut. Menurut Sudibyo (1981) publik yang menggunakan
ruang tersebut mempunyai kebebasan dalam aksesibilitas (tanpa harus dipungut bayaran /
gratis / free).
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(a)

(b)

(c)
Gambar 2.6. (a) Open Space, (b) Urban Space, (c) Public Space

Sedangkan menurut Daisy (1974), berdasarkan pemilikannya
diklasifikasikan berdasarkan dua jenis :
a.

Public space dapat

Public Space yang merupakan milik pribadi atau institusi yang dipergunakan oleh publik
dalam kalangan terbatas. Misalnya halaman bangunan perkantoran, halaman sekolah atau
mall shooping centre.

b. Public Space yang merupakan milik publik dan digunakan oleh orang banyak tanpa
kecuali. Misalnya jalan kendaraan, jalan pedestrian, arcade, lapangan bermain, taman
kota dan lain lain.
Pada bagian lain dikemukakan bahwa berdasarkan tempatnya, Public Space dapat dibedakan
menjadi :
a.
b.

Public Space di dalam bangunan (indoor public space)
Public Space di luar bangunan (outdoor public space)

Public space di luar bangunan yang merupakan milik perorangan atau institusi biasanya
berkaitan erat dengan fungsi bangunan di sekitarnya dan bertujuan untuk memberikan
keleluasaan aksesibilitas bagi para pengguna terhadap fungsi-fungsi tersebut. Sedangkan
public space di luar bangunan yang merupakan milik publik, mempunyai kaitan yang lebih
fleksibel dengan lingkungan sekitarnya dan tidak mengarahkan pada suatu fungsi tertentu
saja.
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Public Space di luar bangunan, secara fisik visual biasanya berupa ruang terbuka kota
sehingga biasa disebut dengan istilah urban space. Ruang terbuka di luar bangunan terbentuk
akibat adanya batasan-batasan fisik yang dapat berupa unsur-unsur alam dan unsur-unsur
buatan / material kota (urban mass), agar tercipta suatu ruang yang dapat mewadahi aktifitasaktifitas publik di luar bangunan dan juga mewadahi aliran pergerakan publik dalam
mencapai suatu tempat atau tujuan.

2.4. Kategori Ruang Terbuka Kota
Menurut bentuk dan aktivitasnya, ruang terbuka kota dapat dikategorikan menjadi 4 (empat)
macam, yaitu :
1. Ruang Terbuka Hijau ( RTH / Taman )
Pengertian RTH adalah :
a.

suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai
dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu);

b. Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan
batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya
terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial woody plants),
dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu,
semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan
pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang
fungsi RTH yang bersangkutan (Purnomohadi, 1995).

Gambar 2.7. Taman sebagai Ruang Terbuka Hijau
2. Plaza
Merupakan bagian dari pengembangan sejarah ruang publik kota. Plaza atau lapangan
yang dikembangkan dari perkantoran atau bangunan komersial. Plaza merupakan
kategori ruang terbuka kota tertua dan seringkali memiliki makna simbolis, religius,
budaya maupun makna politis yang sangat kuat. Ruang kota ini memiliki karakter
statis, berperan sebagai daerah pemberhentian dari satu ruang ke ruang lain. Fungsi
yang sesuai untuk ruang kota jenis ini adalah kegiatan komersial (pasar) dan aktivitas
budaya (civic activity).
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Gambar 2.8. Plaza
3. Mall dan Jalan
Mall berarti sebuah plaza umum, jalan-jalan umum atau sekumpulan sistem jalan
dengan belokan-belokan dan dirancang khusus untuk pejalan kaki. Pengertian lain
adalah sebagai suatu area pergerakan (linier) pada suatu area pusat bisnis kota (CBD)
yang lebih diorientasikan bagi pejalan kaki, berbentuk pedestrian dengan kombinasi
plaza dan ruang-ruang interaksional. Mall juga merupakan salah satu tempat orang
berjalan dengan santai yang disebelah kanan kirinya terdapat deretan toko-toko serta
mudah dicapai dari tempat parkir kendaraan pengunjung.
Sedangkan Jalan, merupakan ruang terbuka yang memiliki karakteristik fungsional
yang lebih kuat di banding ‘square’. Aktifitas di ruang ini sangat dinamis, sehingga
kualitas visual hanya dilihat sepintas. Kategori ini lebih tepat dipandang sebagai
suatu jaringan ruang yang menghubungkan satu ruang dengan ruang lainnya. Bentuk
kongkrit dari ruang ini sebagian besar berupa jalan raya untuk kendaraan bermotor
dan trotoar untuk pedestrian / pejalan kaki di sisi jalan raya.

Gambar 2.9. Mall dan Jalan
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4. Taman Rekreasi (Theme Park)
Taman-taman rekreasi dirancang untuk menampung kegiatan rekreatif penduduk kota
yang mungkin bisa mencapai skala lebih luas dari batas kota. Taman-taman rekreasi
semacam ini umumnya terletak di pinggiran atau perbatasan wilayah antar kota atau
kabupaten, dimana diperlukan ruang yang relatif cukup luas untuk berbagai kegiatan
pemenuhan kebutuhan rekreasi sesuai target yang terkandung dari namanya.

Gambar 2.10. Taman Rekreasi (Theme Park)

2.5. Latihan Soal
1.

Ruang Kota merupakan suatu ruang yang terbentuk oleh elemen-elemen pembentuk
kota, baik alami maupun buatan. Apa yang anda ketahui mengenaifungsi ruang kota ini
dan apa yang harus kita perhatikan agar menjaga kualitas ruang kota tetap baik ?

2.

Ruang terbuka kota pada jaman Yunani Kuno disebut Agorae. Apa bentuk dasar ruang
terbuka tersebut, dan apa saja fungsi yang dapat dimanfaatkan di ruang terbuka publik
ini ?

3.

Bagaimana karakter ruang dan pola penataan ruang terbuka kota pada jaman Romawi
Kuno yang kita kenal dengan sebutan ‘forum’ ?

4.

Sebutkan perbedaan dan persamaan ruang terbuka kota pada jaman renaisance,
terutama yang berkembang di Italia dan Perancis ?

5.

Jelaskan keterkaitan antara open space, urban space dan public space ! Jelaskan
karakter ruang kota di kota anda berdasarkan pengertian di atas !
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BAB III
RUANG TERBUKA HIJAU

Secara definitif, Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces) adalah kawasan atau areal
permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan
habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana,
dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang
kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces) di tengah-tengah
ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.
Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah. Hampir disemua kota besar di
Indonesia, Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota. Padahal ruang
terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olah raga dan komunikasi
publik.Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan
standar-standar yang ada.
Kebijaksanaan pertanahan di perkotaan yang sejalan dengan aspek lingkungan hidup adalah
jaminan terhadap kelangsungan ruang terbuka hijau.Ruang terbuka hijau ini mempunyai
fungsi “hidro-orologis”, nilai estetika dan seyogyanya sekaligus sebagai wahana interaksi
sosial bagi penduduk di perkotaan.

3.1. Fungsi dan Manfaat RTH
3.1.2. Fungsi RTH
Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu subsistem dari sistem kota
secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara merata di seluruh wilayah kota untuk
memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi:
a) Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian
dari sistem sirkulasi udara (’paru-paru kota’), pengatur iklim mikro, agar sistem
sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh,
produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah)
polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin;
b) Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi
budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat
pendidikan, dan penelitian;
c) Ekosistem perkotaan; produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun
indah, serta bisa mejadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain;
d) Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik (dari
skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota
secara keseluruhan). Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti: bermain, berolahraga, atau
kegiatan sosialisasi lain, yang sekaligus menghasilkan ’keseimbangan kehidupan fisik
dan psikis’. Dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan
gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota
pertanian da perhutanan, taman gedung, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta
jalur biru bantaran kali (Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen
PekerjaanUmum, 2006).
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Sedangkan menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka
Hijau Kawasan Perkotaan , Fungsi RTHKP adalah sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)
e)

Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
Pengendali tata air; dan
Sarana estetika kota.

3.1.2. Manfaat RTH
Manfaat RTH secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya
fungsi ekologis, atau kondisi ’alami’ ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai
faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam lingkungan perkotaan secara seimbang
dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Secara langsung, manfaat RTH
adalah berupa bahan-bahan yang untuk dijual dan kenyamanan fisik.
Sedangkan RTH yang manfaatnya tidak langsung adalah bermanfaat dalam perlindungan tata
air dan konservasi hayati/untuk keanekaragaman hayati. Selain itu, RTH dapat bermanfaat
bagi kesehatan dan ameliorasi iklim (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
05/PRT/M/2008).
Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan, manfaat RTHKP adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial;
Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
Memperbaiki iklim mikro; dan
Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

Pendekatan ini didasarkan atas satu atau lebih manfaat yang dapat diperoleh oleh pengguna,
terutama di kawasan perkotaan. Secara umum manfaat yang diinginkan adalah berupa
perolehan kondisi dan atau suasana yang sifatnya membangun kesehatan jasmani dan rohani
manusia.
a. Peningkatan kesehatan dan kesegaran lingkungan
b. Penciptaan susunan ruang vista
c. Penciptaan ruang bagi pendidikan lingkungan

3.2.

Pola Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Beberapa Kota Besar

Pola pengembangan ruang terbuka hijau di berbagai kota memiliki keragaman penanganan
yang disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah, pola hidup masyarakat, dan konsistensi
kebijakan pemerintah.
Berikut uraian pengembangan ruang terbuka hijau kota di luar negeri dan di dalam negeri,
sebagai bahan komparasi untuk memperoleh masukan yang komprehensif mengenai rumusan
bentuk pengaturan yang akan dihasilkan.
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A. Ruang Terbuka Hijau di Luar Negeri
Kesadaran pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan di negara-negara maju telah
berlangsung dalam hitungan abad. Pada jaman Mesir Kuno, ruang terbuka hijau ditata dalam
bentuk taman-taman atau kebun yang tertutup oleh dinding dan lahan-lahan pertanian seperti
di lembah sungai Efrat dan Trigis, dan taman tergantung Babylonia yang sangat
mengagumkan, The Temple of Aman Karnak, dan taman-taman perumahan. Selanjutnya
bangsa Yunani dan Romawi mengembangkan Agora, Forum, Moseleum dan berbagai ruang
kota untuk memberi kesenangan bagi masyarakatnya dan sekaligus lambang kebesaran dari
pemimpin yang berkuasa saat itu.
Berikutnya pada jaman Meldevel, pelataran gereja yang berfungsi sebagai tempat berdagang,
berkumpul sangat dominan sebelum digantikan jaman Renaisance yang glamour dengan
plaza, piaza dan square yang luas dan hiasan detail serta menarik. Seni berkembang secara
optimal saat ini, sehingga implementasi keindahan dan kesempurnaan rancangan seperti
Versailles dan kota Paris menjadi panutan dunia.
Gerakan baru yang lebih sadar akan arti lingkungan melahirkan taman kota skala besar dan
dapat disebut sebagai pemikiran awal tentang sistem ruang terbuka kota. Central Park New
York oleh Frederick Law Olmested dan Calvert Voux melahirkan profesi Arsitektur Lansekap
yang kemudian mengembang dan mendunia. Melihat kenyataan tersebut tampaknya
kebutuhan ruang terbuka yang tidak hanya mengedepankan aspek keleluasaan, namun juga
aspek kenamanan dan keindahan di suatu kota sudah tidak dapat dihidari lagi, walaupun dari
hari ke hari ruang terbuka hijau kota menjadi semakin terdesak. Beberapa pakar mengatakan
bahwa ruang terbuka hijau tidak boleh kurang dari 30%, Shirvani (1985), atau 1.200 m2 tajuk
tanaman diperlukan untuk satu orang, Grove (1983).
Bagaimana kota-kota di Mancanegara menghadapi hal ini, berikut diuraikan beberapa kotakota yang dianggap dapat mewakili keberhasilan Pemerintah Kota dalam pengelolaan ruang
terbuka hijau kota. Singapura, dengan luas 625 Km2 dan penduduk 3,6 juta pada tahun 2000
dan kepadatan 5.200 jiwa/ km2, diproyeksikan memiliki ruang terbangun mencapai 69% dari
luas kota secara keseluruhan. Dalam rencana digariskan 24% atau 177 Km2 sebagai ruang
terbuka, sehingga standar ruang terbukanya mencapai 0,9 ha per 1.000 orang.
Tokyo, melakukan perbaikan ruang terbuka hijau pada jalur hijau jalan, kawasan industri,
hotel dan penutupan beberapa jalur jalan.Walaupun luas kota Tokyo sangat terbatas, namun
Pemerintah kota tetap mengusahakan taman-taman tersebut, yang memiliki standar 0,21 ha
per 1.000 orang.
Sementara itu, pendekatan penyediaan ruang terbuka hijau yang dilakukan di Bombay – India,
dapat pula dijadikan masukan awal untuk dapat memahami Hirarki Ruang Terbuka Hijau di
lingkungan permukiman padat.
Menurut Correa, (1988), dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa apabila diabstraksikan
kebutuhan akan hal-hal yang bersifat sosial tercermin di dalam 4 (empat) unsur utama, yaitu :





Ruang keluarga yang digunakan untuk keperluan pribadi
Daerah untuk bergaul/ sosialisasi dengan tetangga
Daerah tempat pertemuan warga
Daerah ruang terbuka utama yang digunakan untuk kegiatan bersama seluruh warga
masyarakat

Penelitian ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa diperkirakan 75% fungsi ruang terbuka
hijau dapat tercapai.Hal ini dikarenakan padatnya tingkat permukiman sehingga ruang
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terbuka berfungsi menjadi daerah interaksi antar individu yang sangat penting bahkan
dibutuhkan.
Jakarta dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, mencapai 8.000.000 jiwa,
merupakan kenyataan.Oleh karenanya ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam
menentukan besarnya Ruang Terbuka Hijau pada kawasan permukiman padat. Untuk
menentukan standar RTH perlu dibuatkan suatu penelitian berdasarkan studi banding standar
yang berlaku di negara lain

Table 3.1.Kondisi Ruang Terbuka Hijau Kota-Kota Besar
No.

Kota

Populasi
(juta jiwa)
2,70
0,93
3,37
0,66
0,76
1,27
0,81
0,17
2,60
1,33
1,40
11,80

1
Singapura
2
Baltimore
3
Chicago
4
San Fransisco
5
Washington DC
6
Muenchen
7
Amsterdam
8
Geneva
9
Paris
10
Stocholm
11
Kobe
12
Tokyo
Sumber : Liu Thai Ker, 1994

RTH

(m2/jiwa)
7,0
27,0
8,80
32,20
45,70
17,60
29,40
15,10
8,40
80,10
8,10
2,10

Dalam rangka optimalisasi distribusi penyediaan ruang terbuka hijau kota, contoh kasus
pengembangan pembangunan pertamanan yang diterapkan di Roterdam (A.B Grove dan R.W.
Cresswell dalam City Landscape) dapat dikemukakan tabel dibawah ini: Ruang Terbuka
Hijau Kota Roterdam terbagi sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.Pembagian Ruang Terbuka Hijau Kota Roterdam
Unit
1

2

3

Jenis Ruang Terbuka
Hijau
Ruang Terbuka Hijau di
Lokasi Perumahan
(House Block
Greenspace)
Ruang Terbuka Hijau di
Bagian Kota (Quarter
Greenspace)
Ruang Terbuka Hijau
Di Wilayah Kota
(District Greenspace)

Ruang Terbuka Kota

Keterangan













Luas = + 50 – 5000m2
Jarak Tempuh, max = 250 m
Lokasi : di dalam area perumahan
Standard : 2,8 – 3,7 m2/ penduduk
Luas = + 5000m2 (4 Ha)
Jarak Tempuh, Max = 400 m
Lokasi : radius + 300 – 500 m
Standard : 3,6 – 4,5 m2/ penduduk
Luas = + min 8 Ha
Jarak tempuh, max = 800 m
Lokasi : di wilayah kota
Standar : 3,7 – 4,8 m2/ penduduk

21

Unit

Jenis Ruang Terbuka
Hijau

Keterangan


4

Ruang Terbuka Hijau
Kota (Town
Greenspace)





Ruang Terbuka ini melayani 2 s/d 3 ruang
terbuka hijau bagian wilayah kota
Luas = 20 – 200 Ha
Dapat berfungsi sebagai daerah rekreasi
Standar : 9 – 12,8 m2/ penduduk

B. Ruang Terbuka Hijau di Dalam Negeri
Hampir semua studi mengenai perencanaan kota (yang dipublikasikan dalam bentuk rencana
umum tata ruang kota dan pendetailannya) menyebutkan bahwa kebutuhan ruang terbuka di
perkotaan berkisar antara 30% hingga 40%, termasuk di dalamnya bagi kebutuhan jalan,
ruang-ruang terbuka perkerasan, danau, kanal, dan lain-lain. Ini berarti keberadaan ruang
terbuka hijau (yang merupakan sub komponen ruang terbuka) hanya berkisar antara 10 % –
15 %.
Kenyataan ini sangat dilematis bagi kehidupan kota yang cenderung berkembang sementara
kualitas lingkungan mengalami degradasi/kemerosotan yang semakin memprihatinkan.
Ruang terbuka hijau yang notabene diakui merupakan alternatif terbaik bagi upaya recovery
fungsi ekologi kota yang hilang, harusnya menjadi perhatian seluruh pelaku
pembangunan yang dapat dilakukan melalui gerakan sadar lingkungan, mulai dari level
komunitas pekarangan hingga komunitas pada level kota.
Di Surabaya, kebutuhan ruang terbuka hijau yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sejak
tahun 1992 adalah 20 – 30%. Sementara kondisi eksisting ruang terbuka hijau baru mencapai
kurang dari 10% (termasuk ruang terbuka hijau pekarangan). Hasil studi yang dilakukan oleh
Tim Studi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya tentang Peranan Sabuk Hijau Kota
Raya tahun 1992/1993 menyebutkan bahwa luas RTH berupa taman, jalur hijau, makam, dan
lapangan olahraga adalah + 418,39 Ha, atau dengan kata lain pemenuhan kebutuhan RTH
baru mencapai 1,67 m2/penduduk. Jumlah ruang terbuka hijau tersebut sangat tidak memadai
jika perhitungan standar kebutuhan dilakukan dengan menggunakan hasil proyeksi Rencana
Induk Surabaya 2000 saat itu yaitu 10,03 m2/penduduk.
Di Jogyakarta, luas ruang terbuka hijau kota berdasarkan hasil inventarisasi Dinas
Pertamanan dan Kebersihan adalah 51.108 m2 atau hanya sekitar 5,11 Ha (1,6% dari luas
kota), yang terdiri dari 62 taman, hutan kota, kebun raya, dan jalur hijau. Bila jumlah luas
tersebut dikonversikan dalam angka rata-rata kebutuhan penduduk, maka setiap penduduk
Yogyakarta hanya menikmati 0,1 m2 ruang terbuka hijau.
Dibandingkan dengan dua kota yang telah disebutkan di atas, barangkali pemenuhan
kebutuhan ruang terbuka hijau bagi penduduk di Kota Bandung masih lebih tinggi. Hingga
tahun 1999, tiap penduduk Kota Bandung menikmati + 1,61 m2 ruang terbuka hijau. Angka
ini merupakan kontribusi eksisting ruang terbuka hijau yang mencover Kota Bandung dengan
porsi + 15% dari total distribusi pemanfaatan lahan Kota.
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3.3. Tipologi RTH
Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan
Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (2008) pembagian jenis-jenis RTH yang ada
sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana Gambar tipilogi RTH .

Diagram 3.1. Tipologi RTH
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008)
Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan
lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan
olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan.Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi
ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti
pola ekologis (mengelompok,memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti
hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH
publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah
sebagaimana Tabel kepemilikan RTH .
RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta
fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural.Khusus untuk RTH
dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka
RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas
bagi penyandang cacat.Status kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang penyedia dan
pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dan RTH privat atau
non-publik yang penyedia dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga
swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh
pemerintah kabupaten/kota.
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Tabel 3.3. Kepemilikan RTH
No.
1,

2.

3.

4.

Jenis
RTH Pekarangan
a. Pekarangan rumah tinggal
b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha
c. Taman atap bangunan
RTH Taman dan Hutan Kota
a. Taman RT
b. Taman RW
c. Taman Kelurahan
d. Taman Kecamatan
e. Taman kota
f. Hutan kota
g. Sabuk Hijau (green belt)
RTH Jalur Hijau Jalan
a. Pulau jalan dan median jalan
b. Jalur pejalan kaki
c. Ruang dibawah jalan layang
RTH Fungsi Tertentu
a. RTH Sepadan rel kereta api
b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi
c. RTH Sepadan sungai
d. RTH Sepadan pantai
e. RTH Pengaman air sumber baku/mata air
f. Pemakaman

RTH
Publik

RTH
Privat
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

3.4. Pengelompokkan Jenis dan Luas RTH Pembentuk Kota
Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
Kawasan Perkotaan, jenis RTHKP meliputi:
a. Taman kota
Taman kota merupakan ruang didalam kota yang ditata untuk menciptakan keindahan,
kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Taman kota dilengkapi dengan
beberapa fasilitas untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi. Selain itu, taman
kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air,
dan habitat berbagai flora dan fauna. Apabila terjadi suatu bencana, maka taman kota dapat
difungsikan sebagai tempat posko pengungsian. Pepohonan yang ada dalam taman kota dapat
memberikan manfaat keindahan, penangkal angin, dan penyaring cahaya matahari.
Taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat
kegiatan kemasyarakatan.Pembangunan taman dibeberapa lokasi akan menciptakan kondisi
kota yang indah, sejuk, dan nyaman serta menunjukkan citra kota yang baik.
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b. Taman wisata alam
Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.Kawasan ini dikelola oleh
pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa beserta ekosistemnya (Ditjenphka, 2010).
c. Taman rekreasi
Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh
suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada
penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam
bebas. Kegiatan rekreasi dibedakan menjadi kegiatan yang bersifat aktif dan pasif.Kegiatan
yang cukup aktif seperti piknik, olah raga, permainan, dan sebagainya melalui penyediaan
sarana-sarana permainan.
d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman
Taman lingkungan perumahan dan permukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang
lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi
terbatas/masyarakat sekitar. Taman lingkungan ini terletak disekitar daerah permukiman dan
perumahan untuk menampung kegiatan-kegiatan warganya. Taman ini mempunyai fungsi
sebagai paru-paru kota (sirkulasi udara dan penyinaran), peredam kebisingan, menambah
keindahan visual, area interaksi, rekreasi, tempat bermain, dan menciptakan kenyamanan
lingkungan.
e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial
Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi
yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi
terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan
dan kantor-kantor.Institusi tersebut membutuhkan ruang terbuka hijau pekarangan untuk
tempat upacara, olah raga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu
istirahat belajar atau bekerja.
f. Taman hutan raya
Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau
satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi
kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya,
pariwisata dan rekreasi (Ditjenphka, 2010).
g. Hutan kota
Hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan
kota atau sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol (menumpuk), strukturnya
meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi
satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk, dan estetis.
Berdasarkan PP No. 63 Tahun 2002, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan
yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik
pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang
berwenang.
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h. Hutan lindung
Hutan lindung/mangrove merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu,
huta lindung/mangrove adalah sebidang RTH dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai
kawasan lindung dengan kegiatan sangat ketat dan hati-hati, habitat satwa liar, penyangga
lingkungan, dengan radius pelayanan untuk seluruh warga, luas areal sepanjang lahan
tersedia, dilengkapi sarana dan fasilitas standar jalan setapak.
i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah
RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu bangunan dan
berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; pengendali
pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; tempat perlindungan plasma nutfah dan
keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota.
j. Cagar alam
Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai
kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi
dan perkembangannya berlangsung secara alami.Sesuai fungsinya, kawasan cagar alam ini
dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan
kegiatan penunjang budidaya (Ditjenphka, 2010).
k. Kebun raya
Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan
terutama untuk keperluan penelitian.Selain itu, kebun raya juga digunakan sebagai sarana
wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua buah bagian utama dari sebuah kebun raya
adalah perpustakaan dan herbarium yang memiliki koleksi tumbuh-tumbuhan yang telah
dikeringkan untuk keperluan pendidikan dan dokumentasi (Wikipedia Ensiklopedia
Bebas,2010).
l. Kebun binatang
Kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan serta
dipertunjukkan kepada publik. Selain menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki
berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan programprogram pembiakan,
penelitian, konservasi, dan pendidikan (Wikipedia Ensyclopedya free, 2010)
m. Pemakaman umum
Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat
pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi
lainnya seperti cadangan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan
pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan
untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan. RTH
pemakaman perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan akan lahan RTH yang
semakin menyempit dan langka di wilayah perkotaan. Lahan pemakaman umum perlu ditata
dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota.
Ketersediaan sarana penunjang (jalan, tempat sampah, lampu taman, areal parkir, dan lainnya)
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di lokasi pemakaman juga merupakan hal yang perlu diperhatikan sehingga areal pemakaman
tidak lagi berkesan menakutkan.
n. Lapangan olah raga
Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas
olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta sarana-sarana penunjangnya.Fungsi
lapangan olahraga adalah sebagai wadah olahraga, tempat bermain, pertemuan, sarana
interaksi dan sosialisasi, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.
o. Lapangan upacara
Lapangan upacara merupakan lapangan yang dibangun untuk kegiatan upacara.Umumnya
kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang cukup luas dan lapangan olah raga.
p. Parkir terbuka
Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi kota yang dapat menambah kualitas
visual lingkungan. Lahan parkir terbuka yang ada di perkantoran, hotel, restoran, pusat
perbelanjaan, dan lainnya hendaknya ditanami dengan pepohonan agar tercipta lingkungan
yang sejuk dan nyaman.
q. Lahan pertanian perkotaan
Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan di wilayah
perkotaan (Wikipedia Ensyclopedya free, 2010). Kegiatan ini tentunya membutuhkan lahan
yang cukup luas.Oleh karena itu, lahan ini biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang
cenderung memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini menyumbangkan
jaminan dan keamanan pangan yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan pangan masyarakat
kota serta menyediakan sayuran dan buahbuahan segar bagi masyarakat kota. Selain itu,
pertanian kota juga dapat menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan
terbengkalai kota menjadi indah. Dengan pemberdayaan masyarakat penggarap maka
pertanian kota pun menjadi sarana pembangunan modal sosial.
r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET)
SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi)
adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusatpusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa
disalurkan dengan efisien.Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tapi
dijadikan RTH jalur hijau.RTH ini berfungsi sebagai pengamanan, pengendalian jaringan
listrik tegangan tinggi, dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi.
s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa
Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai,
dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi
lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan
dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk
sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan
sebagai area penghijauan.
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Kawasan sekitar waduk/danau/situ adalah kawasan di sekeliling waduk/danau/situ yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau/situ.
t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian
Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada
pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur
pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di tengah
persimpangan jalan, dan taman sudut jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median
jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam
masingmasing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
u. Kawasan dan jalur hijau
Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan
dan memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.Ruang terbuka hijau kawasan berbentuk
suatu areal dan non-linear dan ruang terbuka hijau jalur memiliki bentuk koridor dan linear.
Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman,
lapangan olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan,
industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, dan
plasma nutfah). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau,
sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau.
v. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara
Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih
untuk beberapa alasan (Wikipedia Ensyclopedya free, 2010).Salah satu jenis daerah
penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara.Daerah penyangga ini berfungsi untuk
peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di
sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya.
w. Taman atap (roof garden)
Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau teras rumah atau gedung sebagai
lokasi taman. Taman ini berfungsi untuk membuat pemandangan lebih asri, teduh, sebagai
insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah radiasi ultraviolet dari matahari langsung
masuk ke dalam rumah, dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu mendinginkan
bangunan dan ruangan dibawahnya sehingga bisa lebih menghemat energy seperti
pengurangan pemakaian AC. Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak terlalu besar
dengan sistem perakaran yang mampu tumbuh pada lahan terbatas, tahan hembusan angin,
dan tidak memerlukan banyak air
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3.5. Pemanfaatan RTH di Perkotaan
3.5.1 Pada Bangunan
RTH pada bangunan/perumahan baik di pekarangan maupun halaman perkantoran,pertokoan,
dan tempat usaha berfungsi sebagai penghasil O2, peredam kebisingan,dan penambah
estetika suatu bangunan sehingga tampak asri, serta memberikan
keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan. Selain fungsi tersebut,RTH
dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sebagai berikut:
a. RTH Pekarangan
Dalam rangka mengoptimalkan lahan pekarangan, maka RTH pekarangan dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan atau kebutuhan lainnya. RTH pada rumah dengan pekarangan
luas dapat dimanfaatkan sebagai tempat utilitas tertentu (sumur resapan) dan dapat juga
dipakai untuk tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif (yang dapat
menghasilkan buah-buahan,
sayur, dan bunga). Untuk rumah dengan RTH pada lahan pekarangan yang tidak terlalu luas
atau sempit, RTH dapat dimanfaatkan pula untuk menanam tanaman obat keluarga/apotik
hidup, dan tanaman pot sehingga dapat menambah nilai estetika sebuah rumah.Untuk
efisiensi ruang, tanaman pot dimaksud dapat diatur dalam susunan/bentuk vertikal.
b. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha
RTH pada halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, selain tempat utilitas tertentu,
dapat dimanfaatkan pula sebagai area parkir terbuka, carport, dan tempat untuk
menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan seperti upacara, bazar, olah raga, dan
lain-lain.
3.5.2. Pada Lingkungan Permukiman
RTH pada Lingkungan/Permukiman dapat dioptimalkan fungsinya menurut jenis RTH
berikut:
a) RTH Taman Rukun Tetangga
Taman Rukun Tetangga (RT) dapat dimanfaatkan penduduk sebagai tempat melakukan
berbagai kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Untuk mendukung aktivitas penduduk di
lingkungan tersebut, fasilitas yang harus disediakan minimal bangku taman dan fasilitas
mainan anak-anak. Selain sebagai tempat untuk melakukan aktivitas sosial, RTH Taman
Rukun Tetangga dapat pula dimanfaatkan sebagai suatu community garden dengan menanam
tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh
warga.
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Gambar3.2. Contoh 1 Taman Rukun Tetangga

Gambar3.3. Contoh 2 Taman Rukun Tetangga

b. RTH Rukun Warga
RTH Rukun Warga (RW) dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan remaja, kegiatan
olahraga masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya di lingkungan RW tersebut. Fasilitas yang
disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun aktivitas lainnya,
beberapa unit bangku taman yang dipasang secara berkelompok sebagai sarana
berkomunikasi dan bersosialisasi antar warga, dan beberapa jenis bangunan permainan anak
yang tahan dan aman untuk dipakai pula oleh anak remaja.
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Gambar3.4. Contoh Taman Rukun Warga

c. RTH Kelurahan
RTH kelurahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan penduduk dalam satu kelurahan.
Taman ini dapat berupa taman aktif, dengan fasilitas utama lapangan olahraga (serbaguna),
dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif, dimana aktivitas
utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga
lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohonpohontahunan.
Tabel3.5. Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kelurahan
Jenis
Taman

Aktif

Pasif

Koefisien Daerah
Hijau (KDH)

70-80%

80-90%

Fasilitas
1.
2.
3.
4.
5.

Lapangan terbuka;
Trek lari, lebar 5 m, panjang 325 m;
WC umum;
1 unit kios (jika diperlukan);
Kursi-kursi taman.

1. Sirkulasi jalur pejalan kaki, lebar
1,5-2 m;
2. WC umum;
3. 1 unit kios (jika diperlukan);
4. Kursi-kursi taman

Vegetasi
1. Minimal 25 pohon
(pohon sedang dan
kecil;
2. Semak;
3. Perdu;
4. Penutup tanah.
1. Minimal 50 pohon
(sedang dan kecil);
2. Semak;
3. Perdu;
4. Penutup tanah.
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Gambar 3.5. Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Aktif)

Gambar3.6. Contoh Taman Kelurahan (Rekreasi Pasif)
d. RTH Kecamatan
RTH kecamatan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas di
dalam satu kecamatan.Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan
olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif untuk
kegiatanyang lebih bersifat pasif, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau. Kelengkapan
taman ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.6. Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kecamatan
Jenis
Taman

Aktif

Pasif

Koefisien Daerah
Hijau (KDH)

70-80%

80-90%

Fasilitas

Vegetasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lapangan terbuka;
Lapangan basket;
Lapangan volley;
Trek lari, lebar 5 m, panjang 325 m;
WC umum;
Parkir kendaraan, termasuk sarana
kios (jika diperlukan);
7. Kursi-kursi taman.

1. Minimal 50 pohon
(pohon sedang dan
kecil;
2. Semak;
3. Perdu;
4. Penutup tanah.

1. Sirkulasi jalur pejalan kaki, lebar
1,5-2 m;
2. WC umum;
3. Parkir kendaraan, termasuk sarana
kios (jika diperlukan);
4. Kursi-kursi taman

1. Lebih dari 100 pohon
tahunan (sedang dan
kecil);
2. Semak;
3. Perdu;
4. Penutup tanah.

Gambar3.7. Contoh Taman lapangan terbuka

3.5.3. Kota atau Perkotaan
a. RTH Taman Kota.
RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial
pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan
hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga,
taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan
minimal RTH 30%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum
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Tabel 3.7. Contoh Kelengkapan Fasilitas pada Taman Kota
Jenis
Taman

Aktif

Koefisien Daerah
Hijau (KDH)

70-80%

Fasilitas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lapangan terbuka;
Lapangan basket (14x26)m;
Lapangan volley (15x24)m;
Trek lari, lebar 7 m, panjang 400 m;
WC umum;
Parkir kendaraan termasuk sarana
kios (jika diperlukan);
Panggung terbuka;
Area bermain anak;
Prasarana tertentu: kolam retensi
untuk pengendalian air larian
Kursi-kursi taman.

Vegetasi
1. 150 pohon (pohon
sedang dan kecil;
2. Semak;
3. Perdu;
4. Penutup tanah.

Gambar 3.8. Taman Kota(Rencana Taman Kota Pangkalanbun Kabupaten Kotawaringin
Barat)1. parkir 2. kolam 3. gerbang utama 4. cannoe pond 5. area main anak-anak 6. labirin&
leisure area 7. taman burung 8. gsg& lap. basket 9. amphiteater 10. sculpture 11. lotus pond
12. jogging track

b. Hutan kota
Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi dan penyangga lingkungan kota
(pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah,keanekaragaman hayati).Hutan
kota dapat juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial masyarakat(secara terbatas,
meliputi aktivitas pasif seperti duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktivitas yang
aktif seperti jogging, senam atau olahraga ringan lainnya), wisata alam, rekreasi, penghasil
produk hasil hutan, oksigen, ekonomi
(buah-buahan, daun, sayur), wahana pendidikan dan penelitian. Fasilitas yang harus
disediakan disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan seperti kursi taman, sirkulasi pejalan
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kaki/jogging track. Idealnya hutan kota merupakan ekosistem yang baik bagi ruang hidup
satwa misalnya burung, yang mempunyai peranan penting antara lain mengontrol populasi
serangga. Untuk itu diperlukan introduksi tanaman pengundang burung pada hutan kota.
Tabel 3.8. Kemampuan Hutan dalam Mengendalikan Gelombang Pendek dan Panjang
Respon Daun
Dipantulkan
Diserap
Dibiaskan
Diteruskan

Gelombang Pendek (%)

Gelombang Panjang (%)

10
80
10

100
10
90

c. Sabuk Hijau
Sabuk hijau berfungsi sebagai daerah penyangga atau perbatasan antara dua kota, sehingga
sabuk hijau dapat menjadi RTH bagi kedua kota atau lebih tersebut. Sabuk hijau
dimaksudkan sebagai kawasan lindung dengan pemanfaatan terbatas dengan pemanfaatan
utamanya adalah sebagai penyaring alami udara bagi kota-kota yang berbatasan tersebut.
d. RTH Jalur Hijau Jalan, Pulau Jalan dan Median Jalan
Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai RTH, juga dapat
dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi
jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk
keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan
keindahan kota.
e. RTH Jalur Pejalan Kaki
RTH jalur pejalan kaki dapat dimanfaatkan sebagai:
 Fasilitas untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupunaktif serta
memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya;
 Sebagai penyeimbang temperatur, kelembaban, tekstur bawah kaki, vegetasi, emisi
kendaraan, vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbengkalai,
faktor audial (suara) dan faktor visual.
f. RTH di Bawah Jalan Layang
Selain sebagai daerah resapan air, RTH di bawah jalan layang dapat menjadi unsure estetika
untuk meminimalkan unsur kekakuan konstruksi jalan. Disamping itu RTH di bawah jalan
layang dapat dimanfaatkan sebagai:
 Lokasi penempatan utilitas seperti drainase, gardu listrik, dan lain-lain;
 Tempat istirahat sementara bagi pengendara sepeda motor/pejalan kaki pada saat
hujan;
 Lokasi penempatan papan reklame secara terbatas.
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3.5.4. RTH Fungsi Tertentu
a. Jalur Hijau Sempadan Rel Kereta Api
RTH/jalur hijau sempadan rel kereta api dapat dimanfaatkan sebagai pengamanan terhadap
jalur lalu lintas kereta api. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas kereta api maupun
masyarakat di sekitarnya, maka jenis aktivitas yang perlu dilakukan berkaitan dengan peranan
RTH sepanjang rel kereta api adalah sebagai berikut:
 Memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, sehingga jaringan kayu dapat
tumbuh lebih banyak yang akan menjadi pohon lebih kuat;
 Menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta menghilangkan tempat
persembunyian ular dan binatang berbahaya lainnya;
 Memperbaiki citra/penampilan pohon secara keseluruhan;
 Membuat saluran drainase.
b. Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi
Jaringan listrik tegangan tinggi sangat berbahaya bagi manusia, sehingga RTH pada kawasan
ini dimanfaatkan sebagai pengaman listrik tegangan tinggi dan kawasan jalur hijau
dibebaskan dari berbagai kegiatan masyarakat serta perlu dilengkapi tanda/peringatan untuk
masyarakat agar tidak beraktivitas di kawasan tersebut.
c. RTH Sempadan Sungai
Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi,
perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan
fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan
pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan
pemantauan.Penatagunaan daerah sempadan sungai dilakukan dengan penetapan zona-zona
yang berfungsi sebagai fungsi lindung dan budi daya.
Pada zona sungai yang berfungsi lindung menjadi kawasan lindung, pada zona sungai danau,
waduk yang berfungsi budi daya dapat dibudidayakan kecuali pemanfaatan tanggul hanya
untuk jalan.
Pemanfaatan daerah sempadan sungai yang berfungsi budi daya dapat dilakukan oleh
masyarakat untuk kegiatan-kegiatan:
 Budi daya pertanian rakyat;
 Kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C;
 Papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telpon, dan pipa air minum;
 Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta
api;
 Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan,pariwisata dan
kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan
keamanan fungsi serta fisik sungai dan danau; dan pembangunan prasarana lalu lintas
air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.
Untuk menghindari kerusakan dan gangguan terhadap kelestarian dan keindahan sungai,
maka aktivitas yang dapat dilakukan pada RTH sempadan sungai adalah sebagai berikut:
 Memantau penutupan vegetasi dan kondisi kawasan DAS agar lahan tidakmengalami
penurunan;
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Mengamankan kawasan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi disempadan
sungai, dipantau dengan menggunakan metode pemeriksaaanlangsung dan analisis
deskriptif komparatif. Tolak ukur 100 m di kanan kirisungai dan 50 m kanan kiri anak
sungai;
Menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi
terutama jenis unggulan lokal dan bernilai ekologi dipantau dengan metode kuadrat
dengan jalur masing-masing lokasi 2 km menggunakan analisis vegetasi yang
diarahkan pada jenis-jenis flora yang bernilai sebagai tumbuhan obat;
Memantau fluktuasi debit sungai maksimum;
Aktivitas memantau, menghalau, menjaga dan mengamankan harus diikuti dengan
aktivitas melaporkan pada instansi berwenang dan yang terkait sehingga pada
akhirnya kawasan sempadan sungai yang berfungsi sebagai RTH terpelihara dan
lestari selamanya.

d. RTH Sempadan Pantai
RTH sempadan pantai selain sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencanayang
ditimbulkan gelombang laut, juga dapat dimanfaatkan untuk berbagaikegiatan yang diizinkan
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 Tidak bertentangan dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung; Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai,
termasuk gangguan terhadap kualitas visual;
 Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi,
 Melindungi dari ancaman gelombang pasang, wildlife habitat dan meredam angin
kencang;
 Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat
 Khusus untuk kawasan pantai berhutan bakau harus dipertahankan sesuai ketentuan
dalam Keppres No. 32 Tahun 1990.
e. RTH Sumber Air Baku/Mata Air
Pemanfaatan RTH sumber air baku/mata air dilakukan untuk perlindungan, pelestarian,
peningkatan fungsi sumber air baku/mata air, dan pengendalian daya rusak sumber air
baku/mata air/danau melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan. Tabel
berikut ini memberikan gambaran mengenai dimensi sempadan serta pemanfaatannya pada
masing-masing jenis RTH sebagai berikut:
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Tabel 3.9. RTH Sempadan Danau dan Mata Air
No.

Jenis RTH

Dimensi Sepadan

1.

Danau/ Waduk

Minimal 50 m dari titik
pasang tertinggi

2.

Mata Air

Radius 200 m

Pemanfaatan
a. Jaringan utilitas;
b. Budi daya pertanian rakyat;
c. Kegiatan penimbunan sementara hasil
galian tambang golongan c;
d. Papan penyuluhan dan peringatan, serta
rambu-rambu pekerjaan;
e. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel
telepon, dan pipa minum;
f. Pemancangan tiang atau pondasi
prasarana jalan/ jembatan baik umum
maupun kereta api;
g. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang
bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata
dan kemasyarakatan yang tidak
menimbulkan dampak merugikan fungsi
serta fisik sungai dan danau; dan
h. Pembangunan parasarana lalu lintas air,
bangunan pengambilan dan pembuangan
air.
a. Ruang terbuka hijau dengan aktivitas
sosial terbatas penekanan pada
kelestarian sumber daya arinya;
b. Luas ruang terbuka hijau minimal 90%
dengan dominasi pohon tahunan yang
diizinkan

f. RTH Pemakaman
Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untukpe nguburan
jenasah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota,
daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga
keberadaan RTH yang tertata di komplek pemakaman dapat menghilangkan kesan seram
pada wilayah tersebut.

3.6. Konsep RTH di Perkotaan.
3.6.1. Definisi dan Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota:
Merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi
oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat
langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi
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(a) bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung) dan
(b) bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan
olah raga, pemakaman,
Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasi-fikasi menjadi
(a) bentuk RTH kawasan (areal, non linear), dan
(b) bentuk RTH jalur (koridor, linear),
Berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi menjadi
(a) RTH kawasan perdagangan,
(b) RTH kawasan perindustrian,
(c) RTH kawasan permukiman,
(d) RTH kawasan per-tanian, dan
(e) RTH kawasan-kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah.
Status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi
(a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang
dimiliki oleh peme-rintah (pusat, daerah), dan
(b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat.
3.6.2. Fungsi dan Manfaat
RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi
ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitek-tural, sosial, dan fungsi
ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan
sesuai dengan kebutuhan, kepenting-an, dan keberlanjutan kota.
RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus
merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu
wilayah kota, seperti RTH untuk per-lindungan sumberdaya penyangga kehidupan manusia
dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial,
ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan
dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan
dan kepentingannya, seperti untuk ke-indahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat
dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga),
kenyamanan fisik (teduh, segar), keingin-an dan manfaat tidak langsung (berjangka panjang
dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau
keanekaragaman hayati.
3.6.3. Pola dan Struktur Fungsional
Pola RTH kota merupakan struktur RTH yang ditentukan oleh hubungan fungsional
(ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural) antar komponen pemben-tuknya. Pola RTH terdiri
dari (a) RTH struktural, dan (b) RTH non struktural.
RTH struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan fungsi-onal antar
komponen pembentuknya yang mempunyai pola hierarki plano-logis yang bersifat
antroposentris.RTH tipe ini didominasi oleh fungsi-fungsi non ekologis dengan struktur RTH
binaan yang berhierarkhi. Contohnya adalah struktur RTH berdasarkan fungsi sosial dalam
melayani kebutuhan rekreasi luar ruang (outdoor recreation) penduduk perkotaan seperti
yang diperlihatkan dalam urutan hierakial sistem pertamanan kota (urban park system) yang
dimulai dari taman perumahan, taman lingkungan, taman ke-camatan, taman kota, taman

Ruang Terbuka Kota

40

regional, dst). RTH non struktural merupakan pola RTH yang dibangun oleh hubungan
fungsional antar komponen pem-bentuknya yang umumnya tidak mengikuti pola hierarki
planologis karena bersifat ekosentris.RTH tipe ini memiliki fungsi ekologis yang sangat
dominan dengan struktur RTH alami yang tidak berhierarki.Contohnya adalah struktur RTH
yang dibentuk oleh konfigurasi ekologis bentang alam perkotaan tersebut, seperti RTH
kawasan lindung, RTH perbukitan yang terjal, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau,
RTH pesisir.
Untuk suatu wilayah perkotaan, maka pola RTH kota tersebut dapat dibangun dengan
mengintegrasikan dua pola RTH ini berdasarkan bobot tertinggi pada kerawanan ekologis
kota (tipologi alamiah kota: kota lembah, kota pegunungan, kota pantai, kota pulau, dll)
sehingga dihasilkan suatu pola RTH struktural.
3.6.4.Elemen Pengisi RTH
RTH dibangun dari kumpulan tumbuhan dan tanaman atau vegetasi yang telah diseleksi dan
disesuaikan dengan lokasi serta rencana dan rancangan peruntukkannya. Lokasi yang berbeda
(seperti pesisir, pusat kota, kawasan industri, sempadan badan-badan air, dll) akan memiliki
permasalahan yang juga berbeda yang selanjutnya berkonsekuensi pada rencana dan
rancangan RTH yang berbeda.
Untuk keberhasilan rancangan, penanaman dan kelestariannya maka sifat dan ciri serta
kriteria
(a) arsitektural dan
(b) hortikultural tanaman dan vegetasi penyusun RTH harus menjadi bahan pertimbangan
dalam men-seleksi jenis-jenis yang akan ditanam. Persyaratan umum tanaman untuk
ditanam di wilayah perkotaan:
 Disenangi dan tidak berbahaya bagi warga kota
 Mampu tumbuh pada lingkungan yang marjinal (tanah tidak subur, udara dan air
yang tercemar)
 Tahan terhadap gangguan fisik (vandalisme)
 Perakaran dalam sehingga tidak mudah tumbang
 Tidak gugur daun, cepat tumbuh, bernilai hias dan arsitektural
 Dapat menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota
 Bibit/benih mudah didapatkan dengan harga yang murah/terjangkau oleh
asyarakat
 Prioritas menggunakan vegetasi endemik/lokal
 Keanekaragaman hayati
Jenis tanaman endemik atau jenis tanaman lokal yang memiliki keunggulan tertentu
(ekologis, sosial budaya, ekonomi, arsitektural) dalam wilayah kota tersebut menjadi bahan
tanaman utama penciri RTH kota tersebut, yang selanjutnya akan dikembangkan guna
mempertahankan keanekaragaman hayati wilayahnya dan juga nasional.
3.6.5. Teknis Perencanaan
Dalam rencana pembangunan dan pengembangan RTH yang fungsional suatu wilayah
perkotaan, ada 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yaitu
(a) Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan di-tentukan
secara komposit oleh tiga komponen berikut ini, yaitu:
 Kapasitas atau daya dukung alami wilayah
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Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan, dan bentuk pela-yanan lainnya)
Arah dan tujuan pembangunan kota
RTH berluas minimum merupakan RTH berfungsi ekologis yang ber-lokasi,
berukuran, dan berbentuk pasti, yang melingkup RTH publik dan RTH privat.
Dalam suatu wilayah perkotaan maka RTH publik harus berukuran sama atau
lebih luas dari RTH luas minimal, dan RTH privat merupakan RTH pendukung
dan penambah nilai rasio terutama dalam meningkatkan nilai dan kualitas
lingkungan dan kultural kota.

(b) Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH
(c) Sruktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi, dan distribusi)
(d) Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota
3.7. Issue dan Tantangan RTH Perkotaan
Tiga issues utama dari ketersediaan dan kelestarian RTH adalah
(1) Dampak negatif dari suboptimalisasi RTH dimana RTH kota tersebut tidak memenuhi
persyaratan jumlah dan kualitas (RTH tidak tersedia, RTH tidak fungsional,
fragmentasi lahan yang menurunkan kapasitas lahan dan selan-jutnya menurunkan
kapasitas lingkungan, alih guna dan fungsi lahan) terjadi terutama dalam
bentuk/kejadian:
 Menurunkan kenyamanan kota: penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah
(pencemaran meningkat, ketersediaan air tanah menurun, suhu kota meningkat,
dll)
 Menurunkan keamanan kota
 Menurunkan keindahan alami kota (natural amenities) dan artifak alami sejarah
yang bernilai kultural tinggi
 Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan
masyarakat secara fisik dn psikis)
(2) Lemahnya lembaga pengelola RTH
 Belum terdapatnya aturan hukum dan perundangan yang tepat
 Belum optimalnya penegakan aturan main pengelolaan RTH
 Belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelola RTH
 Belum terdapatnya tata kerja pengelolaan RTH yang jelas
(3) Lemahnya peran stake holders
 Lemahnya persepsi masyarakat
 Lemahnya pengertian masyarakat dan pemerintah
(4) Keterbatasan lahan kota untuk peruntukan RTH
 Belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk RTH
fungsional

42

Ruang Terbuka Kota

3.8. Soal latihan
1. Apa yang anda ketahui perihal ruang terbuka hijau?
2.

Jelaskan perihal ruang terbuka hijau kota ?

3.

Apa isu utama ruang terbuka hijau kota ?

4. Mengapa di Indonesia terasa sulit untuk dilaksanakan program penyediaan ruang terbuka
hijau khususnya dalam kota?
5. Terobosan apa dapat saudara dapat memberikan sebagai solusi terkait dengan masalah
rth di lingkup wilayah rt/rw saudara?
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BAB IV.PLAZA
Fungsi urban space bisa beraneka ragam tergantung jenis aktifitas yang dapat ditampung di
dalamnya. Suatu taman dirancang sebagai suatu tempat rekreasi. Kegiatan yang selanjutnya
terjadi di sana bisa lebih meluas. Pengunjung taman tidak sekedar melakukan aktifitas
rekreasi saja melainkan juga dapat melakukan interaksi dengan orang lain. Orang datang ke
taman juga ada yang hanya untuk menyendiri.
Menurut Sukada (2004), urban space merupakan wadah bagi masyarakat kota untuk
mengekspresikan diri. Bentuk ekpresinya bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan
aktifitasnya.Fungsi urban space dapat berubah seiring dengan perubahan waktu. Fungsifungsi tersebut antara lain :
a. Sebagai sarana prasarana untuk menampung pergerakan orang dan barang dari satu
tempat ke tempat yang lain.
b. Merupakan akses ke suatu bangunan. Bisa berupa prasarana transportasi kendaraan
bermotor maupun pejalan kaki. Sebagai jalan pintas dari suatu bangunan ke bangunan
yang lain. Jalan pintas itu dapat berupa taman, lorong, yang menembus bangunan atau
jembatan penghubung antara suatu fungsi ke fungsi yang lain.
c. Sebagai sarana untuk menampung kegiatan yang bersifat rekreatif atau santai, baik
kegiatan yang aktif maupun pasif.
d. Sebagai sarana pendidikan.
e. Tempat terjadinya kontak sosial yang bersifat informal. Kontak sosial itu dapat terjadi
karena adanya kecenderungan orang untuk melihat dan dilihat.
f. Tempat mengekspresikan diri (termasuk unjuk kebolehan) untuk memperoleh
kepuasan aktualisasi maupun penghargaan dari orang lain, seperti yang biasa
dilakukan oleh para kawula muda. Mereka biasa menunjukkan gaya berpakaian, gaya
berdandan, model rambut, kemampuan berolah tubuh, kemahiran ber “skater ria” dan
sebagainya.
g. Adanya hubungan saling ketergantungan antara orang yang menjual satu komoditi
dengan orang yang membutuhkan komoditi tersebut.
h. Adanya kebutuhan orang akan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
i. Sebagai tempat berorientasi, artinya adalah tempat orang merencanakan apa yang
dilakukan dan harus kemana harus pergi untuk mencapai tujuannya.
j. Sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mewadahi orang dalam jumlah yang besar
beserta aktivitasnya. Public space sangat efektif untuk menampung aktifitas politik
seperti kampanye, demonstrasi, dan sebagainya.
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Plaza adalah ruang publik terbuka (open air), biasanya minimal ada satu bangunan yang
menyertainya, kadang dikelilingi bangunan lain. Dalam terminologi budaya kita dikenal
sebagai alun-alun, sebuah ruang publik terbuka yang dibatasi oleh bangunan pemerintahan,
masjid, penjara dan pasar. Contohnya kota Bandung tentunya mengenal ruang publik terbuka
seperti Alun-alun Kota, Taman Balaikota, Tegallega dan Gasibu.
Kata plaza berasal dari istilah Spanyol, memiliki arti yang mirip dengan city/town
squaredalam Bahasa Inggris, atau piazza dalam Bahasa Italia. Arti plaza kemudian mulai
bergeser, mungkin berubah makna akibat statistik, bahkan ketika sama sekali tidak ada ruang
publik terbuka tetap diberi nama plaza. Dan kini pemahaman plaza bergeser bahwa plaza
adalah bangunan besar berisi pusat perbelanjaan.

4.1. Plaza sebagai Fungsi Sosial Ruang Terbuka Kota
Plaza secara fisik adalah ruang terbuka yang biasanya digunakan oleh manusia untuk banyak
kegiatan yang cenderung pada aktifitas sosial yang digunakan bebas olah masyarakat kota.
Plaza merupakan ruang terbuka yang dibentuk atau dilingkupi oleh bangunan, atau bahkan
suatu bangunan memiliki plaza tersendiri.
Plaza biasanya digunakan oleh penduduk yang mobilitasnya tinggi karena letaknya
berada di kawasan metropolitan
b. Plaza pada umumnya berupa ruang terbuka yang berfungsi sebagai areal terbuka
untuk penghijauan kawasan dan sebagai alternatif penghubung antar bangunan.
c. Karena letaknya yang strategis biasanya plaza akan ramai dilewati oleh banyak orang.
d. Kegiatan yang dilakukan pun beragam seperti, duduk-duduk sambil membaca koran,
mengobrol, membeli makanan-minuman(biasanya ada plaza yang di dalamnya
terdapat orang-orang yang berjualan), atau hanya digunakan oleh orang-orang yang
lalu-lalang melewatinya
a.

4.2. Tipologi Plaza/Square
Lapangan dan plasa merupakan bagian dari pengembangan sejarah ruang publickota, plasa
atau lapangan, yang dikembangkan sebagai bagian dari perkantoran ataubangunan komersial.
Dapat dibedakan menjadi Lapangan Pusat Kota(Central Square) dan Plasa
pengikat(Corporate Plaza).
a. Lapangan Pusat Kota(Central Square)
Ruang publik ini sebagai bahan pengembangan sejarah berlokasi dipusat kota yang
sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal seperti upacara-upacara peringatan
hari nasional, sebagai rendevous point koridor-koridor jalan jalan di kawasan
tersebut.disamping untuk kegiatan-kegiatan masyarakat baik social,ekonomi,maupun
apresiasi budaya contohnya adalah alun-alun kota purworejo(Darmawan,2003)
b. Plaza pengikat (corporate plaza), merupakan pengikat dari bangunan bangunan
komersil atau perkantoran ,berlokasi di pusat kota dan pengelolaanya dilakukan oleh
kantor atau pemimpin kantor tersebut secara mandiri
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4.3. Pemanfaatan Plasa / Square Sebagai Urban Space
Ruang terbuka dalam kaitannya dengan pemanfaatannya serta memiliki karakteristik secara
fisik, plaza dan squaree merupakan dari sekian banyak bentuk ruang terbuka yang meemiliki
fungsi yang relative dekat terutama dalam ruang – ruang kota.
Pemanfaatan ruang terbuka plasa pada wilayah kota/ kawasan perkotaan :


Plasa Bangunan Ibadah
Ruang terbuka dalam bentuk plasa bangunan ibadah terutama dimanfaatkan untuk
perluasan kegiatan ibadah pada hari-hari raya keagamaan, dimana bangunan ibadah
tidak mampu menampung jemaah yang ada.Pada kondisi lainnya, plasa bangunan
ibadah juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatankegiatan sosial kemasyarakatan yang
terkait dengan agama bersangkutan, misalnya acara amal, acara bazaar, ataupun
kegiatan sosialisasi sehari-hari masyarakat.



Plasa Monumen
RTNH dalam bentuk plasa monumen terutama dimanfaatkan untuk memperingati
suatu peristiwa atau lokasi tertentu, dengan tujuan utama estetika arsitektur kota. Pada
kondisi lainnya, plasa suatu monumen dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan
sosialisasi masyarakat umum, atau acara sosial tertentu dengan ijin dari pihak yang
berwenang

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa plasa merupakan suatu bentuk ruang terbuka non
hijau sebagai suatu pelataran tempat berkumpulnya massa dalam melakukan aktivitas
tertentu. Berdasarkan perletakannya, plasa ada yang berdampingan dengan suatu fungsi
bangunan tertentu, namun ada pula yang berdiri sendiri. Plasa yang perletakannya
berdampingan dengan suatu fungsi bangunan tertentu yaitu alun-alun pusat pemerintahan,
plasa bangunan ibadah, serta plasa monumen, Sedangkan plasa yang berdiri sendiri umumnya
tidak dipengaruhi oleh aktivitas tertentu, sehingga bersifat lebih dinamis. Plasa jenis ini
umumnya disediakan untuk kebutuhan yang bersifat lebih komunal, misalnya di dalam
kompleks permukiman, di dalam kompleks perkantoran, dan lain-lain.
Dalam pemanfaatannya, fungsi utama plasa pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai
aktivitas sosial budaya, yaitu tempat dilakukannya berbagai aktivitas secara massal, seperti
misalnya interaksi sosial masyarakat, duduk-duduk, berkumpulnya masyarakat (community
gathering) pada acara tertentu dan lain-lain.
Sedangkan pada saat-saat tertentu (insidentil), plasa dapat juga dimanfaatkan dengan
berbagai aktivitas pelengkapnya, yaitu untuk juga mewadahi berbagai aktivitas yang
tergolong dalam:





Aktivitas ekonomi, misalnya aktivitas bazaar masyarakat, acara penggalangan dana,
acara musik, dan lain-lain.
Aktivitas ekologis, misalnya aktivitas berkebun masyarakat (community garden) dengan
melengkapi plasa dengan tanaman tertentu, seperti bunga-bungaan, buahbuahan, sayursayuran, dengan media pot atau bak tanaman.
Aktivitas arsitektural, misalnya aktivitas menghias plasa dengan ornamen tertentu pada
hari-hari besar tertentu.
Aktivitas darurat, misalnya aktivitas berkumpulnya masyarakat (assembly point) dalam
upaya penyelamatan diri dari bahaya bencana.
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Walaupun plasa dapat dimanfaatkan dengan berbagai aktivitas lain (seperti ekonomi,
ekologis, arsitektural dan darurat) selain aktivitas utamanya (sosial budaya), dalam
pelaksanaannya aktivitas lain tersebut tidak boleh sampai mengganggu aktivitas utamanya.
Oleh karena itu, pemanfaatan plasa untuk aktivitas lain selain dari aktivitas utamanya perlu
mendapatkan ijin dari pengelola plasa yang bersangkutan. Untuk plasa yang bersifat privat,
ijin dapat diajukan pada pemilik/pengelola yang bersangkutan, sedangkan untuk plasa yang
bersifat publik, ijin dapat diajukan pada instansi yang bersangkutan atau masyarakat
setempat.
Pemanfaatan plasa untuk aktivitas yang tidak relevan dengan fungsi utamanya, cenderung
mengganggu fungsi utamanya ataupun yang cenderung merusak kondisi fisik plasa tidak
diperbolehkan. Berbagai aktivitas tersebut misalnya pedagang kaki lima, parkir, olahraga
yang membutuhkan lapangan khusus, dan lain-lain.
Dalam konteks pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatan plasa, hal ini
terkait erat dengan pemilik dan pengguna. Berikut beberapa bentuk pola kerja yang dapat
dilakukan:


Untuk plasa yang dimiliki secara privat dan digunakan secara privat, maka pemeliharaan
dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatannya dilakukan oleh pengelola dari
instansi atau individu yang bersangkutan.



Untuk plasa yang dimiliki secara privat dan digunakan secara komunal (bersama), maka
pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatannya dilakukan oleh
pengelola dari instansi atau individu yang bersangkutan bersama-sama dengan
masyarakat setempat.



Untuk plasa yang dimiliki secara publik dan digunakan secara komunal (bersama), maka
pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatannya dilakukan oleh
pengelola dari instansi yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat setempat.
Gambar 4.1. Piazza del Campo, Sienna
Ruang terbuka kota sebagai urban void,
terbentuk dari rongga di tengah kepadatan
bangunan di pusatkota, di tandai dengan sebuah
menara gereja sebagi land-mark. (Sumber :
Asihara 1981 : 15)
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Gambar 4.2. Plaza Duomo Milan

Gambar 4.3. Samarkand City Square – Moghul

4.4. Latihan Soal
1.

Sebutkan fungsi urban space ditinjau dari aktivitas yang dapat diwadahinya !

2.

Apa yang dimaksud dengan plaza sebagai fungsi sosial terbuka kota ?

3.

Sebutkan 2 (dua) Tipologi Plaza ! Jelaskan perbedaan karakter ruang pada keduanya !

4.

Sebutkan pemanfaatan ruang terbuka plasa pada kawasan perkotaan !

5.

Menurut anda, apakah plaza bisa disebut juga sebagai urban void ? Jelaskan !
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BAB V
MAL – JALAN – JALUR HIJAU
Mal adalah kata serapan dari bahasa Inggris “Mall” yang diterjemahkan menjadi gedung atau
kelompok gedung yg berisi macam-macam toko dengan dihubungkan oleh lorong/koridor
(jalan penghubung). Dalam bahasa aslinya arti Mall mirip dengan pengertian Mal dalam
bahasa Indonesia

Gbr. 5.1.Kawasan The Mall di
St James Park, London,
tempat asal-usul istilah mall.
Dulu kawsan ini adalah jalan
lebar dengan pepohonan
rindang tempat bermain kriket
pall-mall, sehingga dinamai
The Mall.
Untuk mencari asal-usul istilah mall, kita harus kembali ke abad 17 di Inggris sana. Mall atau
dalam bahasa Indonesia mal, secara umum pada tahun 1737 berarti ‘tempat teduh untuk
berjalan’. Pengertian ini diambil dari suatu kawasan di London, di St. James Park, yang
disebut The Mall, jalanan lebar yang dinaungi pepohonan besar di kanan-kirinya. Nah,
jalanan lebar dengan pepohonan rindang tersebut dinamakan The Mall karena selain tempat
berjalan juga dipakai sebagai tempat memainkan olah raga pall-mall, sejenis kriket, di mana
pemain memukul bola dengan mallet (sejenis palu atau godam) masuk ke dalam
ring/keranjang
Di Timur Tengah, Grand Bazaar Isfahan adalah suatu lokasi pusat perdagangan yang terdiri
dari beberapa toko independent yang bernaung dibawah satu struktur, berdiri sejak abad ke
10. Di Eropa contohnya adalah The Burlington Arcade di London yang resmi di buka tahun
1819. Konsep pembangunan mal ini diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1828
dengan dibangunnya The Arcade di daerah Providence, Rhode Island. Pembangunan pusat
perbelanjaan atau ma l pun akhirnya diikuti oleh kota-kota besar lainnya di berbagai
mancanegara pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20
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Gbr 5.2. Grand BazaarIsfahan

Gbr 5.3.The Burlington Arcade tahun

Ga 5.3.The Burlington Arcade saat ini

Pengertian modern mall sebagai ‘bangunan besar tertutup tempat orang berjualan’ baru
muncul pada tahun 1963. Kini, terutama di Indonesia, kita sering mendengar istilah ‘jalanjalan di mal’ atau ‘ngadem di mal’. Rupanya mal tanpa disadari kini juga kembali ke
pengertian aslinya, yakni tempat jalan-jalan yang adem (karena berpendingin ruangan).

5.1. Mal
Mal adalah Suatu area pergerakan (linier) pada suatu area pusat bisnis kota yang lebih
diorientasikan bagi pejalan kaki, berbentuk pedestrian dengan kombinasi plasa dan ruangruang interaksional. (Rubenstein, 1978).
Sekelompok kesatuan pusat perdagangan yang dibangun dan didirikan pada sebuah lokasi
yang direncanakan, dikembangkan, dimulai, dan diatur menjadi sebuah kesatuan operasi
berhubungan dengan lokasi, ukuran, tipe, toko, dan area perbelanjaan dari unit tersebut. Unit
ini juga menyediakan parkir yang dibuat berhubungan dengan tipe dan ukuran total toko-toko.
(Shopping Center Development Handbook, Urban Land Institute)
Pertumbuhan mal semakin marak terutama di kota-kota besar di wilayah Eropa dan
Amerika.Tahun 1828, public Amerika dikenalkan dengansistem retail mall dengan
dibangunnya The Arcade di Providence, Rhode Island. Sejak saat itu mulai Amerika
membangun mal dengan gaya mereka sendiri. Tahun 1916 dibangun Market Square di Lake
Forest, Illinois dan tahun 1924 dibangun Country Club Plaza di Kansas City,
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Missouri.Amerika pasca PD II mengalami tingkat pertumbuhan mal yang cukup tinggi,
dipacu dengan munculnya kaum suburb (pinggiran) dan meningkatnya produksi kendaraan.
Akhirnya tidak hanya pusat kota yang memiliki mal namun daerah pinggiran/tepian kota pun
mulai marak dengan pembangunan mal.
Saat ini mal murni memiliki konotasi sebagai pusat perbelanjaan atau shopping centre dalam
arti umum. Mal juga identik dengan pola gaya hidup mewah dan berkelas. Seiring dengan
perkembangan jaman dan untuk lebih banyak menggaet lapisan masyarakat datang ke mal
maka mal terdiri dari beberapa macam yaitu:






Community mall, biasanya terdapat di sebuah distrik atau kawasan permukiman
tertentu dengan tujuan untuk melayani masyarakat di sekitarnya untuk pemenuhan
kebutuhan baik selaku pusat belanja.
City mall, biasanya jauh lebih besar dibanding community mall, karena bertugas untuk
melayani aktivitas masyarakat di kota (pinggiran) dengan wilayah-wilayah pemukiman
yang tersebar.
Regional mall, jauh lebih besar dari city mall dan menjadi semacam ikon (trademark)
dari suatu kota (pusat). Daya tarik dari trademark ini sedemikian kuatnya sehingga
orang luar yang berkunjung seolah-olah memiliki kewajiban untuk mengunjungi
regional mall dari kota yang bersangkutan.
Terdapat pula mal khusus dengan tujuan yang spesifik seperti entertainment mall dan
leisure mall. Mall jenis ini umumnya lebih mengedepankan fasilitas hiburan dibanding
dengan fasilitas belanjanya.

Selain mall, fasilitas gedung kawasan belanja kadang disebut plasa (asal kata dari bahasa
Spanyol, plaza) dan square (asal kata dari bahasa Inggris). Baik plasa maupun square
sebetulnya merujuk pada suatu lapangan terbuka yang ditujukan bagi masyakarakat untuk
melakukan berbagai aktivitas, seperti halnya kita mengenal istilah alun-alun.
Konsep plasa dan square ini dikombinasikan dengan konsep mal, sehingga menjadi kawasan
belanja dalam gedung dengan lahan tengah (square/plaza) cukup luas untuk menampung
berbagai kegiatan-kegiatan non reguler misalnya fashion show atau pameran mainan anakanak. Salah satu mal dengan konsep leisure (hiburan ringan) mal adalah Cilandak Town
Square atau kerap disebut Citos.
Dalam arsitektur kata mall diartikan sebagai berikut, Mal adalah jenis dari pusat perbelanjaan
yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur
untuk berjalan jalan yang teratur sehingga berada di antara antar toko-toko kecil yang saling
berhadapan. Karena bentuk arsitektur bangunannya yang melebar (luas), umumnya sebuah
mal memiliki tinggi tiga lantai.
Di dalam sebuah mal, penyewa besar (anchor tenant) lebih dari satu (banyak). Seperti jenis
pusat perbelanjaan lain seperti toko serba ada untuk masuk di dalamnya. Contoh dari sebuah
standar mal adalah Cinere Mal dan Blok M Mal.
Jika ditinjau dari lokasi, mal sebenarnya diperuntukkan berada di dekat lokasi perumahan.
Karena itulah bangunan mal melebar, karena dalam pada umumnya lokasi yang dekat
perumahan ini, harga tanah relatif lebih murah daripada pembangunan sebuah plaza, yang
berada di lokasi pusat kota.
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Gambar 5.3. Kegiatan mall dalam arsitektur
Sumber: http://www.mublet.com/tortugas-open-mall/49253#
5.1.1. Bentuk-bentuk Mall
Berdasarkan bentuk fisiknya lembaga perdagangan dapat dikelompokkan menjadi :
1)

Pasar (market)
Bentuk pertokoan yang tertua, dan terdiri atas rangkaian petak yang diatur berderet-deret
di ruang terbuka atau tertutup.

2)

Pertokoan Sepanjang Jalan ( Shopping Street)
Pertokoan yang terletak disepanjang kiri dan kanan jalan, mempunyai gudang dan
service di bagian belakang.Kegiatan lalu lintas pengunjung dan arus barang di muka
pertokoan menjadi satu dengan lalu lintas umum.

3)

Chain Store
Kelompok kios-kios/toko yang menjual berbagai macam barang yang berlokasi pada
suatu bangunan toko/ruang tertutup.

4)

Decentralized Center
Kelompok pertokoan yang menjual berbagai macam barang yang berlokasi pada
persimpangan jalan.

5)

Areal Perbelanjaan
Merupakan perkembangan bentuk dari toko berjejer.Untuk menghindari terganggunya
pengunjung dari lalu-lintas kendaraan, jalan ditutup sebagai pedesterian.Akibatnya
timbul bentuk kelompok toko yang berorientasi pada suatu ruang bebas ditengah yang
dikhususkan bagi pejalan kaki.

6)

Departemen Store
Pertokoan yang diusahakan oleh suatu badan usaha yang menjual bermaca-macam
barang,
Departemen Store atau toko serba ada, merupakan wadah perbelanjaan bermacammacam barang atau satu macam/jenis barang, berbentuk toko dalam skala besar yang
dikelolah oleh suatu perusahaan niaga. Barang yang diperdagangkan tidak membawa
nama perusahaan secara individu tetapi membawa nama perusahaan pengelolah
departemen store. Barang yang diperdagangkan adalah barang kebutuhan berkala sampai
kebutuhan khusus.
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7)

Supermarket
Pertokoan dengan ruangan yang luas, dimana terdapat kelompok penjualan bermacam
barang.
Supermarket atau pasar swalayan merupakan wadah perbelanjaan barang kebutuhan
sehari-hari ( bersifat kering dan basah dalam bentuk kemasan ), barang kebutuhan
berkala, sebagian barang khusus/mewah. Secara umum sifat pelayanan supermarket
berbentuk self service dengan harga yang sudah ditetapkan.

8)

Pusat Perbelanjaan
Merupakan perkembangan dan gabungan dari beberapa perusahaan dagang eceran milik
perorangan yang bersama-sama menjalankan usaha didalam suatu wadah fisik dan
dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang.Barang-barang yang diperdagangkan
adalah mulai dari barang kebutuhan sehari-hari sampai pada kebutuhan berkala.

Mall berarti sebuah plaza umum, jalan-jalan umum atau sekumpulan system jalan dengan
belokan-belokan dan dirancang khusus untuk pejalan kaki. Pengertian lain adalah sebagai
suatu area pergerakan (linier) pada suatu area pusat bisnis kota (CBD) yang lebih
diorientasikan bagi pejalan kaki, berbentuk pedestrian dengan kombinasi plaza dan ruangruang interaksional. Mall juga merupakan salah satu tempat orang berjalan dengan santai
yang disebelah kanan kirinya terdapat deretan toko-toko serta mudah dicapai dari tempat
parkir kendaraan pengunjung
Berdasarkan bentuknya, mall terdiri dari tiga jenis dengan keuntungan dan kerugiannya
masing-masing, yaitu
a)
Open mall (mall terbuka), adalah mall tanpa pelingkup, keuntungannya adalah kesan
luas dan perecanaan yang mudah sehingga biaya lebih murah. Kerugiannya adalah
kendala pada climatic control berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesan kewadahan
kurang.
b)
Enclosed mall (mall tertutup), adalah mall dengan penutup atap. Keuntungannya berupa
kenyamanan, sedangkan kerugiaannya adalah biaya yang mahal dan kesan ruang
kurang luas.
c)
Integrated mall, adalah penggabungan antara mall terbuka dan mall tertutup. Biasanya
berupa mall tertutup dengan akhiran mall terbuka
Berdasarkan dari cara pola penataan, menurut Rubenstein (1987) mall dapat dibedakan
menjadi:
a)
Full Mall, diperoleh dengan menutup suatu jalan yang sebenarnya difungsikan untuk
kendaraan, dan diubah menjadi jalan untuk pejalan kaki atau plaza dengan jenis
perkerasan yang berbeda, dan dilengkapi dengan pepohonan, penerangan dan elemen
ruang luar lainnya.
b)
Transit Mall, dibuat dengan memindahkan kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan
dari jalan yang sudah ada, dan hanya mengizinkan sarana transportasi umum seperti bus,
taxi dan kendaraan umum lainnya pada jalan tersebut. Parkir ditepi jalan (on-street
parking) dilarang, jalur pejalan kaki diperbesar dan dilengkapi juga elemen ruang luar
seperti paving, bangku dan tempat duduk, pohon-pohon, pencahayaan buatan, patung,
air mancur.
c)
Semi Mall. Pada mall jenis ini, jumlah lalu lintas dan kendaraan parkir dikurangi, jalur
untuk pejalan kaki diperluas serta dilengkapi dengan taman dan pepohonan, penerangan
dan elemen luar lainnya.
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Berdasar berbagai tulisan di atas, tidak jumpai definisi mall sebagai pusat perbelanjaan.Jika
sekarang banyak pusat perbelanjaan yang diberi nama mall (Solo Grand Mall, Ciputra Mall,
Supermall Karawachi dan sebagainya), adalah suatu upaya dari pihak pengelola pusat
perbelanjaan untuk memberikan gambaran suasana mall (yang sesungguhnya) pada pusat
perbelanjaan tersebut. Suasanan tersebut dibentuk dengan mendesain hall utama sebagai
pusat interaksi .Hall ini biasanya berbentuk atrium dan cenderung memanjang.Pada kanan
kiri hall berjajar pertokoan / retail-retail.Pada hall inilah orang berlalu-lalang (seperti outdoor
pedestrian) sambil menikmati barang-barang yang dijajakan.Suasana ini mirip dengan
pedestrian di jalan raya dengan deretan pertokoan di kanan-kirinya.
Sebelum menggunakan mall sebagai brand image, dahulu digunakan nama plasa / plaza
untuk member nama pusat perbelanjaan (Simpang Lima Plaza, Senayan Plaza, Ratu Plaza
dan sebagainya). Saat ini, beberapa nama pusat perbelanjaan tidak lagi menggunakan nama
mall, telah bergeser dengan nama “square”, misal Jebres Square, Cendana Soba Square, Solo
Square dan sebagainya.
Penggunaan nama plaza atau plasa, mall dan square pada beberapa pusat perbelanjaan
menunjukkan bahwa pedestrian merupakan tempat yang menarik dan mampu
mengembangkan beragam aktifitas, baik sosial maupun ekonomi.
5.1.2. Mall Sebagai Ruang ‘Urban Space “
Menurut Sukada (2004), urban space merupakan wadah bagi masyarakat kota untuk
mengekspresikan diri. Bentuk ekpresinya bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan
aktifitasnya.Fungsi urban space dapat berubah seiring dengan perubahan waktu. Fungsifungsi tersebut antara lain :
a.

Sebagai sarana prasarana untuk menampung pergerakan orang dan barang dari satu
tempat ke tempat yang lain.

b.

Merupakan akses ke suatu bangunan. Bisa berupa prasarana transportasi kendaraan
bermotor maupun pejalan kaki.

c.

Sebagai jalan pintas dari suatu bangunan ke bangunan yang lain. Jalan pintas itu dapat
berupa taman, lorong, yang menembus bangunan atau jembatan penghubung antara
suatu fungsi ke fungsi yang lain.

d.

Sebagai sarana untuk menampung kegiatan yang bersifat rekreatif atau santai, baik
kegiatan yang aktif maupun pasif.

e.

Sebagai sarana pendidikan.

f.

Tempat terjadinya kontak sosial yang bersifat informal. Kontak sosial itu dapat terjadi
karena adanya kecenderungan orang untuk melihat dan dilihat.

g.

Tempat mengekspresikan diri (termasuk unjuk kebolehan) untuk memperoleh kepuasan
aktualisasi maupun penghargaan dari orang lain, seperti yang biasa dilakukan oleh para
kawula muda. Mereka biasa menunjukkan gaya berpakaian, gaya berdandan, model
rambut, kemampuan berolah tubuh, kemahiran ber “skater ria” dan sebagainya.

h.

Adanya hubungan saling ketergantungan antara orang yang menjual satu komoditi
dengan orang yang membutuhkan komoditi tersebut.

i.

Adanya kebutuhan orang akan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
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j.

Sebagai tempat berorientasi, artinya adalah tempat orang merencanakan apa yang
dilakukan dan harus kemana harus pergi untuk mencapai tujuannya.

k.

Sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mewadahi orang dalam jumlah yang besar
beserta aktivitasnya. Public space sangat efektif untuk menampung aktifitas politik
seperti kampanye, demonstrasi, dan sebagainya.

Perancangan Urban Space
Selain berbagai pertimbangan yang telah dikemukakan di depan, terdapat beberapa hal yang
harus diperhatikan lebih lanjutdalam perancangan urban space. Menurut Nurhasan (1999),
hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan public space, diantaranya adalah masalah
keamanan, kenyamanan serta keindahan visual bagi para pengguna serta pemeliharaannya.
Danisworo (1994) menyatakan perancangan urban space menyangkut dua aspek yaitu aspek
fungsional dan aspek ekologis.Aspek ekologis penting diperhatikan untuk menjaga agar
keseimbangan ekosistem lingkungan binaan tidak terganggu.Bentuk dan sifat ruang terbuka
yang bersifat fungsional ditentukan oleh sifat dari aktivitas manusia yang berlangsung dioleh
karenanya harus dibentuk berdasarkan konsep sosilogis yang disusun secara
matang.Perencanaan ruang terbuka yang berhasil adalah ruang terbuka yang mendukung
kegiatan yang bervariasi, seperti area pejalan kaki, rute sepeda, area historis, tepi pantai dan
keterkaitan struktur ruang terbuka yang mengkordinasikan area kultural, komersial dan
pemerintahan. Berbagai pendekatan di atas diharapkan akan mendukung citra kota (image of
the city) lebih kuat. Menurut John Punter (1991) dan tempat (sense of place) akan diperoleh
dari jalinan penataan seting fisik (form), aktifitas yang terjadi serta citra yang ditimbulkan.
Pedestrian mallSebagai ruang Urban Space
Pedestrian adalah orang yang melakukan aktivitas berjalan atau pengguna jalan biasa
yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Sjaifudian, 1987):
a. Kelompok pejalan penuh. Kelompok pejalan ini mengunakan moda angkutan jalan
kaki sebagai moda angkutan utama dan digunakan sepenuhnya dari tempat asal ke
tempat tujuan bepergian.
b. Kelompok pejalan pemakai kendaraan umum. Pejalan yang mengunakan moda
angkutan jalan sebagai moda antara pada jalur-jalur dari tempat asal ke tempat
pemberhentian kendaraan umum, pada jalur perpindahan rute kendaraan umum di
dalam terminal atau di dalam stasiun dari tempat pemberhentian kendaraan umum ke
tempat tujuan akhir bepergian.
c. Kelompok pejalan pemakai kendaraan umum dan kendaraan pribadi merupakan
pejalan yang melakukan perjalanan dari tempat parkir kendaraan pribadi ke tempat
pemberhentian kendaraan umum, di dalam terminal atau stasiun, serta dari tempat
pemberhentian kendaraan umum ke tempat tujuan akhir bepergian.
Pedestrian mallitu sendiri baik Shivani (1985) maupun Linch (1987) mengemukakan bahwa
pedestrian bagian dari public space dan merupakan aspek penting sebuah urban space, baik
berupa square (lapangan-open space) maupun street (jalan-koridor). Dalam buku urban
design, city walk dikenal dengan istilah mall atau pedestrian. Pedestrian berasal dari kata latin
yang artinya kaki. Pejalan kaki sebagai istilah aktif, adalah orang yang bergerak atau
berpindah dari suatu tempat titik tolak ke tempat tujuan tanpa menggunakan alat yang bersifat
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mekanis (kecuali kursi roda).Jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki, adalah jalur khusus bagi
para pejalan kaki.Pedestrian dapat berupa trotoar, alun-alun dan sebagainya.
Terdapat beberapa variasi dari pedestrian mall. Antara lain enclosed mall, full mall transit
mall atau transit way, dan semi mall (Rubenstein, 1992). Berikut ini adalah penjelasan dari
masing-masing tipe pedestrian mall:
1. Enclosed pedestrian mall
Merupakan kawasan khusus pejalan yang bertutup (beratap) untuk melindungi pejalan dari
cuaca dingin/salju.Konsepnya menyerupai pusat perbelanjaan di pinggir (suburban shopping
mall) yang dapat beropreasi setiap musim dan biasanya diterapkan di daerah beriklim dingin
dan 4 musim.Mall ini memerlukan biaya yg cukup mahal.
2. Full pedestrian mall
Tipe mall yang diciptakan dengan cara menutup jalan yang tadinya digunakan untuk
kendaraan kemudian mengubahnya menjadi kawasan khusus pejalan dengan menambahkan
trotoar, perabot jalan, pepohonan, air mancur, dan sebagainya. Pedestrian mall jenis ini
biasanya memiliki karakter tertentu dan membantu dalam membangun citra pusat kota.
3. Transit pedestrian mall dan transitway
Tipe mall yang dibangun dengan mengalihkan lalu-lintas kendaraan dari suatu ruas jalan dan
hanya angkutan umum yang boleh melalui jalan tersebut. Trotoar bagi pejalan diperlebar,
parkir di tepi jalan (on-street parking) dilarang, dan jalan tersebut didesain untuk
menciptakan kesan unik pada kawasan pusat kota.
4. Semi pedestrian mall
Tipe mall yang dibuat dengan mengurangi parkir pada badan jalan dan arus lalu-lintas yang
memalui jalan.Semi pedestrian mall biasanya berada pada jalan utama di sekitar pusat kota.
Pada tempat-tempat untuk berjalan kaki terdapat RTH, tempat duduk, penerangan jalan serta
elemen estetis lainnya.Mall ini sering diterapkan pada kota-kota besar yang megalami
kesulitan menutup total daerah pusat kota dari kendaraan.
Konsep pedestrian mall modern di mulai di Jerman Barat tepatnya di Essen pada tahun 1962.
Konsep ini diterapkan setelah perang dunia ke II berakhir, kemudian di ikuti oleh Amerika
Utara pada tahun 1960-an. Di Eropa dimulai di Eropa Barat, antara lain Kota Cologne, Kassal,
Kiel di Jerman Barat (Rubenstein, 1992). Penutupan jalan umum untuk dijadikan pusat
perbelanjaan yg pertama kalinya terjadi di tahun 1962 di Copenhagen, Denmark kemudian di
Norwich, Inggris pada tahun 1971 (Goulty, 1991).
Di Amerika Utara, penutupan jalan untuk dijadikan pedestrian mall dimulai di Kalamazoo,
Michigan pada tahun 1959 (Rubenstein, 1992). Mall di Kalamazoo terinspirasi oleh
penerapan pedestrian mall di Stockhlom, Swedia dan Rotterdam, Belanda (Barnett, 1992).
Penerapan pedestrian di Kalamazoo mengalami keberhasilan dan banyak diikuti oleh kotakota lainnya di Amerika Utara. Beberapa mall ini mengalami keberhasilan dan telan menjadi
obat mujarab bagi vitalitas pusat kota seperti yang diharapkan perencana dan pejabat kota,
sedangkan beberapa mall-mall lainnya dihilangkan.
Fasilitas pedestrian harus diberikan sesuai dengan kriteria transportasi secara umum yang
selalu tingkat pelayanan. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang berperan dalam tingkat
pelayanan (Highway Capital Manual, 1985) yaitu:
a.
Kenyamanan (comfort), seperti pelindung terhadap cuaca, arcade, halte angkutan
umum dan sebagainya.
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b.
c.
d.
e.

Kenikmatan (convenience), seperti jarak berjalan, tanda-tanda petunjuk dan
sebagainya yan membuat perjalanan lebih menyenangkan.
Keselamatan (safety), yan disediakan dengan memisahkan pejalan denan lalu lintas
kendaraan seperti mall dan kawasan bebas kendaraan lainnya dan sebagainya.
Keamanan (security), termasuk lampu lalu lintas, pandangan yang tidak terhalang
ketika menyeberan dan tingkat atau tipe dari jalan.
Aspek ekonomi yang berkaitan dengan biaya pengguna yang berhubungan dengan
tundaan perjalanan dan ketidaknyamanan.

Manfaat Pedestrian Mall
Pembangunan kawasan pejalan, termasuk pedestrian mall , memberikan berbagai manfaat
bagi penataan pusat kota. Manfaat-manfaat dari penerapan
kawasan ini berupa perbaikan pada aspek pengaturan lalu-lintas, revitalisasi ekonomi,
peningkatan kualitas lingkungan, dan aspek sosial. Penjelasan manfaat dari setiap aspek
secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 5.1. Manfaat Pedestrian Mall
No.
Aspek
1
Lalu-lintas

Manfaat

 Mengatasi kemacetan
 Penataan parkir
 Perbaikan sirkulasi
 Mengurangi kendaraan pribadi
 Mendorong pemakaian kendaraan umum
2.
Ekonomi
 Meningkatkan daya saing pusat kota
 Menyediakan pola-pola berbelanja yang baru
 Manarik pangunjung/turis dan investor
3.
Lingkungan
 Mengurangi tingkat polusi udara dan suara
 Memperbaiki identitas dan citra pusat kota
 Meningkatkan dan memelihara kawasan bersejarah
4.
sosial
 Menyediakan ruang untuk kegiatan berjalan kaki
 Meningkatkan fungsi dan interaksi sosial bagi kegiatan publik
Sumber: Untennann, 1984; Yuliastuti, 1991; Niken, 2005
Karakteristik Pedestrian Mall
Masing-masing tipe pedestrian mall memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri.
Karakteristik yang khas dari setiap pedestrian mall yang cocok untuk diterapkan di suatu
kawasan perbandingan karakteristik beserta keunggulan dan kelemahan dari masing-masing
tipe pedestrian mall dapat dilihat pada table berikut ini:
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Tebel 5.2. Perbandingan Karakteristik Pedestrian Mall
No

Tipe
Mall

1.

Full Mall

2.

Transit
Mall

3.

Semi Mall

Karakteristik
a. Lalu-lintas dan transportasi
 Jalan tertutup untuk semua kendaraan (kecuali kendaraan darurat dan
pelayanan/service).
 Pejalan kaki aman dan lalu-lintas kendaraan.
 Permukaan jalan dilapisi material baru dengan pola tertentu
b. Elemen Estetis
 Mall dilengkapi dengan elemen stetis: penerangan, lansekap, tempat
duduk, dsb.
a. Lalu-lintas dan Transportasi
 Kendaraan pribadi dialihkan ke jalan lain, hanya kendaraan umum
yang boleh lewat.
 Parkir pada sisi jalan dilarang hanya tempat-tempat tertentu
disediakan halte.
 Kadang-kadang transit mall dibuat dengan pertimbangan karena tidak
adanya jalan lain.
 Kadang-kadang dilengkapi dengan jalur penghubung untuk
menghindari konflik dengan kendaraan.
b. Elemen Estetis
 Dilengkapi dengan elemen estetis seperti lampu jalan, lampu taman,
jalur hijau dan sebagainya.
a. Lalu-lintas dan Transportasi
 Kendaraan dan kapasitas parkir dibatasi.
 Kecepatan kendaraan dibatasi.
b. Elemen Estetis
 Dilengkapi dengan taman-taman, bangku, penerangan dan elemen
menarik lainnya dengan maksud meningkatkan kualitas kawasan

Sumber: Yuliastuti, 1991

Tabel 5.3. Perbandingan Keuntungan Dan Kerugian Pedestrian Mall
No.

Tipe Mall

1.

Full Mall

Keuntungan





2.

Transit
Mall




Kawasan lebih menarik, tidak
sekedar untuk belanja, tetapi juga
untuk berbincang- bincang, melihat
pemandangan, dan duduk santai.
Pejalan aman dari kendaraan.
Kontak sosial lebih akrab.
Dapat meningkatkan daya saing dan
citra kota.
Mendorong penggunaan kendaraan
umum.
Pengunjung punya pilihan antara
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Kerugian


Diperlukan pengaturan jalur
khusus untuk kendaraan servis
dan darurat karena panjang jalan
relative pendek.



Pejalan masih terhambat oleh
kendaraan umum.
Perlu disediakan area parkir pada
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No.

Tipe Mall

Keuntungan


3.

Semi
Mall





berjalan atau naik kendaraan umum.
Dilengkapi dengan fasilitas lansekap,
tempat duduk, dsb.
Perbaikan tedak terlalu banyak
dilakukan, karena tindakan yang
dilakukan
adalah
mengurangi
volume dan membatasi kecepatan
kendaraan.
Tidak perlu menutup lalu-lintas
kendaraan

Kerugian




daerah tepi kawasan (meskipun
kecil)
Umumnya diterapkan pada
pertokoan skala besar.
Pejalan
masih
berbahaya
terhadap lalu-lintas kendaraan.

Sumber: Yuliastuti, 1991
Dampak dari penerapan pedestrian mall ditentukan berdasarkan karakteristik pedestrian mall
yang paling terlihat (utama) yaitu penutupan jalan dari kendaraan bermotor (Berk, 1976;
Rubenstein,1992). Beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi yaitu (Hutauruk, 1998):
1. Terjadinya peningkatan volume kendaraan pada ruas-ruas jalan disekitar pedestrian
mall akibat adanya penutupan jalan. Meningkatnya volume kendaraan ini dapat
menurunkan kualitas ruas-ruas jalan tersebut, yaitu pada jam-jam puncak yang sangat
memungkinkan terjadinya kemacetan.
2. Sesuai dengan karakter pedestrian mall, kendaraan yang boleh memalalui jalan hanya
kendaraan servise dan darurat, sedangkan kendaraan pribadi dan angkutan umum
dilarang masuk. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan pengaturan sirkulasi
kendaraan pribadi, angkutan umum, serta kendaraan servis dan darurat.
3. Hilangnya tempat-tempat pemberhentian angkutan umum pada jalan yang diusulkan
menjadi pedestrian mall yaitu pada alternatif full pedestrian mall, serta perlu
disediakan tempat-tempat angkutan umum yang berdekatan dengan lokasi full
pedestrian mall. Untuk alternatif transit dan semi pedestrian mall diperlukan tempat
pemberhentian angkutan umum pada lokasi penerapan tersebut.
4. Relokasi parkir on street, dari kawasan pedestrian mall ke daerah/jalan lain
disekitarnya.
5. Adanya peningkatan volume pejalan pada jalan yang diusulkan menjadi pedestrian
mall, sehingga perlu disediakan/ditambahkan jalur pejalan (trotoar).
6. Munculnya kebutuhan akan fasilitas-fasilitas pendukung yang mengutamakan pejalan
seperti penerangan, tempat duduk, jembatan penyebrangan jalan, dan lain-lain.
Terdapat dua sumber yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen
dipertimbangkan dalam study penerapan konsep pedestrian mall ini, yaitu:

yang

a) Rubenstein (1992), merumuskan komponen-komponen yang perlu diatur dalam
menerapkan pedestrian mall. Komponen yang terkait dengan aspek teknis
digolongkan kedalam factor cultural, antara lain lalu-lintas, angkutan umum, parkir,
jalur kendaraan servise dan darurat, sirkulasi pejalan, utilitas, bangunan eksisting,
perabot jalan dan pemeliharaan.
b) Yulianstuti (1991), menyebutkan sejumlah komponen/fasilitas yang harus disediakan
untuk penataan pedestrian mall. Komponen-komponen tersebut meliputi jalan masuk,
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fasilitas penunjang perdagangan, penampilan fisik yang menarik halte kendaraan
umum, lokasi parkir dan sirkulasi, lokasi dan sirkulasi
bongkar muat barang, perabot jalan, dan plasa

Contoh Penerapan Pedestrian Mall
Pada bagian ini menjelaskan mengenai konsep dan
penerapan pedestrian mall.Pembahasannya mengenai
contoh-contoh penerapan pedestrian mall, implikasi teknis
yang ditimbulkan pedestrian mall.
Penerapan Pedestrian Mall Di Luar Negeri

Konsep pedestrian mall popular
diterapkan di berbagai pusat kota,
baik di kota besar, menengah
maupun kota kecil. Berikut ini
adalah sebagian contoh full
pedestrian mall yang pernah
diterapkan di Amerika Utara
(Rubenstein, 1992):
1. Fulton Mall
Mall yang terletak di Kota Fresno, California ini dibangun dengan menutup Fulton
Street.Jalan ini merupakan kawasan perbelanjaan tradisional yang sering mengalami
kemacetan. Tujuan utama dari pembangunan mall ini adalah untuk merevitalisasi kawasan
pusat kota. Terdapat fasilitas pejalan yang terputus sepanjang setengah mill dengan total
sepanjang 6 blok.
Semenjak selesai dibangun pada tahun 1964, mall ini menunjukan tingkat keberhasilan yang
cukup memuaskan hingga akhir awal 1970.Terjadi peningkatan penjualan rata-rata sebesar
14%, dan peningkatan volume pejalan sebesar 60%.Pada tahun 1971, mall ini mulai
mengalami penurunan aktivitas.Meskipun begitu, mall ini merupakan contoh dari ruang
publik yang menyenangkan.Lebih Nyaman di Mall-Transportasi umum, seperti mobil jalan,
akan memudahkan pejalan kaki untuk melakukan perjalanan panjang seluruh mal. Namun,
desain saat ini tidak mendukung mobil jalan. Pemerintah memberikan insentif dengan
sejumlah dana untuk mendorong pemilik untuk meningkatkan bangunan mereka
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Tampaknya bahwa pedestrian permukaan beton asli masih utuh. Pohon di pangkas untuk
membuat tampak depan toko lebih terlihat pejalan kaki. Signage/penanda baru terlihat jelas .
Pencahayaan diperbarui namun tetap mempertahankan karakter bersejarah. Fasad di lantai
atas yang diturunkan, membuat lebih banyak ruang yang tersedia untuk perumahan dan
kantor.
2. Parkway Mall
Mall yang terletak di Napa, California ini terdiri dari full mall dan semi mall. Bagian yang
bertipe full mall memiliki pnjang tiga blok (300 meter), dengan sebuah plasa di sudutnya.
Sedangkan bagian semi mallnya sepanjang 6 blok (610 meter). Kedua bagian dari pedestrian
mall ini selesai dibangun pada tahun 1974.Tingkat penjualan di mall ini tidak ada
menunjukan peningkatan, namum harga dan nilai property meningkat. Pembangunan mall ini
bertujuan untuk merevitalisasi kawasan pusat kota, dan dianggap cukup sukses karena telah
menjadi katalisator bagi pembangunan lainnya di Kawasan Pusat Kota Napa.
3. Ithaca Commons
Ithaca Commons adalah full pedestrian mall yang terletak di Kota Ithaca, New York. Mall ini
dibangun pada State Street sepanjang dua blok dan pada tiga street sepanjang tiga blok. Total
panjangnya kurang lebih 350 meter degan lebar 20 meter. Mall ini selesai dibangun pada
tahun 1975, dan mengakibatkan tingkat penjualan naik hingga 22%. Keberadaan Ithaca
Commons telah membantu revitalisasi pusat kota serta mendorong peningkatan harga lahan
dan property. Secara keseluruhan, mall ini tergolong sangat sukses dan terus mengalami
perkembangan yang positif
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Penerapan Pedestrian Mall Di Indonesia
Penerapan full pedestrian mall di Indonesia
belum dilakukan secara penuh. Terdapat dua
contoh full pedestrian mall yang telah
diterapkan di dua kota besar di Indonesia,
yaitu di Jalan Ahmad Yani (Kesawan Square),
Medan; dan di Jalan Kembang Jepun (KyaKya) di Surabaya. Kedua full mall tersebut
hanya beroperasi dari sore hingga malam saja,
sedangkan pada siang hari dapat dilalui oleh
lalu lintas seperti biasa.

1. Kesawan Square

Kesawan Square merupakan full pedestrian mall sepanjang 800 meter. Tempat ini mulai
didirikan sejak 15 Januari 2003 dengan tujuan untuk melestarikan bangunan-bangunan di
sepanjang Jalan Ahmad Yani, Medan. Kesawan Square adalah tempat untuk menikmati
semua makan di Medan. Pada siang hari,digunakan sebagai Jalan Ahmad Yani, sebagai salah
satu dari jalan raya utama di Medan. Tapi ketika matahari terbenam, Jalan AhmadYani
ditutup untuk lalu lintas, dan berubah menjadi Kesawan Square. Jenis kegiaan utamanya
adalah perdagangan makanan dan jajanan, serta cenderamata khas daerah setempat dijual
berbagai tarif lokal. Salah satu bangunan yang paling menonjol di Kesawan Square adalah
rumah dari salah satu orang yang paling terkemuka di Medan, Tjong A Fie. Kegiatankegiatan tersebut baru memulai aktivitasnya pada sore hingga malam hari.
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2. Kembang Jepun (Kya-Kya)
Pintu gerbang KyaKya, pada zaman Belanda nama jalan ini Handelstraat, selama pendudukan
Jepang jalan ini lebih dikenal sebagai Kembang Jepun. Ini adalah pusat legendaris jalan
perdagangan dan gaya hidup orang Tionghoa di Surabaya yang terinspirasi Remy Sylado
untuk membuat sebuah novel dengan judul"Kembang Jepun".
Full pedestrian mall Surabaya ini bernama Pusat Kya-Kya Kembang Jepun, yang mulai
didirikan sejak 27 Mei 2003. Kegiatan yang terdapat di jalan ini adalah perdagangan
makanan, cenderamata, jasa, serta hiburan yang bersifat temporal. Jalan Kembang Jepun
hanya mengalami penutupan dari kendaraan selama 8 jam, yaitu dari pukul 18.00-02.00, di
luar jam tersebut jalan ini berfungsi seperti biasa
Selain contoh-contoh penerapan, terdapat juga studi-studi mengenai alternatif tipe pedestrian
mall yang cocok diterapkan di suatu kawasan di Indonesia. Beberapa studi
merekomendasikan penerapan transit mall, semi mall, atau kombinasi antara full mall dan
transit mall.Hasil dari studi-studi tersebut terangkum pada tabel berikut ini.
Tabel 5.3.Studi Penataan Kawasan Dengan Konsep Pedestrian Mall Di Indonesia
Lokasi
Pasar Baru, Jakarta
(suryandari, 2003)
Kawasan
perdagangan Johar,
Semarang (Yuliastuti,
1991)

Tipe
Pedestrian Mall

Keterangan

Full Mall



Dilengkapi dengan atap pelindung

Kombinasi Full
Mall dan Transit
Mall



Disediakan lahan parkir off-street pada
beberapa lokasi.
Penerapan full pedestrian mall pada jalan di
dalam kawasan.
Aktivitas pelayanan/bongkar muat barang
diberlakukan pada jam-jam khusus diluar jam
puncak agar tidak mengganggu sirkulasi
kawasan
Berlaku pada pukul 06.00-22.00 WIB, dengan
pertimbangan bahwa sebagian besar kegiatan
dilakukan pada jam-jam tersebut.
Disediakan halte bus dengan jarak tertentu
(mempertimbangkan faktor jarak berjalan kaki).
Kegiatan bongkar muat barang dilakukan di luar
jam berlakunya transit mall.
Penyediaan fasilitas parkir off-street.
Mempertahankan sistem lalu-lintas dua arah.
Menghilangkan parkir di sisi jalan.
Penataan PKL.
Penutupan Jalan Dalem Kaum dari kendaraan
bermotor.
Relokasi parkir on-street menjadi off-street.
Penataan PKL.
Penyediaan alternative jalan untuk
memperlancar sirkulasi lalu-lintas.
Pelebaran trotoar.




Jalan Malioboro,
Yogyakarta
(Nugroho, 1993)

Transit Mall





Kawasan Pertokoan
Jalan Subang, Jakarta
(Suryandari, 2003)
Alun-alun Bandung,
(Hutauruk, 1998;
Andriani, 2002)

Semi Mall

Full Mall







Jalan Braga,
Bandung, 2005

Semi Mall
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Lokasi

Tipe
Pedestrian Mall

Keterangan



Pangaturan sudut parkir on-street.
Penambahan jumlah petak/fasilitas parkir offstreet

Sumber: Ringkasan dari berbagai sumber, 2013

Dampak Positif Pedestrian Mall
Dampak-dampak yang menguntungkan dengan
adanya pedestrian mall adalah sebagai berikut:
 Pejalan kaki aman dari kendaraan
bermotor, karena konflik antara kendaraan
bermotor dengan pejalan kaki tidak ada.
 Adanya penerapan full pedestrian mall
ini menyebabkan kenyamanan berjalan kaki
akan meningkat, karena ruang trotoar yang
tersedia untuk berjalan kaki akan bertambah
luas.
 Diterapkannya alternatif ini akan dapat
mengurangi tingkat polusi udara maupun polusi
suara, karena pada alternatif ini tertutup untuk
kendaraan bermotor.
 Adanya penerapan alternatef ini
diharapkan akan mendorong peningkatan
penggunaan angkutan umum bagi pengunjung
Jalan Imam Bonjol yang biasa menggunakan kendaraan pribadi.
 Penerapan alternatif ini menyebabkan peningkatan estetika kawasan yang dapat
meningkatkan daya tarik kawasan.

5.2. Jalan
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada
pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,
serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Pada dasarnya pembangunan jalan adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang
mengatasi pelbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi,
pembangunan jembatan dan terowongan, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. (Ini
mungkin melibatkan penebasan hutan). Pelbagai jenis mesin pembangun jalan akan
digunakan untuk proses ini.
Muka bumi harus diuji untuk melihat kemampuannya untuk menampung beban kendaraan.
Berikutnya, jika perlu, tanah yang lembut akan diganti dengan tanah yang lebih keras.
Lapisan tanah ini akan menjadi lapisan dasar. Seterusnya di atas lapisan dasar ini akan
dilapisi dengan satu lapisan lagi yang disebut lapisan permukaan. Biasanya lapisan
permukaan dibuat dengan aspal ataupun semen.
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Pengaliran/ drainaseair merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam
pembangunan jalan. Air yang berkumpul di permukaan jalan setelah hujan tidak hanya
membahayakan pengguna jalan, malahan akan mengikis dan merusakkan struktur jalan.
Karena itu permukaan jalan sebenarnya tidak betul-betul rata, sebaliknya mempunyai
landaian yang berarah ke selokan di pinggir jalan. Dengan demikian, air hujan akan mengalir
kembali ke selokan.
Setelah itu retroflektor dipasang di tempat-tempat yang berbahaya seperti belokan yang tajam.
Di permukaan jalan mungkin juga akan diletakkan "mata kucing", yakni sejenis benda
bersinar seperti batu yang "ditanamkan" di permukaan jalan. Fungsinya adalah untuk
menandakan batas lintasan.

5.3. Jalur Hijau
Pemahaman jarul hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yg ditanami rumput dan tanaman
perindang yg berfungsi menyegarkan hawa dl kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan,
perumahan, dsb.
Jalur hijau itu semacam GREEN BELT, daerah yang dijadikan sebagai sabuk hijau guna
membatasi atau menyaring daerah yang rawan terhadap pencemaran udara dengan daerah
hunian yang butuh udara bersih, misalnya jalur hijau sekitar kawasan industri, jalur hijau
sekitar jalan raya yang padat. Maksud adanya jalur hijau ini untuk mencegah pencemaran
udara ke luar daerah tersebut.
Sedangkan ruang terbuka hijau adalah semacam taman atau hutan kota yang masih
menggunakan material tanaman fresh, bukan sekedar nuansa hijau tetapi benar-benar
tanaman yang mengurangi peningkatan kadar CO2 dan menambah posri 02.
Dalam Undang-undang Tata Ruang 26/2007 disebutkan untuk sebuah kota, minimal harus
punya hutan kota (rg terbuka hijau publik) seluas 20% dari luas kota tersebut dan rg terbuka
hijau private seluas 10%, jadi total rg terbuka hijau kota adalah 30%, ruang ini bisa juga
termasuk jalur hijau tersebut.
Untuk wilayah DAS minimal harus ada hutan seluas 30% dari luas DAS (DAS = Daerah
Aliran Sungai). Disamping taman-taman dan lapangan olah raga terbuka masih harus
disediakan jalur-jalur hijau sebagai cadangan /sumber – sumber alam.Besarnya jalur-jalur
2
hijau ini adalah 15 m /penduduk. Lokasinya bisa menyebar dan sekaligus merupakan filter
dari daerah-daerah industri dan derah-daerah yang menimbulkan polusi. Atau ruang terbuka
hijau adalah lahan yang harus ada di sebuah kota, dengan tumbuhan sebagai penyeimbang
antara tingkat polusi yang disebabkan sebuah kota minimal ruang terbuka hijau (RTH) adalah
20% dari luas suatu kota sesuai dengan Peraturan pemerintah di Jerman RTH tidak seperti
taman-taman di indonesia tapi di atap masing-masing apartemen jadi tergantung suatu negara
atau kota untuk mencakupi kuota yang 20%, kalau jalur hijau itu adalah jalur di sepanjang
jalan raya yang memuat tanaman perdu atau pohon. dalam RTH jalur hijau termasuk di
dalamnya.
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Setiap hari, bagi yang tinggal di kota akan menikmati rutinitas melintas di jalan raya. Pasti
kita akan memperhatikan pepohonan yang tumbuh di kanan kiri jalan maupun di tengah jalan.
Deretan pepohonan tersebut sering disebut dengan pohon jalur hijau yang merupakan sala
satu bentuk dari hutan kota Berbagai jenis pohon ditanam di jalur hijau untuk menanungi
jalanan dan menambah indah pemandangan kota.

Gambar 5.6. Jalur hijau pada jalan kota dan perumahan
Sumber: http://abuhaniyya.wordpress.com/tag/jalur-hijau/,
http://mitrarahmatsemesta.com/?cat=2

Pepohonan di jalur hijau tak hanya sebagai peneduh dan penambah indah suasana kota.
Mereka, pepohonan kota, justru sangat penting perannya dalam menyerap gas beracun,
partikel dan debu khususnya dari kendaraan bermotor. Hasil pembakaran kendaraan bermotor
mengeluarkan gas buangan yang mencemari lingkungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan
manusia. Gas buangan kendaraan bermotor sedikitnnya mengandung karbondioksida, karbon
monoksida dan timbal. Gas-gas tersebut sangat kotor dan berbau serta meracuni lingkungan
bila tetap bertahan dalam jumlah banyak di udara.
Melalui kemampuannya menyerap gas-gas beracun, pepohonan di jalur hijau menjadi
penyelamat kehidupan manusia. Mereka rela terpapar siang malam oleh racun-racun itu.
Mereka tak bisa mengelak karena mereka memang tak bergerak. Mereka tetap jalankan tugas
meski harus hidup di lingkungan ekstrim, jalanan tercemar penuh racun.
Tak sekedar menyerap dan mengurangi kadar racun di daerah perkotaan, pepohonan itu
mampu mengubah gas-gas berbahaya menjadi sesuatu yang menguntungkan dirinya dan
bermanfaat pula bagi lingkungan. Mereka mengubah karbondioksida menjadi karbohidrat
yang dibutuhkan dirinya dan juga menebar kesegaran oksigen ke lingkungan sekitar. Maka
makhluk lain, khususnya manusia, begitu merasa segar saat berada dibawah pepohonan
karena oksigen bisa mereka hirup. Sementara hasil pernafasan manusia yang mengeluarkan
karbondioksida dihirup oleh pepohonan.
Pepohonan juga meredam bau dan memberikan keharuman dengan bunga-bunganya. Saat
udara beracun yang tak sedap menerpa pepohonan, pepohonan mengubah bau tersebut
menjadi wewangian dari bunga-bunganya. Mereka juga memberikan kesejukan pandangan
dengan daun-daunnya yang hijau. Mereka memayungi pengguna jalan yang kepanasan dan
kehujanan dengan daun dan rantingnya yang rindang.

Ruang Terbuka Kota

66

Pelajaran apa yang bisa diambil dari hidupnya pepohonan di jalur hijau. Sebuah pelajaran
hidup dari sebuah individu dan komunitas yang tetap kokoh berdiri sekaligus memberi
manfaat dalam kondisi lingkungan tak didinginkan. Saat hidup dalam lingkungan yang
kondusif, penuh kemudahan dan kelapangan, memberi adalah sesuatu yang tidaklah sulit.
Namun saat masalah menghimpit, cobaan menerpa dan kesulitan hidup menghantam, maka
memberi adalah sesuatu yang luar biasa.
Bila racun-racun kehidupan adalah kesulitan, kesempitan dan masalah, maka karakter pohon
telah memberi contoh untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang menguntungkan. Racunracun kehidupan itu sebenarnya justru sangat kita butuhkan untuk menambah kuat pribadi
kita. Tak mungkin kita kuat tanpa tantangan, latihan dan pertarungan melawan sesuatu yang
tidak mengenakkan.
Maka, setelah kita kuat, maka kita menjadi orang yang paling siap untuk memberi manfaat
bagi sesama dan lingkungan. Racun-racun yang diserap telah kita ubah menjadi amal yang
menyegarkan, karya yang mengharumkan dan prestasi yang indah di lingkungan kita.
Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai RTH, juga dapat
dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi
jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk
keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan
keindahan kota.

5.3.1. Jalur Hijau Jalan
Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30%
dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.Untuk menentukan pemilihan jenis
tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan
penempatannya.Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai
oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

Gambar 5.7. Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada
persimpangan tiga atau bundaran jalan.Sedangkan median berupa jalur pemisah yang
membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau
non taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang berbentuk taman/RTH.
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Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian lansekap jalan pada
persimpangan, antara lain:
1) Daerah bebas pandang di mulut persimpangan Pada mulut persimpangan diperlukan
daerah terbuka agar tidak menghalangi pandangan pemakai jalan. Untuk daerah bebas
pandang ini ada ketentuan mengenai letak tanaman yang disesuaikan dengan
kecepatan kendaraan dan bentuk persimpangannya. (lihat buku "Spesifikasi
Perencanaan Lansekap Jalan Pada Persimpangan” No. 02/T/BNKT/1992).
2) Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan.
Penataan lansekap pada persimpangan akan merupakan cirri dari persimpangan itu atau
lokasi setempat. Penempatan danpemilihan tanaman dan ornamen hiasan harus
disesuaikandengan ketentuan geometrik persimpangan jalan dan harusmemenuhi kriteria
sebagai berikut:
1) Daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi
pandangan pengemudi.Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman
perdu dengan ketinggian <0.80 m, dan jenisnya merupakan berbunga atau berstruktur
indah.
2) Bila pada persimpangan terdapat pulau lalu lintas atau kanal yang dimungkinkan
untuk ditanami, sebaiknya digunakan tanaman perdu rendah dengan pertimbangan
agar tidak mengganggu penyeberang jalan dan tidak menghalangi pandangan
pengemudi kendaraan.
3) Penggunaan tanaman tinggi berbentuk tanaman pohon sebagai tanaman pengarah.

Jalur hijau jalan merupakan daerah hijau sekitar lingkungan permukiman atau sekitar kotakota, bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunan, mencegah dua kota atau lebih
menyatu, dan mempertahankan daerah hijau, rekreasi, ataupun daerah resapan hujan (Dinas
Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta, 2001). UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa jalur hijau diperuntukkan sebagai resirkulasi udara
sehat bagi masyarakat guna mendukung kenyamanan lingkungan dan sanitasi yang baik.
Salah satu bentuk jalur hijau adalah jalur hijau jalan.Terdapat beberapa struktur pada jalur
hijau jalan, yaitu daerah sisi jalan, median jalan, dan pulau lalu lintas (traffic islands).Daerah
sisi jalan adalah daerah yang berfungsi untuk keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan,
lahan untuk pengembangan jalan, kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan
fasilitas pelayanan, dan perlindungan terhadap bentukan alam (Carpenter, Walker, dan
Lanphear, 1975).
Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (1990), jalan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu
damaja (daerah manfaat jalan), damija (daerah milik jalan), dan dawasja (daerah pengawasan
jalan). Daerah manfaat jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi,
dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan
bagi median, perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng,
ambang pengaman timbunan, dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan
pelengkap lainnya. Lebar damaja ditetapkan oleh pembina jalan sesuai dengan keperluannya.
Tinggi minimum 5.0 meter dan kedalaman mimimum 1,5 meter diukur dari permukaan
perkerasan. Daerah milik jalan merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan
tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan guna peruntukan daerah manfaat jalan dan
perlebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari, serta kebutuhan ruangan
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untuk pengamanan jalan.Daerah pengawasan jalan merupakan ruas di sepanjang jalan di luar
daerah milik jalan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi,
ditetapkan oleh pembina jalan.
Menurut Carpenter et al. (1975), median jalan berfungsi sebagai rintangan atau penuntun arah
untuk mencegah tabrakan dengan kendaraan dari arah yang berlawanan dan mengurangi silau
lampu kendaraan dengan menempatkan tanaman pada kepadatan dan ketinggian yang tepat.
Fungsi utama ruang terbuka hijau yaitu fungsi ekologis untuk menjamin sistem sirkulasi
udara kota, pengatur iklim mikro, peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyerap
polutan, habitat satwa, dan penahan angin. Ruang terbuka hijau selain memiliki fungsi
ekologis juga memiliki fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. RTH juga
memiliki fungsi sosial budaya dan fungsi ekonomi. Ruang terbuka hijau juga berfungsi untuk
memperindah lingkungan kota dan menciptakan keseimbangan dan keserasian suasana pada
area yang terbangun dan tidak terbangun (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun
2008). Manfaat adanya RTH yaitu terbentuknya keindahan dan kenyamanan. Manfaat lain
RTH antara lain pembersihan udara, menjamin ketersediaan air tanah, dan konservasi hayati.
RTH juga memberi manfaat bagi kesehatan antara lain karena tanaman dalam RTH dapat
menyerap karbondioksida serta zat pencemar udara lain dan menghasilkan oksigen
(Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2006).
Pada jalur hijau jalan, tanaman disediakan pada tepi jalan serta median dan pulau jalan. Jalur
tanaman tepi pada ruang terbuka hijau jalan memiliki fungsi antara lain sebagai peneduh,
penyerap polusi udara, peredam kebisingan, dan pemecah angin. Jalur hijau pada median
jalan berfungsi sebagi penahan silau lampu kendaraan.

5.3.2. Jalur Hijau Pantai
RTH sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman
atau aktivitas lainnya agar tidak menggangu kelestarian pantai.RTH sempadan pantai
merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh
gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi, abrasi, tiupan angin kencang dan gelombang
tsunami. Lebar RTH sempadan pantai minimal 100 m dari batas air pasang tertinggi ke arah
darat. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100%.
Fasilitas dan kegiatan yang diijinkan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Tidak bertentangan dengan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;
b) Tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk
gangguan terhadap kualitas visual;
c) Pola tanam vegetasi bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi, erosi, melindungi
dari ancaman gelombang pasang, wildlife habitat dan meredam angin kencang;
d) Pemilihan vegetasi mengutamakan vegetasi yang berasal dari daerah setempat.
Formasi Hutan Mangrove sangat baik sebagai peredam ombak dan dapat membantu proses
pengendapan lumpur. Beberapa jenis tumbuhan di ekosistem mangrove antara lain: Avicenia
spp, Sonneratia spp, Rhizophora spp, Bruguiera spp, Lumnitzera spp, Excoecaria spp,
Xylocarpus spp, Aegiceras spp, dan Nypa spp. Khusus untuk RTH sempadan pantai yang
telah mengalami intrusi air laut atau merupakan daerah payau dan asin, pemilihan vegetasi
diutamakan dari daerah setempat yang telah mengalami penyesuaian dengan kondisi tersebut.
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Asam Landi (Pichelebium dulce) dan Mahoni (Switenia mahagoni ) relatif lebih tahan jika
dibandingkan Kesumba, Tanjung, Kiputri, Angsana, Trengguli, dan Kuku.

Gambar 5.8. Penanaman Vegetasi pada RTH Sempadan Pantai

5.3.3. Jalur Hijau Sumber Air Baku/Mata Air
RTH sumber air meliputi sungai, danau/waduk, dan mata air. Untuk danau dan waduk, RTH
terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari
titik pasang tertinggi ke arah darat. Untuk mata air, RTH terletak pada garis sempadan yang
ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.

Figure 1

Gambar 5.9. Penanaman Pada RTH Sumber Air Baku dan Mata Air
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5.3.4. Jalur Hijau Sebagai Ruang Terbuka Hijau
Ruang terbuka (open space) menurut Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI Jakarta
(2001) adalah lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan dan lahan dengan jarak bangunan
yang saling berjauhan.Ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat
bermain anak, perkuburan, dan daerah hijau pada umumnya. Selain itu, Simonds dan Starke
(2006) mengemukakan bahwa ruang terbuka memiliki kekuatan untuk membentuk karakter
kota dan menjaga kualitas lingkungannya.
Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam
bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang di dalam
penggunaannya lebih bersifat terbuka dan pada dasarnya tanpa bangunan dengan 40%-60%
dari total wilayah yang bersangkutan harus dihijaukan (Instruksi Mendagri No. 14, Tahun
1988, tentang Tata Ruang). Ruang terbuka hijau tidak saja memberikan fungsi arsitektural
dan fisik, tetapi juga fungsi ekologis dan ekonomis.
Menurut Simonds dan Starke (2006), ruang terbuka dapat berupa waterfront (kawasan pantai,
tepian danau, dan tepian airan sungai), blueways (aliran sungai, aliran air lainnya, serta
hamparan banjir), greenways (jalan bebas hambatan, jalan-jalan di taman, koridor
transportasi, jalan-jalan setapak, jalan sepeda, serta jogging track), taman-taman kota dan
areal rekreasi, serta ruang terbuka penunjang lainnya seperti hutan kota, reservoir, lapangan
golf, kolam renang, lapangan tenis, dan instalasi militer.
Lanskap kota merupakan lanskap buatan manusia sebagai akibat dari aktivitas manusia dalam
mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Simonds dan Starke, 2006).
Lanskap kota terjadi karena adanya pengorganisasian ruang yang mencerminkan kegiatan
masyarakat setiap hari. Lanskap kota merupakan wajah bentang alam kota, tidak semata-mata
lingkungan pertamanan dalam arti sempit, tetapi mencakup segala hal ruang luar (exterior,
out door) baik yang alami maupun yang buatan dengan segala elemennya, baik yang keras
(hardscape) maupun yang lunak (softscape).
5.4. Latihan Soal
1.

Sebutkan beberapa istilah mal yang dikenal dalam perencanaan ruang terbuka hijau
(RTH) pada kawasan perkotaan, jaskan pula dengan contoh mal yang ada di ibu kota
Jakarta?

2.

Saat ini mal memiliki konotasi sebagai pusat perbelanjaan atau shopping centre,
sebuatkan empat macam/ jenis mal sesuai dengan fungsi kegiatannya!

3.

Berdasarkan bentuknya, mal terdiri dari tiga jenis yaitu; open mal, enclosed mal, dan
integrated mal, apa yang dimaksud dari ketiga jenis mal tersebut dan apa yang
membedakannya?

4.

Ada dua manfaat secara ekonomi pada jalan, yaitu untuk memperlancar kegiatan
ekonomi dan simpul ekonomi trafik istirahan (rest area). Jelaskan fungsi ekonomi dari
keberadaan pembangunan jalan !

5.

Apa yang dimaksud dengan: a) jalur hijau, b) ruang terbuka hijau, dan c) perbedaan
antara keduanya, lengkapi dengan contoh sketsanya.
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Bab VI
BEST PRACTICE TERHADAP RUANG TERBUKA KOTA DI LUAR NEGERI
6.1. Rehabilitasi Sungai Singapura dalam Waktu 10 Tahun, Bagian dari
Semboyan ’Clean And Green Planned City’
Pemerintahan Negara Kota Singapura sejak semula (1980-an) telah bertekad, untuk menata
tata ruang kotanya sebagai kota tropis yang bersih dan teduh. Rehabilitasi dan revitalisasi
melalui pembangunan kota Singapura ini, merupakan contoh baik penataan RTH kota tropis.
Kebijakan pemerintah yang bertekad membenahi penataan kota tropis sejalan dengan fungsi
ekologis alami, sehingga tercipta lingkungan kota yang sehat, nyaman, aman dan indah bagi
penduduknya.
Luas negara kota Singapura hanya 625 km2, berpenduduk 2.7 juta jiwa (1991) dan perkiraan
4 juta jiwa (2001), dengan kepadatan 4.300 orang/km2 (1991), menjadi 5.500 orang/km2
(2001). Dalam perencanaan kota, daerah padat hanya terbatas sampai 53 persen saja dari
total luas kota, sementara kota Jakarta yang berpenduduk antara 10 juta jiwa (2003), daerah
perkotaannya telah lebih dari 90 persen dari total luas kota 650 km2. Kombinasi
perancangan kotanya, kelak akan menyediakan 2,4 hektar RT untuk 1,000 orang (1991: 0,7
hektar).
Pemerintah Singapura menetapkan 6 (enam) kategori RTH, didasarkan pada hierarki ruang
terbuka yang saling berkaitan (interwoven), sebagai berikut :
1. Ruang terbuka alami (natural open space) berupa hutan bakau, daerah hutan kota dan
daerah lindung.
2. Taman kota dan halaman yang relatif besar dan luas, seperti taman wilayah, dan taman
lingkungan.
3. Lapangan olahraga dan rekreasi, seperti stadion, lapangan golf, bumi perkemahan, dan
kebun binatang.
4. Jalur hijau (green belts) pembatas dan penghubung taman-taman luas, dan pengaman
prasarana.
5. Jalur hijau (greenways) penghubung antar permukiman dengan batas penduduk antara
200-300 ribu orang saja, bisa alami, dengan rancangan informal, atau berupa ‘pedestrian
malls and plaza’.
6. Lain-lain, termasuk area pelatihan militer dan lahan pertanian.
Originalitas sungai Singapura di masa lalu hampir tidak nampak, sebab fisik sungai sebagian
besar sudah direhabilitasi. Legenda bahwa Sang Nila Utama mendarat di Kuala Temasek ang
adalah sungai Singapura sekarang. Tahun 1819 Sir Stamford Raffles dan anak buahnya mulai
masuk ke arah hulu dan permukiman pertama dibangun di sepanjang tepian sungai.
Perdagangan lalu berkembang di atas sungai dan Singapore dinyatakan sebagai pelabuhan
bebas, sungai menjadi titik utama (focal point). Banyak gudang dibangun berdekatan dengan
rumah toko (ruko) di sepanjang sungai termasuk bengkel kapal dan pabrik pembuatan kapal.
Pabrik pengalengan makan bercampur dengan parik sagu, pabrik penggilingan beras, dan
masih banyak lagi.
Semua kegiatan tersebut telah mengotori sungai selama beratus-ratus tahun, pencemaranpun
nyata dirasakan, telah membunuh kehidupan perairan sungai, muara (dan laut), sedang di
pihak lain penduduk yang terus bertambah mendambakan pula air bersih berkualitas tinggi.
Maka pada tanggal 27 Februari 1977, pada acara pembukaan reservoir di daerah hulu, PM
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Lee kuan Yew menantang Singapura untuk bersama-sama membersihkan sungai, dalam 10
tahun diharapkan orang bisa memancing ikan kembali di sungai Singapore dan sungai
Kallang. Pada bulan September 1987, Menteri LH Singapore mencanangkan keberhasilan 10
tahun proyek kegiatan membersihkan sungai-sungai tersebut, seperti kita lihat pada gambar di
bawah ini.

Gambar 6.1. Sungai Singapura
6.2. Curitiba
Curitiba adalah ibukota Propinsi Parana di Brazil, yang sering dijadikan contoh tentang
keberhasilan pengelolaan perkotaan dan pengembangan ruang terbuka publik di Negara
berkembang. Curitiba merupakan kota yang penduduknya tumbuh sangat pesat dari 150.000
pada tahun 1950-an menjadi kota dengan 1,6 juta jiwa pada saat ini.

Gambar 6.2. Konsep Penataan Ruang Kota Curitiba
Tidak ubahnya seperti kota-kota lain di Amerika Latin, pada awal 1970-an Curitiba
mengalami banyak masalah tipikal seperti permukiman kumuh, kemacetan lalulintas yang
sangat buruk, pedagang kaki lima di segala penjuru, penduduk miskin dengan literasi kurang
dari 50%, ruang kota yang sumpek, banjir dan ruang terbuka yang sangat terbatas (hanya 1
m2 per kapita).
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Gambar 6.3. Pengembangan RTH pada area berkepadatan rendah

Lalu Jaime Lerner, seorang arsitek yang terpilih menjadi walikota Curitiba pada tahun 1971,
mencoba melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penataan kembali dan reorientasi
kota. Beberapa hal utama yang dilakukan antara lain adalah:
 Mendorong pembangunan dengan kepadatan tinggi di sepanjang lima jalur arteri utama
yang menyebar secara radial dari pusat kota ke arah luar. Dengan demikian pusat
perdagangan yang ada tersebar ke segala dan beban lalulintas di pusat kota menjadi lebih
ringan

Gambar 6.4. Zona Pedestrian di Pusat Kota




Membangun jaringan transportasi umum dari pinggiran kota ke arah pusat dan jalur-jalur
sirkuler yang mengelilingi kota, dengan sistem busway yang memiliki frekuensi operasi
dan daya angkut yang tinggi.
Meningkatkan penghijauan kota dengan membagikan 1,5 juta bibit tanaman kepada para
penduduk di seluruh kawasan permukiman untuk ditanam dan dipelihara.
Mengembangkan danau-danau buatan di taman-taman kota yang baru untuk mengatasi
masalah banjir.
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Gambar 6.5.Alternatif desain Retensi Banjir(kiri) saat tidak hujan, (kanan) saat hujan

Gambar 6.6.Ilustrasi Retensi Banjir

Gambar 6.7. Kolam-kolam Retensi Banjir
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Gambar 6.8.Desain ruang terbuka yang difungsikan sebagai tempat retensi banjir (kiri) saat
tidak banjir, (kanan) saat bajir.







Merekrut para remaja dan anak-anak jalanan untuk menjaga kebersihan taman-taman,
dan meminta para pengusaha untuk mengadopsi mereka dengan imbalan sekedarnya
untuk pemeliharaan taman dan kebersihan gedung-gedung perkantoran.
Menyalurkan PKL dengan mengadakan bazaar keliling pada setiap perumahan yang ada
di kota Curitiba.
Mengembangkan zona-zona pejalan kaki di pusat kota yang mencakup kurang lebih 50
blok.
Membangun jaringan jalur sepeda sepanjang 150 km yang dapat menjangkau seluruh
penjuru kota; dan
Memberikan keringanan pajak dan insentif lainnya kepada para pengembang jika mereka
membangun ruang terbuka hijau.

Walaupun awalnya rencana-rencana tersebut banyak ditentang oleh para pengusaha di pusat
kota, namun akhirnya mereka mengakui bahwa dengan lebih banyaknya ruang publik yang
tersedia bagi pejalan kaki, lingkungan belanja menjadi jauh lebih nyaman, dan orang
memiliki waktu lebih banyak untuk berbelanja karena tidak harus mengemudi dan memarkir
kendaraannya sendiri. Di kawasan pusat perdagangan (CBD) Curitiba, saat ini jauh lebih
banyak pejalan kaki daripada kendaraan yang lalu lalang.
Saat ini Curitiba berkembang menjadi kota yang nyaman dengan 17 taman-taman baru,
dimana tingkat ruang terbuka hijaunya meningkat dari 1m2 per kapita (1970) menjadi 55 m2
per kapita (2002), yang merupakan ukuran yang sangat tinggi untuk suatu kota. Tingkat
pendapatan penduduknya pun saat ini telah meningkat menjadi dua kali lipat pendapatan ratarata penduduk Brazil.
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Gambar 6.9. Penataan TPA Sanitary Land-fill

Dalam hal persampahan, saat ini Curitiba mendaur ulang dua per tiga sampah yang ada di
kotanya. Angka tersebut merupakan tingkat daur ulang sampah tertinggi, bahkan dibanding
negara maju sekalipun. Hal-hal yang dilakukan Curitiba dalam hal penanganan sampah ini
antara lain:
 Masyarakat Curitiba membuang sampah organik dan anorganik secara terpisah yang
dikumpulkan oleh 2 jenis truk sampah;
 Orang-orang miskin yang tinggal di gang-gang sempit yang tidak dilalui truk sampah,
dapat membawa kantong sampahnya ke pusat pengumpulan dengan imbalan berupa tiket
bus, telur, susu, jeruk atau kentang yang dibeli pemerintah dari kebun-kebun petani di
pinggir kota.
 Sampah-sampah yang ada didaur ulang di pusat pengolahan sampah yang
mempekerjakan para penyandang cacat, imigran, dan pecandu alkohol.
 Program penanganan sampah tersebut tidak lebih mahal dari model sanitary landfill, tapi
kota yang ada menjadi lebih bersih, lapangan pekerjaan bertambah, petani terbantu, dan
penduduk miskin memperoleh makanan dan tiket transportasi.

6.3. Latihan Soal
1.

Bagaimana konsep revitalisasi terhadap Sungai Singapura ?

2.

Sebutkan prinsip utama dalam perencanaan Kota Curitiba ?

3.

Ceritakan pula proyek inovatif penanganan sampah, baik ‘Pertukaran Hijau’ maupun
‘Bersih Tuntas’ ?

4.

Beberapa ide perencanaan kota di Curitiba akhirnya ditiru oleh beberapa kota di Brazil,
yaitu diantaranya :
Adanya jalur bus yang khusus dan jalur bagi pejalan kaki.
Pengembangan perundang-undangan penggunaan tanah
Program pengelolaan limbah dan jaringan transportasi permukaan yang terintegrasi





Jika hal tersebut diterapkan di Kota Jakarta, apa kendalanya atau permasalahan apa yang anda
ketahui dalam pengelolaan lingkungan dan perencanaan kota di Jakarta ?
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