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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tata Ruang Kota dan Ruang Wilayah 

Menurut Witoelar (2001) kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi 

kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh, dan 

tertinggal. Salah satu kegiatannya yaitu peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap faktor-

faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat 

dengan sarananya. Pengembangan wilayah menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk 

mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakatnya. Pendapat lain juga disampaikan oleh Deka (2011) yang mengatakan bahwa 

tataruang tidak hanya berupa tampak fisik dari lingkungan saja tapi juga mempengaruhi pengakuan 

identitas baik individual maupun kolektif. Ruang dengan kapasitas tersebut bisa menghapuskan 

identitas individu ataupun komunitas bahkan populasi sekalipun, melalui ( sains, teknologi, dan 

ekonomi ) ilmu pengetahuan, politik etik dan simbol-simbol ritual yang dibuat oleh aparat-aparat 

kekuasaan. 

B. Ruang Terbuka Hijau 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah 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 
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tersebut (Direktorat Jendral Penataan Ruang Departeman Pekerja Umum, 2010). Menurut 

Kustiawan (2012), Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau 

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

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

Tujuan pengadaan dan penataan RTH di wilayah perkotaan menurut Permendagri No. 1 tahun 

2007, yaitu : 

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan; 

2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan bagi 

kepentingan masyarakat; 

3. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Proporsi 

RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota (UU RI No. 26 

Tahun 2007). Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin 

keseimbangan ekosistem kota, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan 

udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. 

Dilihat dari segi fungsi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi secara ekologis, 

sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Fungsi ekologis; RTH diharapkan dapat memberikan 

konstribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi 

udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro. Fungsi sosial budaya; RTH diharapkan 

dapat berperan terciptanya ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda 

(tetenger/ landmark) kawasan. Fungsi arsitektural/estetika; RTH diharapkan dapat meningkatkan 

nilai keindahan dan kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau. Fungsi 

ekonomi; RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, 
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sehingga menarik minat masyarakat/ wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga 

secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi (Samsudi, 2010). 

 Secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis 

dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis 

bentang alam antara lain, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, dan 

pesisir. RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti 

pola struktur kotaseperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamantan, RTH kota maupun 

taman-taman regional/ nasional. Dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang 

dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa 

taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi (UNDIP, 2010). 

Maanfaat yang diharapkan dari perencanaan RTH di kawasan perkotaan menurut 

Samsudi (2010), yaitu : 

1. Sarana untuk mencerminkan identitas (citra) daerah; 

2. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan; 

3. Sarana rekreasi aktif dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial; 

4. Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan; 

5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; 

6. Sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula; 

7. Sarana untuk ruang evakuasi untuk keadaan darurat; 

8. Memperbaiki iklim mikro; 

9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan; 
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C. Taman Kota 

Ditinjau dari kondisi fisiknya, taman kota disebut juga dengan ruang terbuka atau open 

space yang digunakan oleh orang banyak untuk beraktivitas di setiap waktu. Pengertian mengenai 

taman kota ini adalah taman yang berada diperkotaan dalam skala yang luas dan dapat 

mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota. Taman kota 

merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang berada dikawasan perkotaan dalam skala besar 

(skala kota) yang dapat mewadahi aktivitas warga kota. Taman kota dapat dinikmati semua orang 

tanpa harus mengeluarkan biaya (Abdillah, 2005).Taman dalam pengertian terbatas merupakan 

sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan 

keamanan bagi pemiliknya atau pengguananya. Pada masyarakat perkotaan, taman-taman selain 

bernilai estetika juga berfungsi sebagai ruang terbuka (Arifin dan Nurhayati, 2000 cit. Sirait 2009). 

D. Hutan Kota 

Hutan kota merupakan salah satu komponen ruang terbuka hijau. Definisi hutan kota 

adalah ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi berkayu di wilayah perkotaan. Hutan kota 

memberikan manfaat lingkungan sebesar-besarnya kepada penduduk perkotaan, dalam kegunaan-

kegunaan proteksi, estetika, rekreasi dan kegunaan khusus lainnya (Damandiri, 2010).Menurut 

Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (2002) cit Fandeli et al. (2004), hutan 

kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat 

didalam wilayah perkotaan baik di dalam tanah Negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang sebagai hutan kota. Fandeli (2001) cit. Fandeli et al. (2004) 

mendefinisikan hutan kota yang lebih fleksibel sebagai sebidang lahan di dalam kota atau sekitar 
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kota ditandai atas asosiasi jenis tanaman pohon yang kehadirannya mampu menciptakan iklim 

mikro yang berbeda dengan luarannya. 

Keberadaan hutan kota sangat berfungsi sebagai sistem hidrologi, menciptakan iklim 

mikro, menjaga keseimbangan oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2), mengurangi polutan, dan 

meredam kebisingan. Selain itu, berfungsi juga untuk menambah nilai estetika dan keasrian kota 

sehingga berdampak positif terhadap kualitas ligkungan dan kehidupan masyarakat (Sibarani, 

2003). 

E. Jalur Hijau Jalan 

Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak 

di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.Sering disebut jalur hijau 

karena didominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. 

Pemilihan untuk jenis tanaman tepi jalan juga perlu mempertimbangkan aspek karakter dan 

aspek arsitektur pohon, yang akan menunjang tanaman tepi jalan secara fungsional dan secara 

estetika. Aspek artistic-visual dari tanaman, baik secara individu ataupun dalam bentuk koloni. 

Menurut Departemen Pekerja Umum (2010), untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan 

dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan sesuai dengan klas jalan. 

Pemilihan jenis tanaman perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan 

penempatannya.Jenis tanaman khas daerah setempat yang disukai oleh burung-burung dan tingkat 

evapotranspirasi rendah disarankan sebagai komponen utama jalur hijau jalan. 
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Gambar 1. Tata Letak Jalur Hijau Jalan 

Perencanaan RTH pada tanaman tepi jalan harus memenuhi beberapa persyaratan. 

Persyaratan tersebut terbagi atas beberapa fungsi sebagaimana terurai di bawah ini : 

1. Peneduh 

Tanaman peneduh ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi jalan), 

percabangan 2 mdiatas tanah, bentuk percabangan batang tidak merunduk, bermassa daun padat, 

berasal dari perbanyakan biji, ditanam secara berbaris, dan tidak mudah tumbang. Contoh tanaman 

peneduh, seperti Kirai Payung (Filicium decipiens), Tanjung (Mimusops elengi), Bungur 

(Lagerstroemia floribunda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jalur Tanaman Tepi Peneduh 
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2. Penyerap polusi udara 

 Tanaman dengan fungsi ini terdiri dari pohon, perdu/semak, memiliki kegunaan untuk 

menyerap udara, jarak tanam rapat, dan bermassa daun padat.Contoh tanaman penyerap polusi 

udara, seperti Angsana (Ptherocarphus indicus), Bogenvil (Bougenvillea sp). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3. Jalur Tanaman Tepi Penyerap Polusi Udara 

3. Peredam kebisingan 

  Tanaman dengan fungsi ini terdiri dari pohon, perdu/semak, membentuk massa, bermassa 

daun rapat, berbagai bentuk tajuk. Contoh tanaman peredam kebisingan seperti, Tanjung 

(Mimusops elengi), Kirai Payung (Filicium decipens), Teh-tehan pangkas (Acalypha sp), 

Kembang Sepatu (Hibicus rosasinensis), Bogenvil (Bougenvillea sp), dan Oleander (Nerium 

oleander). 
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Gambar 4. Jalur Tanaman Tepi Penyerap Kebisingan 

4. Pemecah angin 

Ciri-ciri tanaman yang memiliki fungsi sebagai pemecah angin yaitu tanaman tinggi, 

perdu/semak, bermassa daun padat, ditanam berbaris atau membentuk massa, dan jarak 

tanam rapat <3 m. Contoh tanaman pemecah angina seperti Cemara (Cassuari 

equisetifolia), Mahoni (Swetania mahagoni), Tanjung (Mimusops elengi), Kirai Payung 

(Filicium decipiens), Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis).  

 

F. Kriteria Pemilihan Vegetasi Untuk RTH 

             Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, 

baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang 

dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat 

meningkatkan nilai estetika kota. 
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1. Kriteria vegetasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Peraturan Menteri Pekerja 

Umum No 5 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

a. tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu 

pondasi 

b. tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap 

c. ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang 

d. perawakan dan bentuk tajuk cukup indah 

e. kecepatan tumbuh sedang 

f. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya 

g. jenis tanaman tahunan atau musiman 

h. tahan tehadap hama penyakit tanaman 

i.  mampu menjerap dan menyerap polusi udara. 
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