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ABSTRAK

ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
DI KABUPATEN PRINGSEWU

TAHUN 2014

Oleh

Kiki Hidayat

Kabupaten Pringsewu masih belum memiliki data analisis mengenai ruang
terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu tahun 2014. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten
Pringsewu tahun 2014. Dengan titik kajian luas wilayah, luas ruang terbuka hijau
publik dan persebaran ruang terbuka hijau publik.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian berupa
ruang terbuka hijau publik. Unit analisis wilayah terdiri dari 9 Kecamatan yang
dibagi menjadi 3 zona yaitu zona timur, zona tengah dan zona barat. Pengumpulan
data menggunakan dokumentasi, wawancara tidak terstruktur, dan observasi.
Analisis data yaitu berupa analisis deskriptif tentang ketersediaan ruang terbuka
hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah di Kabupaten Pringsewu.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau publik di
Kabupaten Pringsewu sudah mencukupi standar kebutuhan ruang terbuka hijau
publik sebesar 20% dari luas wilayah.

Kata Kunci : Pemetaan, Ruang terbuka hijau publik



ABSTRACT

THE ANALYSIS OF PUBLIC GREEN OPEN SPACE
ON PRINGSEWU REGENCY

YEAR 2014

By
Kiki Hidayat

Pringsewu regency doesn’t have data analysis about the public green open space
on Pringsewu regency year 2014. The purpose of this research is to analyze
availability of the public green open space on Pringsewu year 2014, with the
point: region size, space the public green open space size and spatial distribution
of the public green open space.

This research used qualitative method. Reserch object is the public green open
space. Region analyze unit consist of 9 subdistrict divide into 3 zone which is east
zone,  central zone, and west zone. Data collectied by documentation, non
structure interview, and observation. The data analysis used description about
availability of the public green open space 20% from the region size of Pringsewu
regency.

Result of the research indicate that the public green open space on Pringsewu
regency already fulfill the necessary standart of the public green open space which
is 20% from the region size.

Keyword: cartography, green open space public
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota adalah salah satu tempat yang tidak pernah berhenti membangun sarana dan

prasarana untuk melengkapi fasilitas dan meningkatkan kenyamanan warga kota.

Setiap pembangunan pasti ada resiko dan manfaat yang ditimbulkan, disamping

semua manfaatnya pembangunan kota juga memiliki resiko jika tidak dilakukan

dengan pertimbangan yang matang. Dalam perencanaan tata ruang wilayah kota,

perencanaan meliputi rencana umum dan rencana rinci. Salah satu muatan yang

harus ada di dalam sebuah rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana

penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan yang berisi Penyediaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat, proporsi RTH

pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang

terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas

RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total

luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi

tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan

ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik
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keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem

ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan

masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berdasarkan informasi yang didapat dari data Badan Perancanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pringsewu tahun 2014 terdapat berbagai jenis

ruang terbuka hijau di Kabupaten Pringsewu antara lain taman kota, hutan kota,

lapangan olahraga, jalur hijau jalan, pekarangan, sempedan, pemakaman, ruang

sabuk hijau, dan pembibitan yang memiliki luas yang beragam sesuai kebutuhan.

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai manfaat yang ditinjau dari beberapa

aspek, seperti aspek ekologi, aspek sosial/ekonomi dan lanskap/keindahan. Dalam

aspek ekologi ruang terbuka hijau memiliki manfaat sebagai tempat hidup

tumbuhan-tumbuhan langka, tempat berkembang biak hewan, sebagai pembersih

udara kotor, penyuplai oksigen, penyedia air bersih dan lain-lain. Selain memiliki

fungsi ekologis ruang terbuka hijau juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk

bersosialisasi antar warga kota, tempat bermain anak, tempat berkumpul keluarga

dan lain-lain.

Menurut kepemilikannya ruang terbuka hijau dibagi menjadi 2 yaitu ruang

terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, ruang terbuka hijau publik

yaitu ruang terbuka yang dimanfaatkan oleh warga kota dan dikelola oleh

pemerintah setempat, sedangkan ruang terbuka hijau privat yaitu milik pribadi

sebagai contoh pekarangan rumah.



3

Berdasarkan data yang didapatkan dari BAPPEDA Kabupaten Pringsewu, ruang

terbuka hijau di Kabupaten Pringsewu diperoleh 14 lokasi ruang terbuka hijau :

Tabel 1. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Pringsewu

No Nama RTH
Jenis RTH

Privat Publik
1 Tugu/Taman Bambu V
2 Tugu/Taman Pemuda V
3 Tugu/Taman Tani V
4 Tugu Pak Tani V
5 Taman Sukoharjo/ Tugu Atlit

Sukoharjo
V

6 Tugu/Taman Sieger V
7 Makam Pahlawan V
8 Tugu Proklamasi V
9 Tugu Perbatasan Pringsewu-

Pesawaran
V

10 Tugu Gajah V
11 Bukit Pangonan V
12 Taman Gubit V
13 Tugu Selamat Datang V
14 RTH Perkarangan Rumah V

Sumber: Data Bappeda Kabupaten Pringsewu tahun 2014

Berdasarkan tabel 1 terdapat 14 ruang terbuka hijau yang diambil dari data

BAPPEDA Kabupaten Pringsewu dengan proporsi 13 ruang terbuka hijau berjenis

publik dan 1 ruang terbuka hijau bersifat privat.

Tabel 2. Ruang Terbuka Hijau Hutan di Kabupaten Pringsewu
No. Nama RTH Privat Publik
1. Hutan Lindung Pardasuka V
2. Hutan Lindung Pagelaran Utara V
3. Hutan 1 V
4. Hutan 2 V

Sumber: Data BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2014

Berdasarkan tabel 2 data tersebut didapatkan dari data BPS, terdapat 4 ruang

terbuka hijau yang berjenis hutan yang bersifat publik yang tersebar di Kabupaten

Pringsewu.
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Dalam pembuatannya ruang terbuka hijau memiliki standar yang harus dipenuhi

berdasarkan beberapa kebutuhan, seperti luas wilayah. Kebutuhan akan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) didasarkan pada Undang-Undang No 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang dimana setidaknya RTH Publik yang harus disediakan

sebesar 20 % dari luas wilayah dan RTH Privat sebesar 10 % dari luas wilayah.

Kebutuhan luas RTH Kabupaten Pringsewu berdasarkan luas wilayah mencapai

625 km2 dengan proporsi RTH publik 125 km2 (20% dari luas Kabupaten

Pringsewu) dan RTH privat 61,53 km2 (10% dari luas Kabupaten Pringsewu).

Adapun luas wilayah Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014
No. Kecamatan Luas Wilayah (km2)
1. Pardasuka 94,64
2. Ambarawa 30,99
3. Pagelaran 72,47
4. Pagelaran Utara 100,28
5. Pringsewu 53,29
6. Gadingrejo 85,71
7. Sukoharjo 72,95
8. Banyumas 39,85
9. Adiluih 74,82
Pringsewu 625,00

Sumber : Data Bappeda Kabupaten Pringsewu Tahun 2014

Berdasarkan tabel 3 diketahui luas wilayah di setiap kecamatan berbeda-beda,

setiap luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu memiliki

kebutuhan proporsional ruang terbuka hijau publik 20% dan privat 10%, oleh

karena itu perlu diketahui persebaran dan luas ruang terbuka hijau di Kabupaten

Pringsewu karena setiap wilayah memiliki kebutuhan ruang terbuka hijau yang

berbeda-beda bedasarkan kriteria wilayah masing-masing. Untuk mempermudah

analisis kebutuhan ruang terbuka hijau maka perlu dibuat peta persebaran ruang
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terbuka hijau di Kabupaten Pringsewu. Dikarenakan belum adanya peta

persebaran ruang terbuka hijau publik tersebut maka diperlukan penelitian tentang

sebaran lokasi ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu, serta

menganalisis tentang ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten

Pringsewu.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang tentang ruang terbuka hijau tersebut, maka masalah

yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

Apakah ketersediaan ruang terbuka hijau publik sudah memenuhi standar

penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas wilayah di Kabupaten

Pringsewu tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui standar penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan luas

wilayah di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil yang didapat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan

manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti memperoleh pengalaman mendalam dalam mengaplikasikan ilmu

pemetaan (Kartografi) dan teori-teori tentang Geografi Perencanaan dan

Pembangunan Wilayah (GPPW) untuk menganalisa sebaran ruang terbuka

hijau publik di Kabupaten Pringsewu.
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2. Bagi pemerintah dan dinas terkait dapat dijadikan pertimbangan Pemerintah

Kabupaten Pringsewu dalam pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), khususnya ruang terbuka hijau publik di setiap kecamatan.

3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan di Universitas Lampung.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup objek dalam penelitian ini yaitu sebaran ruang terbuka hijau

publik.

2. Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Kabupaten Pringsewu.

3. Ruang lingkup waktu penelitian ini yaitu pada tahun 2014.

4. Ruang lingkup ilmu adalah geografi perencanaan dan pembangunan wilayah

(GPPW). Geografi pembangunan adalah cabang dari disiplin geografi yang

mempelajari/ mengkaji mengenai keterkaitan antara proses pembangunan

yang dilakukan sesuatu region dengan keadaan alam serta penduduk region

tersebut. Atau dengan kata lain merupakan bagian dari ilmu geografi yang

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut

pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan (Semlok

1988) dan Kartografi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Geografi

Menurut Bintarto dalam Sumarmi (2012:5) geografi adalah suatu ilmu

pengetahuan yang mempelajari kaitan sesama antara manusia, ruang, ekologi,

kawasan dan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dan kaitan sesama

tersebut. Hasil Semlok (seminar dan lokakarya) peningkatan kualitas pengajaran

geografi di Semarang (1988) merumuskan, bahwa geografi adalah ilmu yang

mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang

kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan.

Geografi tidak hanya menjawab apa dan di mana di atas muka bumi, tetapi

mengapa di situ dan tidak di tempat lainnya, kadang diartikan dengan “lokasi dan

ruang”. Pengertian ruang di sini ialah sesuatu yang menyediakan akomodasi dan

memungkinkan aktivitas, sedang pengertian ekologi dalam mengenai interelasi

antara organisme dengan lingkungannya. Istilah kawasan dalam hal ini diartikan

sebagai suatu daerah yang memiliki homogenitas sosial, ekonomi, kultural,

demografi dan sebagainya (Sumarmi 2012:6).
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2. Geografi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah

a. Pengertian Wilayah

Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi yang mempunyai sifat khas

tertentu sebagai akibat dari adanya hubungan-hubungan khusus antara kompleks

lahan, air, udara, tanaman, binatang dan manusia itu sendiri. Suatu Wilayah

adalah daerah tertentu yang didalamnya tercipta homogenitas struktur ekonomi

dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antara faktor lingkungan dan

demografis (Sumarmi 2012:18).

b. Perencanaan Tata Ruang Kota

Pembangunan mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat.

Aktifitas pembangunan bisa menimbulkan efek yang tidak direncanakan, yaitu

disebut dampak. Dampak dapat bersifat biofisik dan ekonomi-sosial-budaya yang

mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dampak primer,

dampak sekunder dapat menimbulkan dampak tersier dan seterusnya. Oleh sebab

itu perencanaan merupakan suatu alat untuk meningkatkan nilai tambah sumber

daya yang tersedia dalam suatu wilayah atau daerah dalam rangka mencapai

tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya dalam

kurun waktu tertentu.

Perencanaan tata ruang wilayah berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber

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

sesuai dengan daya dukung lingkungan alam dan daya tampung lingkungan

binaan, dengan memperhatikan sumber daya manusia serta aspirasi masyarakat.

Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan
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ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna

sumber daya alam lainnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

perencanaan adalah :

1. Perlu adanya suatu konsep yang utuh tentang rencana aktifitas yang akan

dilaksanakan.

2. Perlu adanya pertimbangan yang melibatkan aspek keinginan masyarakat dari

segala lapisan.

3. Perlu adanya perhatian terhadap sumber daya alam yang tersedia.

4. Perlu adanya perhatian terhadap tersedianya sumber daya manusia baik

jumlah penduduk, maupun kualitas, serta persebarannya.

5. Perlu adanya perhatian yang khusus terhadap aspek kontinuitas.

c. Penghijauan Perkotaan

Penghijauan dalam arti luas adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara

dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara

optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan. Ada pula yang

mengatakan bahwa penghijauan kota adalah suatu usaha untuk menghijaukan kota

dengan melaksanakan pengelolaan taman-taman kota, taman-taman lingkungan,

jalur hijau dan sebagainya (Zoer’aini Djamal Irwan 2012:166).

d. Fungsi dan Peranan Penghijauan Perkotaan

Fungsi dan peranan penghijauan perkotaan yang dikemukakan oleh Zoer’aini

Djamal Irwan (2012:167), antara lain :
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1. Sebagai paru-paru kota. Tanaman sebagai unsur hijau, pada

pertumbuhannya menghasilkan oksigen (O2) yang sangat diperlukan bagi

makhluk hidup untuk pernafasan.

2. Sebagai pengatur lingkungan (mikro), vegetasi akan menimbulkan hawa

lingkungan setempat sejuk, nyaman dan  segar.

3. Pencipta lingkungan hidup (ekologis), penghijauan dapat menciptakan

ruang hidup bagi makhluk hidup di alam.

4. Penyeimbang alam (adaphis) merupakan pembentuk tempat-tempat hidup

bagi satwa yang hidup disekitarnya.

5. Perlindungan (protektif) terhadap kondisi fisik alam sekitarnya.

6. Keindahan (estetika). Dengan terdapatnya unsur-unsur penghijauan yang

direncanakan secara baik dan menyeluruh akan menambah keindahan kota.

7. Kesehatan (hygiene), misalnya untuk terapi mata.

8. Rekreasi pendidikan (edukatif). Jalur hijau dengan aneka vegetasi

mengandung nilai-nilai ilmiah.

9. Sosial politik dan ekonomi.

3. Ruang Publik

Menurut Eko Budihardjo (1997:29) ruang publik adalah tempat warga melakukan

kontak sosial, pada lingkungan masyarakat tradisional selalu tersedia dalam

berbagai ras. Mulai pekarangan komunal, lapangan desa, lapangan di lingkungan

rukun tetangga, sampai ke alun-alun yang berskala kota. Ruang publik bagi warga

yang meninggal dunia pun, yaitu berupa pemakaman umum, sudah disiapkan

bahkan untuk beberapa generasi.
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4. Ruang Terbuka Hijau

a. Definisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat

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

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

yang lebih luas, baik dalam bentuk taman kota, taman kampus, taman rumah, jalur

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

Ruang terbuka hijau juga merupakan tempat untuk bersosialisasi antar penduduk

kota, jika tingkat kepadatan suatu kota semakin tinggi maka berdampak pada

kurangnya tempat bermain anak, tempat untuk bersantai bagi penduduk, tempat

berkumpul keluarga, sehingga kurangnnya ruang terbuka hijau juga mampu

mengurangi aktifitas bersosialisasi antar warga kota. Menurut hasil  rumusan

Rapat Teknis di Jakarta pada bulan Februari 1991 RTH kota didefinisikan sebagai

suatu lahan yang ditumbuhi pohon-pohonan di dalam wilayah perkotaan di dalam

tanah negara maupun tanah milik yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan

dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora fauna yang memiliki nilai

estetika dengan luas yang solid, yang merupakan ruang terbuka hijau pohon-

pepohonan, serta areal tersebut ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai RTH

kota.

Pada dasarnya ruang terbuka hijau ini sangat penting bagi keseimbangan

lingkungan di perkotaan, selain menjadi tempat bersosialisasi ruang terbuka hijau

juga dapat mengurangi suhu panas, konservasi air tanah, peredam bising dan

penyaring udara kotor akibat aktivitas kendaraan di kota.
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b. Tipe Ruang Terbuka Hijau

Menurut Sumarmi (2012:120) dalam keberadaannya yang begitu penting dalam

suatu perkotaan ruang terbuka hijau memiliki beberapa tipe yaitu :

1. Tipe Permukiman

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota di daerah permukiman dapat berupa taman

lingkungan, taman di pekarangan dan jalur hijau di permukiman dengan

komposisi tanaman pepohonan yang tinggi, perdu, semak dan rerumputan, yang

dapat dikombinasikan dengan bahan lainnya.

Ruang Terbuka Hijau Kota yang dibangun pada areal permukiman bertujuan

utama untuk pengelolaan lingkungan permukiman, maka yang harus dibangun

adalah RTH kota dengan tipe permukiman. RTH kota tipe ini lebih dititikberatkan

kepada keindahan, penyejukan, penyediaan habitat satwa khususnya burung, dan

tempat bermain dan bersantai.

Menurut Samsulbahri (1994) dalam Sumarmi (2012:120) Ditinjau dari segi

pengelolaannya serta fungsi RTH permukiman yang berupa pekarangan, maka

dapat dikategorikan menjadi dua macam pekarangan yaitu model perkotaan dan

pekarangan tradisional (pedesaan). Pekarangan model perkotaan lebih

mengutamakan nilai keindahan, ekonomis tinggi dan pelestarian plasma nuftah

(tanaman langka). Sedangkan model pekarangan pedesaan diutamakan dalam

rangka pemenuhan gizi keluarga dan pelestaria tanah dan air.

2. Tipe Kawasan Industri

Suatu wilayah perkotaan pada umumnya mempunyai satu atau beberapa kawasan

industri. Limbah dari industri dapat berupa partikel, aerosol, gas dan cairan yang
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mengganggu kesehatan manusia. Di samping itu juga dapat menimbulkan masalah

kebisingan dan bau yang dapat mengganggu kenyamanan. Beberapa jenis

tanaman telah diketahui kemampuannya dalam menyerap dan menjerap polutan.

Dewasa ini juga telah banyak diteliti beberapa jenis tanaman yang tahan terhadap

polutan yang dihasilkan oleh suatu industri.

3. Tipe Rekreasi dan Keindahan

Manusia dalam kehidupannya tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan

jasmaniah seperti makanan dan minuman, tetapi juga berusaha memenuhi

kebutuhan rohaniahnya, antara lain dengan rekreasi dan keindahan. Rekreasi dapat

didefinisikan sebagai setiap kegiatan manusia untuk memanfaatkan waktu

luangnya. Rekreasi di golongkan menjadi dua yakni : (1) Rekreasi di dalam

bangunan (indoor recreation) dan (2) Rekreasi di alam terbuka (outdoor

recreation). Rekreasi di alam terbuka ini yang lebih banyak berhubungan dengan

ruang terbuka hijau.

4. Tipe Pelestarian Plasma Nuftah

Ruang Terbuka Hijau untuk konservasi mengandung tujuan untuk mencegah

kerusakan, perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya alam. Bentuk RTH

yang memenuhi kriteria ini antara lain : kebun raya, hutan raya dan kebun

binatang. Ada 2 sasaran pembangunan RTH kota untuk pelestarian plasma nuftah

yaitu (1) Sebagai tempat koleksi plasma nuftah, khususnya vegetasi secara ex-situ

(2) Sebagai habitat, khususnya untuk satwa yang akan dilindungi atau

dikembangkan.
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5. Tipe Perlindungan

Setiap dari tipe yang telah disebutkan di atas, areal kota dengan mintakat ke lima

yaitu daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi dengan ditandai dengan

tebing-tebing yang curam ataupun daerah tepian sungai perlu dijaga dengan

membangun RTH kota agar terhindar dari bahaya erosi dan longsoran. Menurut

Departemen Dalam Negeri (1988) lokasi pengembangan ruang terbuka hijau

berada di (1) Kawasan permukiman kepadatan tinggi (2) Kawasan permukiman

kepadatan sedang (3) Kawasan permukiman kepadatan rendah (4) Kawasan

industri (5) Kawasan perkantoran (6) Kawasan sekolah atau Kampus Perguruan

Tinggi (7) Kawasan Perdagangan (8) Kawasan jalur jalan raya (9) Kawasan jalur

sungai (10) Kawasan jalur kereta api (11) Kawasan jalur pengamanan

utilitas/instalasi.

c. Kategorisasi Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk ruang terbuka hijau dapat dikategorikan

menjadi:

1. Bentuk ruang terbuka hijau alami (habitat liar/alami, kawasan lindung).

2. Bentuk ruang terbuka hijau non alami atau ruang terbuka hijau binaan

(pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, pemakaman).

Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasikan menjadi :

1. Ruang terbuka hijau berbentuk kawasan/areal, meliputi ruang terbuka hijau

yang berbentuk hutan (hutan kota, hutan lindung, hutan rekreasi), taman

lapangan GOR, Kebun Raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional ruang

terbuka hijau kawasan perdagangan, ruang terbuka hijau perindustrian, ruang
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terbuka hijau kawasan permukiman, ruang terbuka hijau kawasan pertanian,

ruang terbuka hijau kawasan khusus Pertahanan dan Keamanan (HANKAM)

perlindungan tata air, plasma nutfah, dan sebagainya.

2. Ruang terbuka hijau berbentuk jalur / koridor / linear, meliputi ruang terbuka

hijau koridor sungai, ruang terbuka hijau sempadan danau, ruang terbuka

hijau sempadan pantai, ruang terbuka hijau tepi jalur jalan, ruang terbuka

hijau tepi jalur kereta, ruang terbuka hijau sabuk hijau (green belt), dan

sebagainya (Dinas Pertamanan Kabupaten Pringsewu, 2012).

Berdasarkan status kepemilikannya, ruang terbuka hijau diklasifikasikan menjadi

2 kelompok:

1. Ruang terbuka hijau publik, yaitu ruang terbuka hijau yang beralokasi pada

lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah.

2. Ruang terbuka hijau privat atau non publik yaitu ruang terbuka hijau yang

beralokasi pada lahan-lahan milik privat.

d. Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau memiliki banyak manfaat bagi kehidupan di perkotaan.

Adapun manfaat ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 63 tahun 2002 dalam buku Sumarmi (2012:124) adalah sebagai

berikut :

1. Identitas kota dan pelestarian plasma nuftah

Ruang Terbuka Hijau kota dapat dijadikan tempat koleksi keanekaragaman hayati,

dengan flora dan fauna yang spesifik endemik untuk suatu daerah. Beberapa jenis
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tanaman dan hewan merupakan simbol suatu kota atau daerah. Misalnya enau,

kayu manis, pelatuk jambul jingga, kambing gunung dan lainnya.

Plasma nuftah merupakan bahan baku yang penting untuk pembangunan di masa

depan, terutama di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan dan industri.

Penguasaannya merupakan keuntungan komparatif yang besar bagi Indonesia di

masa depan. Oleh karena itu, plasma nuftah perlu terus dilestarikan dan

dikembangkan bersama untuk mempertahankan keanekaragaman hayati ruang

terbuka hijau kota dapat dijadikan sebagai tempat koleksi keanekaragaman hayati

yang tersebar di seluruh wilayah tanah air kita. Kawasan ruang terbuka hijau kota

dapat dipandang sebagai areal pelestarian di luar kawasan konservasi, karena pada

areal ini dapat dilestarikan flora dan fauna secara exitu atau usaha pelestarian

alam yang dilakukan di luar habitat aslinya.

2. Penahan dan penyaring partikel udara

Daun berbulu dan bertelekuk seperti daun bunga matahari, daun kersen memiliki

kemampuan tinggi untuk menyerap dan menjerap partikel dari udara. Jenis pohon

berdaun lebar mampu mereduksi partikel dalam udara kotor kota hingga 30%,

sedangkan pohon berdaun jarum mampu mereduksi partikel dalam udara kota

hingga 42%.

3. Penyerap dan penjerap partikel timbal

Klasifikasi kemampuan jenis pohon dalam menyerap partikel timbal dari udara

adalah sebagai berikut:

a) Jenis pohon dengan kemampuan menyerap sangat baik: ketapang (Terminalia

cataooa) dan bungur (Lagerstroemia speciosa).
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b) Jenis pohon dengan kemampuan menyerap sedang seperti mahoni (Swietenia

mahogany), cemara gunung (Canagium odoratim roxb), kenari (Canarium

commune), akasia (Acasia), dadap (Erythrina crista-galli).

4. Penyerap dan penjerap debu semen

Jenis tanaman yang cocok untuk tujuan ini adalah mahoni (Swietenia mahogany),

tanjung (Mimusops elingi), kenari (Canarium commune), kiera payung (Filicium

decipiens).

5. Peredam bising

Jenis tumbuhan yang efektif meredam suara ialah yang tajuknya tebal dengan

daun yang rindang.

6. Menanggulangi hujan asam

Pohon dapat membantu mengatasi dampak hujan asam melalui proses fisiologis.

Proses ini akan menghasilkan unsur alkalis seperti Ca, Na, K dan Mg, serta

senyawa organik seperti glutamin dan gula. Unsur alkalis ini akan bereaksi

dengan sulfat atau nitrat yang terdapat dalam air hujan.

7. Penyerap karbon-monoksida

Ruang terbuka hijau kota dapat menyerap gas CO hingga 2,2 ton/ha/tahun. Gas

CO bersenyawa dengan O2 menjadi CO2, dan selanjutnya gas CO2 ini diserap

daun untuk berfotosintesis.

8. Penyerap CO2 dan penghasil O2

Umumnya tanaman C3 lebih responsif terhadap kenaikan konsentrasi CO2

tumbuhan C3 dapat mencapai 50-150 ppm.
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9. Penahan angin

Ruang terbuka hijau kota mempunyai kemampuan mengurangi kecepatan aliran

angin kencang hingga 75-80%. Persyaratan jenis pohon untuk keperluan ini

adalah: (1) memiliki dahan yang kuat, biasanya berat jenis kayunya > 0,4; (2)

daunnya tidak mudah rontok oleh terpaan angin; (3) akarnya menghujam kuat

masuk ke dalam tanah; (4) mempunyai kerapatan yang cukup (50-60%).

10. Peredam bau

Tanaman dapat menyerap bau busuk secara langsung, pepohonan mampu

menahan gerakan angin yang mengalir dari sumber bau. Tanaman tertentu dapat

mengeluarkan bau harum yang dapat menetralisir bau busuk; jenis tanaman ini

seperti cempaka dan tanjung.

11. Mengurangi penggenangan

Ruang terbuka berupa rerumputan terbuka maupun tanah dapat mempercepat

penyerapan air sehingga tidak menggenang dan menyebabkan banjir.

13. Jenis tanaman yang dipilih adalah tahan salinitas tinggi, evapotranspirasi

rendah, mempunyai kemampuan memperbesar infiltrasi dan perkolasi air hujan.

14. Ameliorasi Iklim

Daun mempunyai kemampuan memantulkan sinar infra merah sebesar 70%, dan

visible light 6-12%. Cahaya hijau yang paling banyak dipantulkan daun (10-20%),

sedangkan jingga dan merah paling sedikit dipantulkan daun (3-10%). Ultra violet

yang dapat dipantulkan daun tidak lebih dari 3%.
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Suhu udara pada daerah berhutan lebih nyaman dari daerah yang tidak ditumbuhi

oleh tanaman. Suhu udara yag dianggap nyaman untuk manusia di Indonesia

adalah sekitar 25°C.

15. Pengelolaan sampah

Dalam pemanfaatannya salah satu ruang terbuka yaitu mengelola sampah.

16. Konservasi air tanah

Besarnya air hujan yang bisa terserap ke tanah ditentukan oleh jenis tanaman,

jarak tanam, intensitas hujan, lamannya hujan, dan curah hujan. Sistem perakaran

pohon dan seresah yang berubah menjadi bahan organik tanah akan memperbesar

jumlah pori tanah, infiltrasi dan perkolasi air hujan.

17. Peredam cahaya silau

Keefektifan pohon dalam meredam dan melunakkan cahaya matahari tergantung

pada ukuran dan kerapatannya. Jenis pohon dapat dipilih berdasarkan ketinggian

maupun kerimbunan tajuknya.

18. Meningkatkan keindahan

Tanaman dengan bentuk, warna dan tekstur tertentu dapat dipadukan dengan

benda-benda buatan seperti bangunan gedung, jalan dan lainnya untuk

mendapatkan komposisi tertentu. Warna daun, bunga atau buah menjadi

komponen yang kontras atau untuk memenuhi rancangan yang bergradasi lembut.

19. Sebagai habitat burung
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Salah satu satwa liar yang dapat dikembangkan di wilayah perkotaan adalah

burung. Beberapa manfaat dari satwa ini adalah: (1) membantu mengendalikan

serangan hama, (2) membantu penyerbukan bunga, (3) mempunyai nilai ekonomis

tinggi, (4) memiliki suara yang khas, menimbulkan suasana yang menyenangkan,

(5) atraksi rekreasi, (6) sumber plasma nuftah, (7) objek pendidikan dan

penelitian.

5. Pemetaan

a. Definisi Peta

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam

sumber kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional. Melalui peta kita

akan mudah melakukan pengamatan terhadap permukaan bumi yang luas,

terutama dalam hal waktu dan biaya (Dedi Mizwar 2012:2). Sedangkan menurut

ICA (International Cartographic Association) 1973 peta adalah sesuatu

representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak yang dipilih

dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau

benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan

diperkecil atau diskalakan.

b. Jenis-Jenis Peta

Menurut Subagio (2002:3) jenis-jenis peta dapat di bagi dalam 3 kelompok antara

lain :

1. Berdasarkan sumber datanya peta dibedakan menjadi 2 yaitu peta induk dan

peta turunan.
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2. Berdasarkan jenis data yang disajikan peta dibagi menjadi 2 yaitu peta

topografi dan peta tematik.

3. Berdasarkan skalanya peta dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu, peta skala

kecil, peta skala sedang dan peta skala besar.

c. Komponen Peta

Menurut Dedy Miswar (2012:57) peta tematik terdiri dari beberapa komponen,

komponen peta merupakan informasi tepi peta yang meliputi judul peta, skala

peta, orientasi peta, garis tepi peta, letak koordinat, sumber peta, inset peta, dan

legenda peta.

1. Judul Peta Tematik

Judul pada peta tematik disesuaikan dengan tema peta yang akan dibuat, posisi

judul dapat diubah-ubah sedemikian rupa sesuai dengan bentuk wilayah dan aspek

3S serta kepentingan tertentu, dan harus memuat 3 hal antara lain tema Peta,

Nama lokasi yang akan dipetakan, dan tahun pembuatan peta.

2. Skala

Skala adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya

dari dua titik di peta. Jarak sebenarnya disebut jarak horisontal kedua titik tersebut

di permukaan bumi. Skala peta harus selalu dicantumkan pada peta, karena dapat

digunakan memperkirakan atau menghitung ukuran sebenarnya di permukaan

bumi.
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Berdasarkan bentuknya ada dua macam skala peta yaitu :

a. Skala angka (skala numeris), merupakan skala yang ditampilkan dalam wujud

angka. Contoh skala 1 : 25.000 artinya satu cm pada peta sama dengan 25.000

cm atau 0,25 km di lapangan.

b. Skala garis (skala grafis), merupakan skala yang ditampilkan dalam bentuk

garis seperti petunjuk penggaris (sebagai satuan cm) dan keterangan skalanya

dalam kilometer (sebagai jarak sebenarnya).

3. Orientasi Peta Tematik

Orientasi peta adalah suatu tanda petunjuk arah peta, bukan arah mata angin. Arah

yang ditampilkan pada peta hanya arah utara saja dengan posisi arah utara selalu

menghadap ke atas sesuai dengan utara grid (Grid north).

4. Garis Tepi Peta Tematik

Garis tepi atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta

tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi pada peta atau dengan

kata lain tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta.

5. Nama Pembuat

Informasi yang berada di luar garis tepi peta terluar hanya informasi pembuat peta

yang diletakkan pada bagian luar peta berbatasan dengan garis tepi peta terluar.

Letaknya pada sisi kanan bagian bawah di luar garis tepi peta.

“Nama Pembuat Peta” merupakan unsur peta yang perlu untuk dicantumkan.

“Nama Pembuat Peta” dicantumkan di luar garis tepi peta karena bukan

merupakan komponen pokok peta, tetapi merupakan informasi pendukung saja.
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6. Koordinat Peta Tematik

Koordinat peta merupakan salah satu unsur penting karena koordinat

menunjukkan lokasi absolut di bola bumi. Koordinat dalam peta tematik dapat

digunakan dengan dua cara yaitu :

a. Koordinat lintang dan bujur

b. Koordinat x dan y atau dikenal dengan sistem UTM, menggunakan pedoman

pada koordinat Universal Transverse Mercator.

7. Sumber Peta Tematik

Sumber peta harus dicantumkan pada peta karena berdasarkan sumber peta dapat

diketahui kebenaran peta yang dibuat.

8. Legenda Peta Tematik

Legenda merupakan kunci peta sehingga mutlak harus ada pada peta, legenda peta

berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada

peta. Maka legenda harus dibuat secara benar dan baik serta pada posisi yang

serasi dan seimbang.

9. Inset Peta Tematik

Ada dua macam jenis inset pada peta, yaitu:

a) Inset perbesaran peta

b) Inset lokasi wilayah
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c. Fungsi Peta

Tokoh-tokoh seperti Jengis Khan, Yulius Caesar, Napoleon Bonaparte, dan Hitler

selalu menggunakan peta apabila memimpin pasukan dalam operasi militernya.

Sedangkan bagi para pemimpin perang, mempunyai peta sama artinya dengan

memiliki senjata yang ampuh sebab dengan peta tersebut dapat diatur dan

direncanakan sebagaimana strategi yang sebaik-baiknya untuk dapat menggempur

lawan.

Peta mempunyai fungsi untuk mencatat atau menggambarkan secara sistematis

lokasi data permukaan bumi, baik data yang bersifat fisik maupun data budaya

yang sebelumnya telah ditetapkan. Menurut Sinaga (1992) dalam buku Dedy

Mizwar (2012:15) kegunaan peta antara lain kepentingan pelapor, peragaan,

analisis, dan pemahaman dalam interaksi dari obyek atau kemampuan keruangan

(spatial relationship).

Pada kegiatan penelitian, peta sangat diperlukan terutama untuk penelitian yang

berorientasi pada wilayah atau ruang tertentu di muka bumi. Peta berguna sebagai

petunjuk lokasi wilayah, alat penentu lokasi pengambilan sampel di lapangan,

sebagai alat analisis untuk mencari satu output dan beberapa input peta dengan

cara tumpang susun beberapa peta (overlay), dan sebagai sarana untuk

menampilkan berbagai fenomena hasil penelitian (Dedy Mizwar 2012:16).

Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya peta juga sudah menjadi kebutuhan

sehari-hari contohnya apabila ingin bepergian ke tempat yang belum pernah

didatangi peta sangat membantu dalam menujukan arah, apalagi dengan kemajuan
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tekhnologi pada jaman sekarang peta sudah dibuat dengan simpel, berbasis

internet, bahkan sudah bisa diakses melalui smartphone.

B. Penelitian Relevan

a. Fungsi Taman Metro Sebagai Ruang Terbuka Publik Tahun 2012 yang diteliti

oleh Ova Andrahan, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui

fungsi sosial budaya, seperti terdapat unsur tempat duduk, tempat berkumpul

(gazebo) dan keadaan yang nyaman. Untuk mengetahui fungsi estetika,

seperti terdapat unsur keindahan, kebersihan, kenyamanan dan menarik,

menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data

berupa observasi lapangan, studi dokumentasi, studi literatur dan wawancara

terstruktur. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu, Taman Kota

Metro memiliki fungsi sosial, sebagian pengunjung taman kota (58%)

menyatakan bahwa taman kota memiliki fungsi sosial budaya yaitu adanya

tempat duduk, tempat berkumpul atau gazebo dan keadaan yang nyaman.

Taman Kota Metro juga memiliki fungsi estetika, sebagian pengunjung taman

kota (58%) menyatakan bahwa taman Kota Metro memiliki fungsi estetika

yaitu adanya unsur keindahan, kebersihan, kenyamanan dan menarik. Selain

itu taman Kota Metro memiliki fungsi ekologi. Sebagian besar pengunjung

taman kota (66%) menyatakan bahwa taman Kota Metro memiliki fungsi

ekologis yaitu adanya vegetasi yang teduh serta tata letak yang sesuai. Taman

Kota Metro juga memiliki fungsi rekreasi, sebagian besar pengunjung taman

kota (78%) menyatakan bahwa taman Kota Metro memiliki fungsi rekreasi
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yaitu adanya unsur aktifitas aktif yaitu jalan-jalan, olahraga dan bermain serta

aktifitas pasif yaitu hanya duduk-duduk.

b. Pemetaan Tempat Kos Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung di Kelurahan Kampung Baru Tahun 2014

yang diteliti oleh Riana, metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan

metode penelitian deskriptif, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah,

tempat kos mahasiswa tersebar di lingkungan 1 dengan jumlah 9,31%

mahasiswa dan lingkungan 2 dengan jumlah 4,69%, yaitu RT 2 dengan

jumlah 25 mahasiswa (39,06%). Tempat kos mahasiswa tersebar dalam

kriteria harga murah, sedang dan mahal, dengan jumlah terbanyak pada

kriteria sedang (Rp 2.700.000,- - Rp 4.000.000,-) dengan jumlah 32

mahasiswa (50%). Tempat kos mahasiswa Program Studi Pendidikan

Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tersebar dalam kriteria fasilitas

tidak lengkap, sedang dan lengkap dengan jumlah terbanyak pada kriteria

sedang yaitu 29 mahasiswa (45,31%). Sebaran jarak tempat kos mahasiswa

tergolong dalam kriteria jarak dekat, sedang dan jauh, dengan jumlah

terbanyak pada kriteria jarak sedang (401-800m) yaitu 45 mahasiswa

(70,31%).

C. Kerangka Pikir

Perkembangan pembangunan di perkotaan sangat dipengaruhi oleh meningkatnya

jumlah penduduk di wilayah tersebut, hal ini disebabkan oleh pembuatan segala
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macam fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia seperti pemukiman, tempat

perdagangan barang dan jasa maupun industri, dalam peningkatan pembangunan

di suatu wilayah ruang terbuka hijau memiliki peranan yang sangat penting bagi

kelangsungan kehidupan di perkotaan, karena ruang terbuka hijau memiliki

manfaat dalam berbagai aspek, misalnya dalam aspek ekologi, aspek sosial, aspek

keindahan dan lain- lain.

Dalam pembangunannya, luasan ruang terbuka hijau publik memiliki indikator

yang harus dipenuhi agar dapat maksimal dalam pemanfaatannya, adapun

indikator yang harus dipenuhi salah satunya yaitu berdasarkan luas wilayah,

sehingga untuk memudahkan dalam menganalisa kebutuhan ruang terbuka hijau

publik diperlukan peta persebaran ruang terbuka hijau publik.



28

Dari uraian di atas dapat dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten
Pringsewu Provinsi Lampung Tahun 2014

Ruang Terbuka Hijau Kabupaten
Pringsewu

Publik Privat

Persebaran (Lokasi)

KarakteristikTaman kotaPemakaman Hutan kota

Luas
wilayah

Pemetaan persebaran ruang
terbuka hijau pulik publik

Analisis ketersediaan ruang
terbuka hijau publik publik
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010 : 3). Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu

penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, skema dan gambar (Sugiyono

(2003 : 11). Sedangkan menurut Lodico, Spaulding dan Voegtle dalam buku

Emzir (2010 : 1), penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif

dan sangat percaya bahwa terdapat banyak prespektif yang akan dapat

diungkapkan.

B. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu analisis ruang terbuka hijau publik di Kabupaten

Pringsewu yang terdiri dari 9 kecamatan yaitu Kecamatan Adiluih, Kecamatan

Sukoharjo, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Banyumas,

Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran dan

Kecamatan Pagelaran Utara.
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah :

Ruang terbuka hijau publik, ruang terbuka hijau publik yang dimaksud dalam

penelitian ini yaitu ruang terbuka hijau yang berlokasi pada lahan-lahan publik,

dan dikelola oleh pemerintah seperti hutan kota, bukit, pemakaman, tugu/taman.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel

atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau merincikan kegiatan, ataupun

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau

variabel tersebut (Moh, Nazir, 2003: 126). Definisi operasional variabel dalam

penelitian ini yaitu membahas tentang ruang terbuka hijau publik yang dianalisis

berdasarkan persebaran dan ketersediaannya, adapun definisi operasional variabel

tersebut adalah sebagai berikut:

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau Publik adalah area memanjang/jalur dan atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja

ditanam. Penyediaan ruang terbuka hijau yang tertuang dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Perkotaan, maka ruang terbuka hijau kota yang perlu dipertahankan

keberadaannya untuk mendukung penyediaan ruang terbuka hijau  kota adalah

sebesar 30% dari luas wilayah kota dengan ruang terbuka hijau publik sebesar
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20%. Sehingga ruang terbuka hijau publik dapat dikatakan sudah mencukupi

apabila luas ruang terbuka hijau publik  sudah mencukupi 20% dari luas wilayah,

sedangkan ruang terbuka hijau publik dikatakan kurang mencukupi apabila luas

ruang terbuka hijau publik kurang dari 20% dari luas wilayah.

Untuk mempermudah menghitung luas ketersediaan ruang terbuka hijau publik,

maka dibuatlah rumus seperti di bawah ini :

K = Ketersediaan ruang terbuka hijau publik

L = Luas Wilayah

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam  penelitian ini adalah:

a. Perangkat Keras (Hardware)

1) Perangkat Komputer

Perangkat komputer yang dimaksud adalah seperangkat komputer meliputi CPU

(Central Processing Unit), Monitor, Keyboard, Hardisk dan mouse

2) Scanner

Scanner dipergunakan untuk memindai data seperti peta yang sudah dicetak yang

kemudian menggunakan scaner dapat mengubah data menjadi format JPG lalu

diolah menggunakan laptop untuk melengkapi data-data yang telah ditentukan

sehingga diperoleh informasi yang diinginkan.

3) GPS (Global Positioning System)

=
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GPS dipergunakan untuk memploting ruang terbuka hijau publik yang terdapat di

Kabupaten Pringsewu sehigga semakin jelas keberdaan ruang terbuka hijau di

Kabupaten Pringsewu.

4) Printer

Printer dipergunakan untuk mencetak hasil.

b. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan adalah program yang sudah terpasang di

perangkat komputer yang berbasis SIG untuk mengolah dan menyajikan data yang

telah diperoleh sperti R2V, Arc/info dan Arc View. Program tersebut adalah

program yang nantinya akan digunakan untuk mengolah dan menyajikan data

yang telah diperoleh dari lapangan.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data spasial berupa peta administratif dan peta penggunaan lahan di

Kabupaten Pringsewu.

b. Data atribut berupa data gambaran umum ruang terbuka hijau publik yang

terdapat di Kabupaten Pringesewu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan penting dalam penelitian ini yaitu

sebagai alat pembuktian hipotesis serta pencapaian tujuan penelitian. Adapun

teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan observasi,

dokumentasi dan wawancara.
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1. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang

ada pada objek penelitian (Moh. Pabundu Tika 2005:45). Teknik pengumpulan

data ini digunakan untuk pengamatan secara langsung ke lokasi ruang terbuka

hijau publik di Kabupaten Pringsewu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mencari dan mempelajari sumber-sumber informasi mengenai variabel-variabel

yang berupa transkip, catatan-catatan, buku-buku, foto-foto, peta dan sebagainya

yang berada di daerah penelitian yang sesuai serta dapat melengkapi data dan

informasi bagi keperluan penelitian.

3. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara

dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang

berputar disekitar pendapat dan keyakinan” Hasan (1963) dalam Sumarmi

(2012:50). Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mendapatkan

data pembanding untuk menganalisis ruang terbuka hijau publik, wawancara yang

dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur dengan pegawai Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.
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F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi

wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan

untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk

memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada

orang lain (Emzir, 2010:85).

Sedangkan Nasution (dalam Sugiyono, 2010:88) menyatakan bahwa :

“Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras.
Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.
Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis,
sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok
dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama biasa diklasifikasikan lain oleh
peneliti yang berbeda”

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis data

deskriptif. Data yang didapat akan direduksi, kemudian akan disajikan dalam

bentuk informatif setelah itu ditarik kesimpulan. Agar memudahkan dalam proses

analisis, penelitian ini juga dibantu unit pemetaan dan unit analisis wilayah,

sehingga unit pemetaan dan unit analisis akan dibagi menjadi 3 zona yaitu zona timur

zona tengah dan zona barat, ketiga zona tersebut dibagi berdasarkan peta administrasi

untuk mempermudah proses analisis.
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G. Bagan Alur Penelitian

Gambar 2. Bagan Alur Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten
Pringsewu Tahun 2014
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemetaan ruang terbuka hijau publik di

Kabupaten Pringsewu tahu 2014 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Luas ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu sudah melebihi standar

luas penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah, tetapi

sebaran ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu masih kurang merata,

masih terdapat kekurangan luas ruang terbuka hijau publik pada zona barat

(Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Banyumas).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa saran diajukan yaitu :

1. Untuk dinas terkait agar melakukan pemerataan pembangunan ruang

terbuka hijau publik terutama pada zona barat masih terdapat kekurangan

luas ruang terbuka hijau publik.
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2. Bagi masyarakat sekitar agar senantiasa menjaga kebersihan ruang terbuka

hijau publik di Kabupaten Pringsewu agar manfaat yang dihasilkan akan

tetap maksimal.

3. Bagi pemerintahan daerah diharapkan dapat menjaga keberadaan ruang

teruka hijau publik di Kabupaten Pringsewu agar tidak beralih fungsi

lahan.
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