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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF GREEN OPEN SPACE (RTH) FOR REALIZING 

SUSTAINABLE CITY 

(Study on RTH Development Masterplan of 2013-2033 in Metro City) 

 

BY 

 

LIA PUTRI ARISTI 

 

Law Number 26 of 2007 requires the city of green open space (RTH) in urban 

areas by 30%, consisting of 20% public green open space and 10% private green 

open space. The provision of RTH in Metro City was realized through Metro City 

Regional Regulation Number 01 of 2012 and  RTH Development Masterplan of 

2013-2033. Metro City has a vision that is listed on the Masterplan for realizing 

Metro City as a park city that functions economically, ecologically and socially. 

RTH multifunction in Metro City's vision is the principle of Sustainable City. The 

purpose of this research is to obtain an analysis of the RTH development in Metro 

City along the driving factors and obstacle factors for realizing sustainable city. 

This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The 

results of the research based on the theory of Scenario Planning (Scenario 

Planing) according to Lindgren and Bandhold (2003:25) show that the 

development of green open space in Metro City through a development strategy 

on the Master Plan is developing urban forests and blue-green networks. Urban 

forests and blue-green networks are allocated for ecological and social functions, 

but have not been focused on economic functions. Therefore, RTH development 

in Metro City has not fulfilled the principle of sustainable city. The driving factor 

of development are Law Number 26 of 2007, Regulation of the Minister of Public 

Works Number:05/PRT/M/2008, Regional Regulation of Metro City Number 01 

of 2012, RTH Development Masterplan of 2013-2033, Regional Regulation of 

Metro City Number 06 of 2016 and the participation of Cangkir Community. The 

obstacle factors of development are the lack of government integration with the 

community, the amount of the budget, staffing management, land conversion, 

logging activities by the society. 
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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM UPAYA 

MEWUJUDKAN SUSTAINABLE CITY 

(Studi Pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2013-2033 di Kota 

Metro 
 

Oleh 

 

LIA PUTRI ARISTI 

 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mensyaratkan penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) di kawasan perkotaan sebesar 30%, terdiri dari 20% RTH publik dan 

10% RTH privat. Penyediaan RTH di Kota Metro diwujudkan melalui Peraturan 

Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 dan Masterplan Pengembangan RTH 

Tahun 2013-2033. Kota Metro mempunyai visi yang tercantum pada Masterplan 

yaitu mewujudkan Kota Metro sebagai kota taman yang berfungsi ekonomi, 

ekologi dan sosial. Multifungsi RTH pada visi Kota Metro merupakan prinsip dari 

Kota Berkelanjutan (Sustainable City). Tujuan penelitian ini didapatkannya 

analisis mengenai pengembangan RTH di Kota Metro serta faktor pendorong dan 

penghambatnya dalam mewujudkan sustainable city. Jenis penelitian adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan 

teori Perencanaan Skenario (Scenario Planing) menurut Lindgren dan Bandhold 

(2003:25) menunjukan bahwa pengembangan RTH di Kota Metro melalui strategi 

pengembangan pada Masterplan yaitu mengembangkan hutan kota dan jaringan 

hijau-biru. Hutan kota dan jaringan hijau-biru dialokasikan untuk fungsi ekologi 

dan sosial, namun belum difokuskan untuk fungsi ekonomi. Dengan begitu, 

pengembangan RTH di Kota Metro belum memenuhi prinsip dari sustainable city. 

Faktor pendorong pengembangan yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, 

Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No:05/PRT/M/2008, Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 01 Tahun 2012, Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2013-

2033, Peraturan Daerah Kota Metro No. 06 Tahun 2016 dan peran serta 

Komunitas Cangkir. Faktor Penghambat Pengembangan yaitu kurangnya integrasi 

pemerintah dengan komunitas, jumlah anggaran, manajemen kepegawaian, alih 

fungsi lahan, kegiatan menebang pohon oleh masyarakat. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu negara dikatakan maju dapat dilihat dari kondisi kotanya seperti 

menurut Kuswartojo (2006:2) bahwa kota merupakan wujud nyata perkembangan 

dan kemajuan, ciri-ciri perkembangan dan kemajuan bangsa dapat dilihat dari 

kondisi kotanya. Kota sebagai mesin pembangkit pertumbuhan ekonomi, penentu 

pola konsumsi dan produksi. Disisi lain, meski kota menjadi agen pembaruan dan 

perkembangan, tetapi juga dapat menjadi agen kapital global yang agresif dan 

eksploitatif. Kota adalah penyebab terjadinya eksploitasi sumberdaya alam. Kota 

adalah konsumen air bersih  yang  besar yang dapat menyebabkan terganggunya 

alokasi air bagi pertanian. Kota yang terus melebar mengkonsumsi tanah 

pertanian yang produktif. Akhirnya kota menjadi perhatian untuk dapat didorong 

perkembangan dan pertumbuhan peranan positifnya serta dikendalikan akibat 

negatifnya. 

Perkembangan kota secara positif maupun negatif disebabkan oleh beberapa 

faktor. Sujarto (1993:9) menjelaskan faktor-faktor perkembangan dan 

pertumbuhan suatu kota dapat mengembangkan dan menumbuhkan kota pada 

suatu arah tertentu. Ada tiga faktor utama yang sangat menentukan pola 

perkembangan dan pertumbuhan kota yaitu: (1) Faktor manusia, yaitu 
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menyangkut segi-segi perkembangan penduduk kota baik karena kelahiran 

maupun karena migrasi ke kota. Segi-segi perkembangan tenaga kerja, 

perkembangan status sosial dan perkembangan kemampuan pengetahuan dan 

teknologi, (2) Faktor kegiatan manusia, yaitu menyangkut segi-segi kegiatan 

kerja, kegiatan fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan 

regional yang lebih luas, (3) Faktor pola pergerakan, yaitu sebagai akibat dari 

perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk yang 

disertai dengan perkembangan fungsi kegiatannya akan menuntut pola 

perhubungan antara pusat-pusat kegiatan tersebut.  

Berdasarkan pendapat Sujarto (1993:9) diatas, faktor perkembangan 

penduduk yang disertai perkembangan fungsi kegiatannya, menurut Panudju 

dalam Budi (2015:106) mengakibatkan peningkatan kebutuhan sarana dan 

prasarana perkotaan terutama kebutuhan perumahan. Merosotnya kualitas 

lingkungan kota karena sarana dan prasarana yang tersedia semakin tidak 

memadai, dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat memenuhi 

tuntutan kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat. Pertumbuhan dan 

perkembangan kota yang demikian menyebabkan semakin tidak terkontrolnya 

permukiman baru yang menyebabkan perubahan terhadap sifat kota di kemudian 

hari. 

Sumber daya alam bersifat terbatas, sebaliknya jumlah penduduk dan pola 

hidup kian meningkat sehingga memerlukan sumber daya alam semakin 

meningkat. Sumber daya alam yang diperlukan tidak hanya untuk kebutuhan 

perumahan namun juga perkembangan teknologi yang tersedia cenderung 

mengolah sumber daya alam dengan produk sampingan berupa limbah yang kian 
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meningkat. Hal ini berarti, diperlukan suatu lahan untuk kepentingan umum 

berupa ruang hijau untuk memperbaiki kualitas kota akibat berbagai permasalahan 

yang mengancam kualitas lingkungan. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa kota 

harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menciptakan kenyamanan, 

kesehatan, keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota. Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) juga untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat 

kota. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan lahan untuk kepentingan 

umum (public goods), berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH).  

Menurut Dwiyanto dalam Atsari (2012:28) Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah 

perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi baik endemik maupun 

introduksi guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang 

dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Rahmi 

dalam Atsari (2012:28) menjelaskan pembentukan sistem ruang terbuka hijau kota 

merupakan respon terhadap kebutuhan ruang terbuka hijau suatu wilayah 

perkotaan, yang meliputi kebutuhan dari aspek ekologis, sosial dan ekonomi 

wilayah tersebut. 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan tegas 

mensyaratkan penyediaan RTH di kawasan perkotaan sebesar minimal 30% dari 

luas wilayah yaitu terdiri dari 20% RTH publik, agar tercapai ruang yang aman, 

nyaman, produktif dan berkelanjutan. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk 

kepentingan masyarakat secara umum.  
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Sejak tahun 2012 Pemerintah Kota Metro telah berusaha mendorong 

pengaturan Ruang Terbuka Hijau. Pengaturan tersebut diwujudkan lewat 

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031. Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Metro 

Nomor 01 Tahun 2012 dijelaskan juga bahwa RTH di Kota Metro ditetapkan 

sekurang-kurangnya 20% dari luas fungsi perkotaan untuk RTH Publik.  

Merujuk pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah 

Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012, Kota Metro pada tahun 2017 mempunyai luas 

RTH Publik yaitu sekitar 10% atau 1,7 km
2
 dari total luas wilayah Kota Metro 

yaitu 68,74 km
2
. Data menunjukan luas masing-masing RTH Publik Kota Metro 

yaitu Taman Kota dengan luas 60.147 m
2
, Median-median Jalan dengan luas 1000 

m
2
, Pulau-pulau jalan dengan luas 540 m

2
, Hutan Kota dengan luas 272.000 m

2
, 

Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas 870.230 m
2
, dan Pemakaman Umum 

dengan luas 461.000 m
2
. Adapun rincian luas masing-masing RTH Publik Kota 

Metro adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Data RTH Publik Kota Metro Tahun 2017 

NO. NAMA RTH LUAS 

1. Taman Kota 60.147       m
2
 

2. Median – Median Jalan 1.000         m
2
 

3. Pulau – Pulau Jalan 540            m
2
 

4. Hutan Kota 272.000     m
2
 

5. Daerah Aliran Sungai (DAS) 870.230     m
2
 

6. Pemakaman Umum 461.238     m
2
 

TOTAL 1.665.155  M
2
 

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, 2017) 

Data diatas didapatkan peneliti dari Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman. Sebelumnya, RTH Kota Metro menjadi wewenang Dinas Tata Kota, 

namun sejak tahun 2017 RTH Kota Metro menjadi wewenang Dinas Perumahan 
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dan Kawasan Pemukiman maka pendataan RTH. Sejak tahun 2017, Dinas 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman memfokuskan pada RTH Publik. 

Berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2012 pasal 30 tentang rencana 

pengembangan RTH, maka terbentuklah Masterplan Pengembangan RTH Kota 

Metro Tahun 2013-2033. Kota Metro mempunyai visi yang tercantum pada 

Masterplan yaitu Mewujudkan Kota Metro Sebagai Kota Taman yang berfungsi 

Ekonomis, Ekologis dan Sosial. Untuk mencapai visi tersebut, Kota Metro 

mempunyai strategi pengembangan RTH, terutama strategi pengembangan RTH 

Publik. Selain strategi pengembangan RTH Publik untuk mencapai visi tersebut, 

pada Masterplan juga terdapat rencana pengembangan RTH hingga tahun 2029. 

Adapun rencana pengembangan RTH sebagai berikut: 

Tabel 2. Rencana Pengembangan RTH Publik Kota Metro 

No. Fungsi RTH 
Eksisting Rencana pada tahun 2029 

Luas (ha) % Luas Luas (ha) % Luas 

1. 
RTH Publik di Kecamatan 

Metro Pusat 
59,02 0,86 107,93 1,57 

2. 
RTH Publik di Kecamatan 

Metro  Timur 
120,89 1,76 203,37 2,96 

3. 
RTH Publik di Kecamatan 

Metro Barat 
119,38 1,74 209,18 3,04 

4. 
RTH Publik di Kecamatan 

Metro Utara 
232,09 3,38 414,21 6,03 

5. 
RTH Publik di Kecamatan 

Metro Selatan 
221,67 3,22 444,74 6,47 

 Total RTH Publik 753,05 10,86 1.370,43 20,07 

(Sumber: Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2013-2033) 

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa rencana pengembangan RTH 

Publik Kota Metro. Rencana pengembangan dibagi sesuai dengan Kecamatan di 

Kota Metro. Rincian rencana pengembangan RTH Publik yaitu Kecamatan Metro 

Pusat dengan rencana pengembangan RTH Publik sebesar 1,57% dengan luas 
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107,93 ha. Kecamatan Metro Timur dengan rencana pengembangan RTH Publik 

sebesar 2,96% dengan luas 203,37 ha. Kecamatan Metro Barat dengan rencana 

pengembangan RTH Publik sebesar 3,04% dengan luas 209,18 ha. Kecamatan 

Metro Pusat dengan rencana pengembangan RTH Publik sebesar 6,03% dengan 

luas 414,21 ha. Kecamatan Metro Pusat dengan rencana pengembangan RTH 

Publik sebesar 6,47% dengan luas 444,74 ha. Jadi, pada tahun 2029 luas total 

RTH Publik Kota Metro yaitu mencapai 20% dengan luas 1.370,43 ha.  

Pengembangan RTH menjadi sangat penting mengingat masalah kota yang 

kompleks dan tuntutan undang-undang yang mengharuskan suatu kota memiliki 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan 

ruang publik yang menjadi salah satu aspek yang diperhatikan untuk sebuah kota 

berkelanjutan (sustainable city). Novianti (2016:184) menjelaskan bahwa salah 

satu aspek yang diperhatikan untuk kota berkelanjutan yaitu lingkungan dan ruang 

terbuka publik. Sebuah kota dapat dikatakan kota berkelanjutan apabila memenuhi 

salah satu aspek tersebut. 

Kota berkelanjutan merupakan sebuah kota yang memperhatikan beberapa 

aspek seperti pada pendapat Arba (2013:239) bahwa kota berkelanjutan 

(sustainable city) merupakan pembangunan yang berguna untuk memenuhi 

kebutuhan saat ini tanpa perlu menurunkan kemampuan generasi yang akan 

datang. Pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya didasarkan atas aspek 

lingkungan yang berkelanjutan melainkan bersumber dari masyarakat 

berkelanjutan. Berkelanjutan memiliki makna terjaga secara stabil kondisi 

ekonomi masyarakat yang sejahtera sesuai dengan pengembangan potensi 

lingkungan atau keunikan masyarakatnya serta kondisi lingkungan alam yang 
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semakin baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kota yang berkelanjutan adalah 

kota yang mampu menjaga keseimbangan lingkungan (ecology), ekonomi 

(economy) dan sosial masyarakat (social).  

Proses pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) diusahakan agar 

setiap tahap memiliki kemampuan menopang pembangunan dalam tahap 

berikutnya. Pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) membuka 

kemungkinan perubahan keadaan lingkungan. Dalam proses perubahan ini 

penting dipelihara keselarasan antara manusia dan ekosistem dalam rangkaian 

kurun waktu yang bergerak dinamis. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui perwujudan kota 

berkelanjutan dimasa depan adalah dengan melakukan analisis skenario. Melalui 

skenario dapat melihat masa depan dengan berbagai model. Secara mudah 

skenario dapat dikatakan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan 

persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masa depan.  

Penelitian ini menggunakan teori Perencanaan Skenario (Scenario Planning) 

menurut Lindgren dan Bandhold. Lindgren dan Bandhold (2003:25) memberikan 

empat tujuan perencanaan skenario yaitu kesadaran resiko/kebutuhan untuk 

pembaharuan, pemikiran baru/pergeseran paradigma, pengembangan 

bisnis/pengembangan konsep dan strategi pengembangan/pengembangan 

organisasi. Berdasarkan tujuan perencanaan skenario yang salah satunya untuk 

strategi pengembangan/pengembangan organisasi, teori perencanaan skenario 

dapat digunakan dengan mengetahui pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Melalui perencanaan skenario, fenomena implementasi kebijakan dimasa depan 

dapat diberikan. Sehingga skenario kebijakan dapat digunakan untuk mengetahui 
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dan memudahkan perumus kebijakan dalam melakukan pembangunan yang tepat 

sasaran di masa mendatang.  

Ringland dalam Fernando (2009:4) mengatakan bahwa waktu terbaik 

menggunakan skenario adalah (1) level strategis organisasi baru saja ditetapkan, 

(2) hasil dari skenario memungkinkan untuk diintegrasikan dalam rencana 

strategis, (3) organisasi menghadapi tantangan seperti perubahan peran, 

demografis, dan tuntutan stakeholder. Merujuk pada pernyataan Ringland, maka 

penelitian ini mengambil lokasi di RTH Publik Kota Metro dikarenakan 

berdasarkan Materplan Pengembangan RTH Tahun 2013-2033 hasil dari skenario 

diintegrasikan dalam rencana strategis menjadi relevan untuk dilakukan dengan 

menggunakan perencanaan skenario. 

Meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan pengembangan RTH Publik 

di Kota Metro, namun jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung yang 

hanya memiliki keseluruhan luas RTH sebanyak 11% (Sumber: 

https://lampung.antaranews.com/berita/287093/ruang-terbuka-hijau-bandarlamp 

ung-tersisa-11-persen, Diakses pada 05 Oktober 2018 Pukul 19:16). Kota Metro 

menjadi kota di Provinsi Lampung yang memiliki RTH Publik paling luas 

dibandingkan kota lainnya. Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu 

aspek dalam mewujudkan kota berkelanjutan (sustainable city). Jika pemenuhan 

RTH suatu kota dapat mencapai 30% ini berarti kota tersebut telah memenuhi 

salah satu aspek sustainable city. Dengan begitu, Kota Metro yang memiliki RTH 

Publik yang lebih luas dibandingkan kota lain juga lebih memenuhi aspek 

sustainable city dengan pengembangan secara terus menerus. 
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Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap stategi 

pengembangan RTH Tahun 2013-2033 Kota Metro dengan mengambil judul 

“PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DALAM UPAYA 

MEWUJUDKAN SUSTAINABLE CITY (Studi Pada Masterplan 

Pengembangan RTH Tahun 2013-2033 di Kota Metro)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota 

Metro dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City Berdasarkan Masterplan 

RTH Tahun 2013-2033? 

2. Bagaimanakah Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan 

RTH Di Kota Metro dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka 

ada tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah, sebagai berikut: 

1. Didapatkannya gambaran dan analisis mengenai Strategi Pengembangan 

Ruang Terbuka Hijau Di Kota Metro dalam Upaya Mewujudkan Sustainable 

City  Berdasarkan Masterplan RTH Tahun 2013-2033. 
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2. Didapatkannya analisis mengenai Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat 

Pengembangan RTH Di Kota Metro dalam Upaya Mewujudkan Sustainable 

City. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Kontribusi data penelitian mengenai Ruang Terbuka Hijau dalam Upaya 

Mewujudkan Sustainable City Di Kota Metro. 

b. Acuan untuk penelitian lanjut mengenai Ruang Terbuka Hijau dalam 

Upaya Mewujudkan Sustainable City Di Kota Metro. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk rencana Pengembangan Ruang 

Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Metro, BAPPEDA Kota Metro, dan 

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan suatu kebijakan akan 

suatu kegiatan atau pemanfaatan lahan di Kota Metro. 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Tabel dibawah ini merupakan daftar 

penelitian terdahulu yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Widyastri Atsari 

(2012) 

Kebutuhan Ruang 

Terbuka Hijau Kota 

pada Kawasan 

Padat, Studi Kasus 

di Wilayah Tellaga 

Bandung 

Kota Bandung 

belum memiliki 

rencana ruang 

terbuka hijau 

untuk pengendali 

pembangunan 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Widya 

Atsari membahas 

mengenai perencanaan 

ruang terbuka hijau 

kota sebagai pengendali 

pembangunan 

sedangkan penulis 

membahas mengenai 

pengembangan ruang 

terbuka hijau dalam 

upaya mewujudkan 

kota berkelanjutan 

Agus 

Dharmadiatmika 

(2017) 

Konsep Penataan 

Ruang Terbuka 

Hijau Publik Di 

Kota Kecamatan 

Mengwi, 

Kabupaten Badung, 

Provinsi Bali 

Konsep penataan 

ruang terbuka 

hijau publik di 

Kota Kecamatan 

Mengwi 

menerapkan 6 

atribut hijau yaitu 
Green Transportation, 

Green Waste, Green 

Water, Green Energy, 

Green 

Open Space, dan  

Green Building 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Agus 

Dharmadiatmika 

membahas mengenai 

konsep penataan RTH 

berdasarkan 6 atribut 

hijau sedangkan penulis 

berdasarkan analisis 

skenario menurut 

Lindgren dan Bandhold 
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Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Kuswartojo 

(2006) 

Asas Kota 

Berkelanjutan dan 

Penerapannya di 

Indonesia 

Upaya 

merumuskan 

kerangka dan asas 

kota berkelanjutan 

di Indonesia 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Kuswartojo mengenai 

upaya perumusan 

kerangka dan asas kota 

berkelanjutan 

sedangkan penulis 

membahas 

pengembangan RTH 

dalam upaya 

mewujudkan kota 

berkelanjutan. 

Kurnia Novianti 

(2016) 

Kota 

Berkelanjutan: 

Antara Ide dan 

Implementasi 

dalam 

Perspektif 

Pemangku 

Kepentingan 

Pemetaan tentang 

perspektif 

pemangku 

kepentingan 

mengenai ide dan 

praktik kota 

berkelanjutan 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Kurnia 

Novianti membahas 

mengenai perpektif 

pemangku kepentingan 

mengenai kota 

berkelanjutan 

sedangkan penulis 

membahas 

pengembangan RTH 

dalam upaya 

mewujudkan kota 

berkelanjutan. 

Tisnanta 

(2017) 

Ruang Terbuka 

Hijau Kota Metro 

Lampung dan 

Pandangan Aspek 

Keagamaan 

Komunitas di 

Kota Metro 

memberikan 

peran serta 

kegiatan positif 

dalam 

pengembangan 

RTH. Kolaborasi 

Komunitas dan 

Pemerintah dapat 

menjadi jalan 

untuk 

pembangunan 

berkelanjutan. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Tisnanta 

membahas mengenai 

peran komunitas 

sedangkan membahas 

pengembangan RTH 

dalam upaya 

mewujudkan kota 

berkelanjutan. 

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2018) 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian 

dengan lokasi yang sama dan penelitian ini berfokus pada pengembangan RTH 

Publik dalam upaya mewujudkan kota berkelanjutan dengan tujuan untuk 

didapatkannya gambaran mengenai pengembangan RTH publik serta menemukan 
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kendala dalam pengembangan RTH Publik di Kota Metro sebagai lokus dari 

penelitian ini. 

 

B. Tinjauan Tentang Skenario 

1. Pengertian Skenario 

Menurut Dana & Guido (2004:50) skenario adalah sejarah masa depan 

sesuai dengan sifat alaminya yang penuh dengan ketidakpastian. Skenario tidak 

membuat suatu prediksi (berbasis ekstrapolasi masa lalu), tapi memberi tinjauan 

berbasis hubungan yang ada. Skenario merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk mengarahkan persepsi seseorang di masa depan. Istilah skenario dapat 

dipahami sebagai nama umum untuk pendekatan yang berbeda seperti skenario 

perencanaan strategis SRI (Stanford Research Institute), metode skenario Godet 

dan teknik skenario Battelle. Skenario adalah sintesis dari berbagai jalur 

(peristiwa dan strategi aktor) yang mengarah pada kemungkinan masa depan. 

Prakteknya, skenario sering hanya menggambarkan suatu kejadian tertentu atau 

variabel. Gagasan di balik konstruksi ini adalah untuk membangun perencanaan 

masa depan yang dapat meminimalkan kejutan dan memperluas rentang manajer 

memikirkan kemungkinan yang berbeda. 

Terdapat definisi berbeda mengenai skenario. Godet dan Roubelat dalam 

Dana & Guido (2004:50) memahami skenario sebagai deskripsi situasi masa 

depan dan jalannya peristiwa, yang memungkinkan seseorang untuk bergerak 

maju dari situasi semula ke masa depan.  
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Sohail dalam Dana & Guido (2004:50) menyatakan bahwa skenario adalah 

alat favorit untuk studi masa depan. Untuk beberapa hal, skenario membantu 

meramalkan masa depan, sementara bagi yang lain, skenario mengklarifikasi 

alternatif. Skenario berguna karena membuka masa depan dan memungkinkan 

penciptaan alternatif masa depan. 

Warfield dalam Dana dan Guido (2004:50) melihat skenario sebagai 

deskripsi narasi dari keadaan atau perkembangan yang mungkin dari waktu ke 

waktu. Skenario sangat berguna untuk mengkomunikasikan pemikiran spekulatif 

tentang perkembangan masa depan untuk mendapatkan diskusi dan umpan balik, 

dan untuk merangsang imajinasi. Skenario umumnya didasarkan pada informasi 

kuantitatif, tetapi mungkin termasuk informasi kualitatif juga. 

Berdasarkan pendapat dari keempat ahli mengenai pendekatan skenario 

maka dapat disimpulkan bahwa skenario merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk mengarahkan persepsi seseorang dimasa depan. Gagasan di balik konstruksi 

ini adalah untuk membangun perencanaan masa depan. Skenario sangat berguna 

untuk mengkomunikasikan pemikiran spekulatif tentang perkembangan masa 

depan. 

 

2. Jenis – Jenis Skenario 

Van der Heijden dalam Dana & Guido (2004:52) membuat perbedaan antara 

skenario internal dan eksternal.  

Berikut adalah definisi dari masing-masing skenario, yaitu: 
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a. Skenario internal adalah tentang masa depan pada tingkat individu di 

mana opsi tindakan terkait dengan tujuan. 

b. Skenario eksternal adalah model mental dari dunia eksternal di mana 

rentang perkembangan masa depan mungkin diproyeksikan. 

Berdasarkan penjelesan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa skenario dapat 

dibagi menjadi dua yaitu skenario internal yang menjelaskan mengenai masa 

depan pada tingkat individu atau internal organisasi dan skenario eksternal yang 

menjelaskan mengenai masa depan pada luar organisasi. 

Dammers dalam Dana & Guido (2004:52) mengembangkan jenis skenario 

berdasarkan variabel fokus tindakan yaitu sebagai berikut: 

a. Skenario lingkungan telah menjadi pendekatan yang umum digunakan  untuk 

mendukung studi berwawasan ke depan dan penelitian lingkungan 

interdisipliner. Skenario lingkungan telah terbukti sangat berguna untuk 

menilai prospek perkembangan masa depan mengenai lingkungan dalam 

sistem yang kompleks dan tidak pasti. Skenario lingkungan menawarkan 

kerangka kerja untuk menyatukan wawasan dari berbagai disiplin ilmu untuk 

mempelajari interaksi kompleks antara perkembangan sosial-ekonomi dan 

lingkungan. 

b. Skenario kebijakan merupakan langkah-langkah hipotetik yang difokuskan 

pada proses-proses kausalitas dan titik-titik kritis keputusan. Skenario juga 

dimaksudkan untuk mengorganisasikan informasi politik bagi keperluan 

penyusunan alternatif-alternatif kebijakan yang menyangkut masa depan 

(peluang keberhasilan implementasi) dari kebijakan yang sedang digarap. 

Dalam proses analisis kebijakan publik yang bertujuan untuk 
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terimplementasinya kebijakan publik dengan baik, harus memperhatikan 

implikasi-implikasi politik dari kebijakan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa skenario 

dibagi menjadi dua yaitu skenario lingkungan yang merupakan pendekatan masa 

depan untuk lingkungan dan skenario kebijakan yang merupakan keperluan 

penyusunan alternatif-alternatif kebijakan yang menyangkut masa depan. 

Cara lain di mana skenario dapat dikategorikan telah dijelaskan oleh Fahey 

dan Randell dalam Dana & Guido (2004:53): 

a. Skenario Global: yang memberikan panduan kepada pemimpin untuk 

sejumlah masa depan yang berbeda lingkungan yang masing-masing memiliki 

implikasi berbeda untuk investasi jangka panjang, keputusan operasi dan 

analisis opsi. 

b. Skenario Industri: yang memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi 

keadaan masa depan yang masuk akal sebuah industri dan perbedaan di antara 

mereka, untuk mengkaji bagaimana perbedaan ini negara industri mungkin 

berkembang, dan untuk menentukan apa yang akan dimiliki sebuah organisasi 

lakukan untuk menang dalam setiap masa depan industri. 

c. Skenario Pesaing: yang menawarkan metode identifikasi dan pengujian yang 

unik alternatif strategi pesaing yang masuk akal dalam berbagai keadaan. 

d. Skenario Teknologi: yang membantu manajemen untuk membuat teknologi 

yang lebih baik keputusan dengan lebih memahami peluang, risiko, dan 

pilihan mempersiapkan pasar masa depan yang dinamis, bergejolak dan tidak 

pasti. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa skenario 

dibagi menjadi empat yaitu skenario global yang menjelaskan mengenai panduan 

masa depan dengan lingkungan berbeda, skenario industri yang mengidentifikasi 

mengenai panduan masa depan untuk industri, skenario pesaing yang 

mengidentifikasi alternatif strategi pesaing, dan skenario teknologi yang membuat 

teknologi dan pilihan persiapan pasar masa depan. 

Menurut Chermack dalam Dewi Aryani (2012:80) ruang lingkup dalam 

skenario meliputi: 

Tabel 4. Ruang Lingkup Skenario 

Term Definition 

Scenario “A tools for ordering one’s perceptions about alternative future 

environments in which one’s decisions mights be played out.” 

(Sebuah alat untuk mendapatkan persepsi seseorang tentang 

lingkungan alternatif di masa depan dimana satu keputusan akan 

diambil). 

Scenario 

Building 

“The process of constructing alternate future of business external 

environment.” (Proses membangun alternatif lingkungan masa 

depan eksternal bisnis). 

Scenario 

Planning 

“Scenario planning is inherently a learning process that 

challenges the confortable conventional wisdom of the 

organization by focussing attention on how future may be different 

from the present.” (Perencanaan skenario secara inheren 

merupakan proses pembelajaran yang menantang kebijaksanaan 

konvensional organisasi yang efisien dengan memfokuskan 

perhatian pada bagaimana masa depan yang mungkin berbeda dari 

saat ini). 

(Sumber: Desertasi Dewi Aryani, 2012) 

Meninjau tabel diatas, Chermack membagi skenario antara pembuatan 

skenario (scenario building) dan perencanaan skenario (scenario planning). 

Membangun skenario (scenario building) berarti berspekulasi tentang 

ketidakpastian seputar masa depan, pada dasarnya berarti membayangkan 

beberapa hasil masa depan yang mungkin berbeda untuk situasi di bawah 
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pengawasan. Artinya, membangun skenario adalah fondasi yang diperlukan untuk 

perencanaan skenario.  

Melihat pada pembagian jenis skenario menurut keempat ahli diatas, peneliti 

memilih pada pembagian jenis skenario menurut Chermack. Berdasarkan judul 

penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa jenis skenario yang peneliti gunakan 

yaitu perencanaan skenario (scenario planning). Alasan peneliti menggunakan 

perencanaan skenario yaitu menanggapi kapan perencanaan skenario sebaiknya 

dilakukan, Ringland dalam Fernando (2009:4) mengatakan bahwa waktu terbaik 

menggunakan skenario adalah saat (1) level strategis organisasi baru saja 

ditetapkan, (2) hasil dari skenario memungkinkan untuk diintegrasikan dalam 

rencana strategis, (3) organisasi menghadapi tantangan seperti perubahan peran, 

demografis, dan tuntutan stakeholders. Merujuk pada pernyataan Ringland, maka 

penelitian ini mengambil lokasi RTH Publik Kota Metro karena berdasarkan 

Materplan Pengembangan RTH Tahun 2013-2033 hasil dari skenario 

diintegrasikan dalam rencana strategis, menjadi relevan untuk dilakukan dengan 

menggunakan perencanaan skenario.  

 

C. Tinjauan Tentang Perencanaan Skenario (Scenario Planning) 

1. Pengertian Perencanaan Skenario (Scenario Planning) 

Perencanaan Skenario dalam Kazi (2009:541) adalah teknik utama yang 

digunakan oleh futuris untuk mengembangkan model masa depan dan untuk 

mengembangkan rencana aksi strategis dan kebijakan atau untuk menciptakan visi 

untuk masa depan. Ketika awalnya dikembangkan, perencanaan skenario 
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membantu perusahaan memahami perubahan eksternal, perubahan di pasar, arena 

kompetitif, teknologi dan demografi karena bantuannya untuk memahami sifat 

dan dampak dari kekuatan pendorong yang tidak pasti dan penting perencanaan 

skenario dianggap sebagai alat perencanaan strategis yang memungkinkan 

pengembangan rencana jangka panjang yang fleksibel.  

Menurut Wack dalam Kazi (2009:541), perencanaan skenario adalah disiplin 

untuk menemukan kembali kekuatan kewirausahaan asli dari pandangan masa 

depan kreatif dalam konteks percepatan perubahan, kompleksitas yang lebih 

besar, dan ketidakpastian yang sejati. Perencanaan skenario tidak berfokus pada 

prediksi masa depan secara akurat tetapi lebih merupakan proses yang 

menghasilkan sejumlah kemungkinan masa depan yang kredibel namun tidak 

pasti. 

Skenario perencanaan menurut Lindgren dan Bandhold dalam Dewi Aryani 

(2012:80) adalah sebuah alat perencanaan strategis yang efektif untuk 

perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang berada di bawah kondisi 

ketidakpastian. Skenario perencanaan dapat membantu untuk mempertajam 

strategi, menyusun rencana untuk sesuatu yang tidak diharapkan dan menjaga 

kehati-hatian pada arah yang benar dan pada permasalahan yang tepat. 

Royal Dutch/Shell dalam Fernando (2009:2) mendefinisikan perencanaan 

skenario yaitu:  

“Scenario planing is a story that describes a possible future. It identifies 

some significant events, the main actors and their motivations and it conveys 

how the world functions”. (Perencanaan skenario adalah sebuah kisah yang 

menggambarkan kemungkinan masa depan. Ini mengidentifikasi beberapa 

peristiwa penting, aktor utama dan motivasi mereka dan menyampaikan 

bagaimana dunia berfungsi). 
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Begitu juga dengan Peter Schwartz dalam Fernando (2009:2) mendifinisikan 

perencanaan skenario yaitu:  

“Making choices today with an understanding of how they might turn out. 

Scenario is a tool for ordering one’s perceptions about alternative future 

environments in which one’s decisions might be played out”. (Membuat 

pilihan hari ini dengan pemahaman tentang bagaimana mereka bisa berubah. 

Skenario adalah alat untuk membuat persepsi seseorang tentang lingkungan 

alternatif masa depan di mana satu keputusan bisa dimainkan). 

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, perencanaan skenario adalah 

alat perencanaan strategis yang efektif untuk perencanaan jangka menengah dan 

jangka panjang yang berada di bawah kondisi ketidakpastian yang dapat 

membantu untuk mempertajam strategi, menyusun rencana untuk sesuatu yang 

tidak diharapkan dan menjaga kehati-hatian pada arah yang benar dan pada 

permasalahan yang tepat. 

 

2. Jenis – Jenis Perencanaan Skenario 

Shell dalam Fernando (2009:8) memberikan langkah-langkah dalam 

menyusun perencanaan skenario yaitu Preparation, Pioneering, Map-Making, 

Navigation, dan Reconnaissance. 

a. Preparation merupakan tahap perencanaan proyek dan mengalokasikan 

tanggung jawab. Pada tahap ini sangat penting untuk menentukan waktu yang 

dibutuhkan untuk membangun skenario. 

b. Pioneering merupakan tahap pembangunan skenario dimulai dan penting 

untuk meningkatkan perspektif proyek. Hal yang paling penting pada titik ini 

adalah menemukan kekuatan pendorong dan ketidakpastian di setiap tema. 

c. Map-Making merupakan tahap menjelaskan skenario agar mudah dipahami 

dan mencari teknik yang relevan. 
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d. Navigation merupakan tahap menghubungkan kejadian yang satu dengan yang 

lainntya dengan menghubungkan cerita dari masing-masing skenario. 

e. Reconnaissance merupakan tahap untuk memikirkan implikasi skenario 

dimasa yang akan datang. 

Peter Schwartz dalam Fernando (2009:8) memberikan langkah-langkah 

dalam  menyusun perencanaan skenario yaitu sebagai berikut: 

a. Identify focal issue or decision merupakan tahap dalam membuat asumsi 

berdasarkan isu-isu disekitar. 

b. Key force  in the  local environment merupakan tahap menemukan faktor-

faktor utama yang mempengaruhi isu-isu yang telah didapatkan. 

c. Driving forces merupakan tahap menemukan kekuatan pendorong lingkungan 

makro dan lingkungan mikro untuk mencari trend. 

d. Ranking by  importance and uncertainty merupakan tahap menemukan trend 

yang paling penting dan paling tidak pasti dan juga kekuatan penggerak pada 

tahap ini telah diidentifikasi. 

e. Selecting scenario logic merupakan tahap memilih trend yang akan 

digunakan. 

f. Selection of  leading indicators and signpost merupakan tahap memilih 

beberapa indikator yang akan mengarahkan ke masa depan. 

Lindgren dan Bandhold dalam Fernando (2009:8) memberikan langkah-

langkah dalam menyusun perencanaan skenario yang mereka namakan sebagai 

TAIDA (Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, Acting). Proses TAIDA 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Tracking 

Tracking merupakan proses dalam pelacakan trend. Untuk mendapatkan trend 

yang sesuai, trend akan berfokus pada batasan sistem yang sudah dibuat. 

b. Analyzing 

Analyzing merupakan proses mengidentifikasi faktor pendorong dan 

konsekuensinya dengan memahami bagaimana trend yang telah diidentifikasi 

ditahap pertama saling berinteraksi.  Pada tahap ini pula logika skenario mulai 

dikembangkan. 

Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis adalah analisis dampak 

silang (cross-impact analysis). Secara sederhana hasil dari analisis dampak silang 

terhadap trend yang telah diidentifikasi pada tahap Tracking ditunjukkan dalam 

bentuk Causal-Loop Diagram sebagai berikut: 

 

(Sumber: Lindgren dan Bandhold, 2003) 

Gambar 1. Diagram Kausal-Loop Model Adopsi 

Setelah menganalisis interaksi antar trend, maka langkah selanjutnya adalah 

pembuatan skenario. Dalam hal ini, pembuatan skenario akan menggunakan 

model Scenario and Uncertainties dalam bentuk Scenario-Cross Diagram sebagai 

berikut: 
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(Sumber: Lindgren dan Bandhold, 2003) 

Gambar 2. Scenario-Cross Diagram 

c. Imaging 

Imaging merupakan tahap identifikasi kemungkinan dan membangun  visi  

mengenai  apa  yang diharapkan  (visions  of  what  is  desired). Pada tahap ini, 

diidentifikasi pula dampak yang terjadi jika setiap skenario muncul. Berdasarkan 

visi tersebut kemudian akan dianalisis mengenai dampak terhadap setiap skenario 

yang sebelumnya sudah dianalisis. 

d. Deciding  

Deciding merupakan tahap mengidentifikasi pengembangan dan strategi 

menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Pemilihan 

strategi tersebut menggunakan analisis WUS. Analisis WUS adalah sebuah single-

impact analysis yang berhubungan dengan tiga dimensi (Want, Utilize, Should). 

Analisis ini untuk menjawab tiga pertanyaan berikut ini: 

1. Apakah strategi berkontribusi terhadap arah yang diinginkan organisasi 

(Want)? 

2. Apakah strategi menunjukkan kekuatan atau asset organisasi (Utilize)? 

Uncertainty A 

Uncertainty B 

Skenario 1 

Optimis 

 

 

Skenario 2 

Moderat 

 

Skenario 3 

Moderat 

 

Skenario 4 

Pesimis 
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3. Apakah strategi sesuai dengan lingkungan masa depan (Should)? 

Berdasarkan tiga pertanyaan diatas, indikator untuk identifikasi strategi yaitu: 

1. Visi Organisasi (Want).  

2. Kekuatan atau aset organisasi (Utilize). 

3. Lingkungan organisasi (Should). 

Berdasarkan indikator lingkungan organisasi, Wiludjeng (2007:29) 

menjelaskan lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 

1. Lingkungan yang memiliki pengaruh langsung terhadap organisasi 

(Lingkungan Internal) 

Wiludjeng menjelaskan yang termasuk lingkungan internal yaitu Sumber 

Daya Manusia (SDM). Noe (2016:134) menjelaskan terdapat beberapa tingkat 

integrasi atau hubungan antara fungsi perencanaan strategi dan fungsi manajemen 

strategi yaitu sebagai berikut: 

a. Hubungan Satu Arah: rencana strategi diinformasikan kebagian manajemen 

SDM, sehingga manajemen SDM berperan untuk merancang sistem-sistem 

dan/atau program-program yang mendukung penerapan rencana strategi. 

b. Hubungan Dua Arah: masalah-masalah dan dampak-dampak terhadap SDM 

dipertimbangkan dalam proses perumusan rencana stategi. Fungsi 

perencanaan strategi dan Manajemen SDM saling bergantung pada hubungan 

dua arah dengan sebagai berikut: 

 Manajemen SDM berfungsi menganalisa masalah dan dampak dari 

rencana strategi tersebut terhadap SDM untuk kemudian 

menginformasikannya kebagian perencanaan strategi. 
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 Tim perencanaan strategi membuat keputusan strategi dan 

menginformasikan kebagian Manajemen SDM untuk kemudian 

mengembangkan sistem-sistem dan/atau program-program yang 

mendukung penerapan rencana strategi. 

2. Lingkungan yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung 

(Lingkungan Eksternal). 

Wiludjeng (2007:32) menjelaskan salah satu lingkungan eksternal yaitu 

Sosial-Budaya yang terbagi menjadi beberapa kondisi yaitu: 

 Kondisi Demografi, menyangkut pada struktur kependudukan. Perubahan 

jumlah penduduk akan menjadi peluang sekaligus ancaman bagi organisasi. 

 Kondisi Geografi, menyangkut wilayah atau luas wilayah. Perubahan luas 

wilayah akan menjadi peluang sekaligus ancaman bagi organisasi. 

e. Acting 

Pada tahap ini merupakan tahap implementasi strategi yang telah 

mengintegrasikan skenario sekali tahap pembelajaran organisasi untuk terus 

menyesuaikan diri. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan teori perencanaan skenario milik Lindgren dan Bandhold dengan 

hanya menggunakan metode Deciding. Peneliti tidak menggunakan proses 

Tracking, Analyzing, dan Imaging dikarenakan dalam Masterplan sebagai 

pengembangan RTH sudah terdapat hasil dari Tracking dan Analyzing yaitu 

alternatif pengembangan 2 dan 3, sedangkan untuk proses Imaging juga sudah 

mendapatkan hasil yaitu Mewujudkan Kota Metro sebagai Kota Taman yang 

Estetis, Ekologi, dan Ekonomis. Peneliti tidak juga menggunakan tahap Acting 
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karena penelitian ini bersifat formulasi pada pengembangan strategi. Pada proses 

Acting merupakan tahap implementasi strategi. 

Lindgren dan Bandhold memberikan empat tujuan perencanaan skenario 

yaitu kesadaran risiko/kebutuhan untuk pembaharuan, pemikiran baru atau 

pergeseran paradigma, pengembangan bisnis atau pengembangan konsep dan 

strategi pengembangan atau pengembangan organisasi. Berdasarkan tujuan yang 

dijelaskan oleh Lindgren dan Bandhold, peneliti menyimpulkan bahwa 

perencanaan skenario milik Lindgren dan Bandhold cocok dengan penelitian ini 

yaitu menganalisis pengembangan RTH Publik di Kota Metro. 

Penelitian ini menggunakan proses Deciding yaitu mengidentifikasi dan 

menganalisis strategi. Proses Deciding menggunakan tiga indikator yaitu visi, 

kekuatan, dan lingkungan organisasi. Peneliti akan menggunakan indikator 

lingkungan organisasi karena terdapat kesesuaian antara penemuan peneliti pada 

lokasi penelitian. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua yaitu internal dan 

eksternal. Lingkungan internal yang akan diteliti yaitu terkait Sumber Daya 

Manusia (SDM) dengan ukuran tingkat integrasi hubungan satu arah dan dua arah. 

Sedangkan, lingkungan eksternal yang akan diteliti terkait kondisi sosial-budaya 

yaitu kondisi demografi dan kondisi geografi. 

 

3. Tinjauan Tentang Strategi 

Menurut Chandler dalam Umar (2010:16) mengemukakan bahwa strategi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan 

jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan 
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kata lain, strategi adalah pilihan dan rute yang tidak hanya sekedar mencapai suatu 

tujuan akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan 

keberlangsungan organisasi di dalam lingkungan hidup dimana organisasi tersebut 

menjalankan aktivitasnya. Sedangkan menurut Porter dalam Umar (2010:16), 

merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. 

Menurut K. Marrus dalam Umar (2010:16), strategi didefinisikan sebagai suatu 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus  pada tujuan 

jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana 

agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

Menurut Assauri (2016:3), strategi merupakan suatu tujuan yang ingin 

dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh 

siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa 

saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa 

hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Strategi juga merupakan suatu pernyataan yang 

mengarahkan bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu 

organisasi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. 

Dengan penekanan upaya kerja sama itu, maka strategi haruslah dapat 

menggambarkan arah keputusan yang tepat atau cocok, dan hal ini penting 

sebagai dasar arah pencapaian suatu maksud dan tujuan organisasi. 

Menurut Assauri (2016:7), fungsi dari strategi pada dasarnya adalah 

berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. 

Untuk itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu: 

a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang 

lain. 
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b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi 

dengan peluang dari lingkungannya. 

c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang 

didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. 

d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak 

dari yang digunakan sekarang. 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke 

depan. 

f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang 

waktu. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian strategi di atas, 

terlihat bahwa konsep strategi memiliki makna yang beragam. Dengan demikian 

secara garis besar, strategi dapat disimpulkan sebagai langkah-langkah yang harus 

di kerjakan di dalam suatu kelompok atau organisasi yang memiliki dampak 

jangka panjang dan berorientasi untuk masa depan agar dapat mencapai sasaran 

serta tujuan dari organisasi tersebut dengan efektif dan efisien.  

 

D. Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang 

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

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik 

merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota 
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yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. RTH merupakan 

tempat tumbuh tanaman baik disengaja atau tidak pada area berbentuk memanjang 

atau mengelompok. Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang 

terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan 

vegetasi. Manfaat yang dihasilkan RTH kota yaitu keamanan, kenyamanan, 

kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.  

Neivi (2016:954) menjelaskan bahwa keberadaan RTH sangat berperan 

dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Jika dipandang dari fungsinya, 

maka ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik atau ruang 

tempat berinteraksi manusia. Ruang publik berkembang sejalan dengan kebutuhan 

manusia dalam melakukan kegiatan bersama baik berkaitan dengan sosial, 

ekonomi, dan budaya. 

Ketersediaan ruang terbuka hijau diwilayah perkotaan merupakan bagian 

pembentuk struktur ruang kota dan alat yang secara bersinergi mendukung 

pembangunan perkotaan secara berkelanjutan dan juga memiliki fungsi 

menunjang faktor ekologis perkotaan. Guna menunjang ketersediaan RTH, peran 

pemerintah dan kepedulian masyarakat sangat penting. Kepedulian masyarakat 

dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota, antara lain dapat 

dilakukan dalam bentuk perwujudan kota yang menjamin keberadaan ruang 

terbuka hijau. Amanat ini tidak terlepas dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 

yang secara tegas menyatakan bahwa 30% dari wilayah kota berwujud Ruang 

Terbuka Hijau (RTH),  yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. 

30% luasan ruang terbuka hijau kota merupakan ukuran minimal untuk menjamin 

keberlangsungan keseimbangan ekosistem kota. 
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Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) 

Nomor:05/PRT/M/2008, RTH memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:  

a) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi 

udara (paru-paru kota)  

b) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami 

dapat berlangsung lancar 

c) Sebagai peneduh 

d) Produsen oksigen  

e) Penyerap air hujan 

f) Penyerap polutan media udara, air dan tanah 

2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu: 

a. Fungsi sosial dan budaya: 

a) Menggambarkan ekspresi budaya lokal 

b) Merupakan media komunikasi warga kota 

c) Tempat rekreasi 

d) Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari 

alam 

b. Fungsi ekonomi: 

a) Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur 

mayur 

b) Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-

lain.  
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c. Fungsi estetika: 

a) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala 

mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: 

lansekap kota secara keseluruhan 

b) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota 

c) Pembentuk faktor keindahan arsitektural 

d) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak 

terbangun. 

Menurut Hakim dan Utomo dalam Neivi (2016:954) bahwa manfaat RTH di 

wilayah perkotaan antara lain sebagai berikut : 

a. Menciptakan kenyamanan, kesehatan dan keindahan lingkungan sebagai paru-

paru kota. 

b. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat kota. 

c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, dan buah. 

d. Sebagai tempat tumbuh tumbuhan dan hidup satwa. 

e. Berfungsi sebagai area resapan air untuk mengurangi aliran air, menangkap 

dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah untuk menjamin kesuburan 

tanah serta sebagai area sirkulasi udara perkotaan.  

f. Sebagai tempat sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi perkotaan. 

Jenis ruang terbuka hijau terdiri dari jenis ruang terbuka hijau publik dan 

ruang terbuka hijau privat. Pada intinya UU No. 26 Tahun 2007 penataan ruang 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari 

ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, adalah sebagai berikut: 
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a. RTH Publik 

RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimili dan dikelola oleh 

pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. 

Ruang terbuka hijau publik yaitu sebagai berikut: 

a) Taman kota 

b) Taman pemakaman umum 

c) Jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai 

b. RTH Privat 

Ruang terbuka hijau privat antara lain berupa kebun atau halaman 

rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. 

Berdasarkan jenis ruang terbuka yang pada Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007, maka peneliti memilih fokus pada RTH Publik, karena berdasarkan 

hasil wawanacara sebelumnya bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Kota Metro untuk saat ini terfokus pada pengembangan RTH Publik di Kota 

Metro.  

Berdasarkan fungsi RTH pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen 

PU) Nomor:05/PRT/M/2008 terdapat dua fungsi yaitu fungsi utama sebagai 

fungsi ekologis, fungsi tambahan yaitu fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi dan 

fungsi estetika. Berdasarkan fungsi RTH tersebut maka penelitian ini akan 

berfokus pada 3 fungsi yaitu ekologis, sosial, dan ekonomis. Tiga fungsi tersebut 

merupakan prinsip Kota Berkelanjutan (Sustainable City) yang merupakan juga 

visi Kota Metro mewujudkan Kota Metro sebagai kota taman yang multifungsi 

ekologis, sosial, dan ekonomis. 
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1. Tinjauan Tentang Kota Berkelanjutan (Sustainable City) 

Kota berkelanjutan (sustainable city) menurut Hassan and Lee dalam 

Novianti (2016:183) merupakan kota mandiri, yang dapat mengembalikan kita ke 

kondisi pertama yaitu ''memproduksi untuk dikonsumsi''. Gagasan kota 

berkelanjutan telah muncul sebagai inisiatif politik dalam menanggapi degradasi 

yang terjadi di lingkungan perkotaan sepanjang abad kedua puluh. Oleh karena 

itu, masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan pemukiman 

manusia adalah prioritas utama dari konferensi PBB yang diselenggarakan di 

Stockholm pada tahun 1972. PBB mendirikan pusat pemukiman manusia pada 

tahun 1978 untuk mempromosikan dan mendukung tren berkelanjutan di 

masyarakat perkotaan dan pedesaan. Program kota berkelanjutan PBB telah 

mendefinisikan kota berkelanjutan sebagai salah satu yang mampu 

mempertahankan pasokan sumber daya alam sementara kemajuan ekonomi, fisik, 

dan sosial tercapai, dan sisanya aman terhadap risiko lingkungan yang dapat 

merusak pembangunan.  

Menurut Brundtland dalam Novianti (2016:183) kota berkelanjutan 

(sustainable city) adalah kota yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa 

mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Perkembangan konsep selanjutnya, 

kota berkelanjutan dielaborasi oleh Stern, Whitney & While sebagai suatu 

interaksi antara sistem biologis dan sumberdaya, sistem ekonomi dan sistem 

sosial. Lebih lanjut, Stern menekankan bahwa menuju pembangunan kota yang 

berkelanjutan adalah tidak mungkin tanpa perbaikan menyeluruh dari kondisi 

lingkungan kota. Kota perlu mengurangi penggunaan sumber daya, 

meminimalkan jumlah limbah dan mengurangi ketergantungan terhadap 



 

34 
 

kendaraan bermotor. Tetapi tanpa pengelolaan yang baik, masalah-masalah 

lingkungan dapat muncul seperti tingginya polusi udara dan air, banjir, dan 

menumpuknya sampah. 

Novianti (2016:184) menjelaskan secara umum konsep pengembangan kota 

berkelanjutan didefinisikan sebagai pengembangan kota yang mengedepankan 

adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. 

Keseimbangan ini penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam 

pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi 

yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama. Kota yang berkelanjutan 

atau biasa disebut sustainable city adalah sebuah kota yang didesain dengan 

mempertimbangkan dampak pada lingkungan sekitar. Selain itu, kota yang 

berkelanjutan adalah kota yang memperhatikan keseimbangan harmonis antara 

perkembangan kotanya, dengan perkembangan linkungannya. Berikut ini adalah 

aspek-aspek yang diperhatikan untuk sebuah kota yang berkelanjutan: 

a. Kualitas udara, air dan iklim 

b. Biodiversitas 

c. Energi 

d. Makanan, dan pertanian 

e. Ekonomi, dan pengembangan ekonomi 

f. Lingkungan dan ruang terbuka publik 

g. Kesehatan dan kebersihan 

h. Transportasi publik 

i. Penggunaan material, berbahaya, pengolahan limbah padat dan cair 

j. Pendidikan. 



 

35 
 

Terdapat prinsip-prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan yang dikenal 

dengan Panca E: Environment (Ecology), Economy, Employment, Equity 

Engagement, dan Energy. Prinsip kota berkelanjutan meliputi: 

a. Terjaminnya perekonomian yang stabil  

b. Peningkatan produktivitas warga 

c. Pelayanan publik yang memadai 

d. Terjaminnya kualitas lingkungan  

e. Pemerataan, kesejahteraan, lingkungan yang sehat dan lestari. 

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kota berkelanjutan 

(sustainable city) adalah kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dengan mempertahankan 

keserasian lingkungan, sosial, dan ekonomi tanpa mengabaikan ataun mengurangi 

kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan.  

 

E. Kerangka Pemikiran 

Menurut Buku Panduan Pengusulan dan Penyusunan Skripsi (2017:26), 

kerangka pemikiran adalah buah pikiran penulis tentang topik atau tema dan 

masalah yang dihadapi. Kerangka pikir disusun berdasarkan studi pustaka yang 

telah dilakukan sebelumnya dan pemikiran objektif penulis berlandaskan pada 

kajian teoritis. 

Penelitian ini diawali dengan Visi Kota Metro yaitu Mewujudkan Kota 

Metro Sebagai Kota Taman yang berfungsi Ekonomis, Ekologis dan Sosial. Untuk 

mewujudkan visi tersebut, Kota Metro melalui Masterplan Pengembangan RTH 
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Tahun 2013-2033 membuat strategi pengembangan RTH yaitu mengembangkan 

RTH Publik yang multifungsi ekologis, ekonomis, dan sosial dengan cara 

mengembangkan cluster hutan kota dan mengembangkan jalur biru/hijau. 

Analisis pengembangan RTH Publik Kota Metro dalam penelitian ini 

menggunakan teori Perencanaan Skenario menurut Lindgren dan Bandhold 

(2003:25) menyebutkan langkah-langkah dalam menyusun skenario, yang mereka 

namakan sebagai TAIDA (Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, dan Acting), 

namun peneliti hanya akan menganalisis proses Deciding yaitu mengidentifikasi 

strategi atau pengembangan dalam mencapai visi organisasi. Pengembangan RTH 

Publik Kota Metro sebagai upaya dalam mewujudkan Kota Berkelanjutan 

(Sustainable City) yang mengedepankan prinsip ekologis, ekonomis, dan sosial.  

Adapun kerangka berfikir yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber: diolah oleh Peneliti, 2018) 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

Visi Kota Metro yaitu “Mewujudkan Kota 

Metro Sebagai Kota Taman yang Multifungsi 

Ekonomis, Ekologis dan Sosial” 

Perwujudan Visi Kota Metro melalui Strategi 

Pengembangan RTH Publik Berdasarkan 

Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2013-

2033 dengan Mengembangkan RTH Publik 

multifungsi dengan cara: 

a. Mengembangkan Hutan Kota 

b. Mengembangkan Jaringan Hijau-Biru 

 

 
Mewujudkan Kota Berkelanjutan 

(Sustainable City) di Kota Metro 

yang berprinsip ekologis, ekonomis dan 

sosial 

 

Analisis Strategi Pengembangan RTH 

Publik dengan proses Deciding menurut 

Lindgren dan Bandhold (2003:25) yaitu 

mengidentifikasi dan menganalisis 

strategi pengembangan dengan indikator: 

a. Visi Organisasi (Want) 

b. Kekuatan Organisasi (Utilize) 

c. Lingkungan Organisasi (Should) 



 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Budgon dan Taylor dalam Moelong (2007:4) tipe 

penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan 

apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode deskriptif 

bertugas untuk melakukan presentasi objektif mengenai gejala-gejala yang 

terdapat di dalam masalah penelitian. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, 

menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan 

kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. 

Berdasarkan Buku Panduan Pengusulan dan Penyusunan Skripsi (2017:31), 

metode penelitian pada penelitian kualitatif terdiri atas pendekatan dan desain 

penelitian termasuk di dalamnya tipe penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, penentuan informan. Dilanjutkan dengan data dan sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data termasuk pedoman wawancara (jika 

diperlukan), teknik pengolahan data dan teknik interpretasi data. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai Pengembangan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Publik dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City Di Kota Metro. 
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B. Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong (2007: 128) penentuan lokasi penelitian merupakan cara 

terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki 

lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. 

Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga 

dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. 

a. Penelitian ini dilakukan pada RTH Publik Kota Metro. Peneliti memilih RTH 

Publik Kota Metro karena RTH Publik Kota Metro memiliki luas 10% atau 

sekitar 168 ha. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Lampung, Kota 

Metro memiliki RTH Publik paling luas dan lengkap berdasarkan pedoman 

undang-undang. Penelitian ini akan berfokus pada Hutan Kota dan Jaringan 

Hijau-Biru karena berdasarkan Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2013-

2033 pengembangan RTH multifungsi dengan cara mengembangkan Hutan 

Kota dan Jaringan Hijau-Biru. 

b. Lokus penelitian ini yaitu Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup, 

dan Komunitas Cangkir Kota Metro. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 

organisasi yang mengelola dan merencanakan RTH Publik baik yang telah 

berjalan maupun yang akan dijalankan berdasarkan Masterplan 

Pengembangan RTH Tahun 2013-2033 Kota Metro. Berdasarkan lokasi 

penelitian ini didapatkan informasi selain terkait pengembangan yakni faktor 

pendorong dan penghambat selama pengembangan. Organisasi ini merupakan 

pusat dari berbagai informasi secara keseluruhan mengenai RTH Publik Kota 

Metro. 
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C. Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2007:97) mengatakan bahwa fokus penelitian pada 

dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti 

atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun 

kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian 

karena dapat memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga 

peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan 

penelitian dan data yang diperoleh akan lebih spesifik. Fokus penelitian metode 

kualitatif bersifat holistic yang meliputi tempat, aktor dan aktifitas. Adapun dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teori Skenario Perencanaan menurut Lindgren 

dan Bandhold (2003), RTH Publik berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 

2007, Peraturan Daerah Kota Metro No. 01 Tahun 2012 dan Masterplan 

Pengembangan RTH Kota Metro Tahun 2013-2033. Fokus penelitian ini berfokus 

pada beberapa hal berikut: 

A. Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Metro dalam 

mewujudkan sustainable city berdasarkan Masterplan RTH Tahun 2013-2033. 

Strategi pengembangan tersebut yaitu mengembangkan RTH Publik yang 

multiguna ekologis, ekonomis, dan sosial dengan cara: 

1. Mengembangkan Hutan Kota 

a. Hutan Kota Linara dikembangkan sebagai RTH dengan fungsi sosial dan 

fungsi ekologis 

b. Hutan Kota Stadion dikembangkan sebagai RTH dengan fungsi sosial 

c. Hutan Kota Terminal 16C dikembangkan sebagai RTH dengan fungsi 

sosial 
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d. Hutan Kota Tesarigaga dikembangkan sebagai RTH dengan fungsi sosial 

e. Hutan Kota Bumi Perkemahan dikembangkan sebagai RTH dengan fungsi 

sosial 

f. Hutan Kota Rejomulyo dikembangkan sebagai RTH dengan fungsi 

ekologis 

2. Mengembangkan Jaringan Hijau-Biru 

a. RTH menjalur dikembangkan sebagai RTH dengan fungsi ekologis 

b. RTH tersebar dikembangkan sebagai RTH dengan fungsi ekologis 

 

B. Analisis Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan RTH Di 

Kota Metro dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City menggunakan proses 

Deciding menurut Lindgren dan Bandhold (2003:25) dengan indikator 

lingkungan organisasi yaitu: 

a. Lingkungan Internal: Sumber Daya Manusia (SDM) melalui integrasi atau 

hubungan satu arah dan hubungan dua arah. 

b. Lingkungan Eksternal: Kondisi Sosial-Budaya yang meliputi kondisi 

geografis dan kondisi demografis. 

 

D. Informan Penelitian 

Sebuah penelitian kualitatif kunci utama sebagai sumber informasi dan data 

adalah informan. Oleh karena itu, terkait penelitian ini peneliti akan 

mewawancarai beberapa informan yang berkaitan langsung dengan fokus 

penelitian, sebagai berikut: 
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Tabel 5. Informan Terkait Pengembangan RTH di Kota Metro 

No. Informan Instansi/Posisi Keterangan 

1. Ni Ketut Kurniasih, 

SE. MM 

Kepala Sub-bidang 

Lingkungan Hidup dan 

Pemukiman Badan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kota Metro 

a. Rencana dan Konsep 

Pengembangan Hutan 

Kota dan Jaringan Hijau-

Biru agar multi fungsi 

b. Kekuatan Organisasi dan 

Lingkungan Organisasi 

c. Faktor Pendorong dan 

Penghambat Pengemb 

angan RTH Publik 

2. Muhammad Fizul, ST Anggota Sub-Bidang 

Perencanaan dan Keua 

ngan Dinas Perumahan 

dan Kawasan Pemuki 

man Kota Metro 

a. Data RTH Publik Kota 

Metro Tahun 2017 

b. Kekuatan Organisasi dan 

Lingkungan Internal 

Organisasi 

c. Faktor Pendorong dan 

Penghambat Pengemb 

angan RTH Publik 

3. Yeri Noer Kartiko ST. 

MT 

Sekretaris Dinas 

Lingkungan Hidup Kota 

Metro 

a. Kekuatan Organisasi dan 

Lingkungan Internal 

Organisasi 

b. Faktor Pendorong dan 

Penghambat Pengemb 

angan RTH Publik 

4. Dharma Setyawan, MA Ketua Komunitas 

Cangkir Kota 

Metro/Akademisi 

a. Kekuatan Organisasi dan 

Lingkungan Eksternal 

Organisasi 

b. Faktor Pendorong dan 

Penghambat Pengemb 

angan RTH Publik 

5. Dr. H. Achyani, M.Si. 

 

Penggiat Lingkungan 

Hidup/Akademisi 

a. Faktor Pendorong dan 

Penghambat Pengemb 

angan RTH Publik 

6. Dr. H. Agus Sutanto, 

M.Si. 

Ketua Majelis Lingku 

ngan Hidup Muham 

madiyah Kota Metro/ 

Akademisi 

a. Faktor Pendorong dan 

Penghambat Pengemb 

angan RTH Publik 

(Sumber: diolah oleh Peneliti, 2018) 
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E. Sumber Data Penelitian 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yakni data 

yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para narasumber. Kemudian, 

data sekunder peneliti menggunakan dokumentasi berupa dokumen seperti 

peraturan perundangan, laporan keuangan, kegiatan, foto, dan berita media yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan peneliti ini antara lain: 

Tabel 6. Daftar Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian 

No. Dokumen Keterangan 

1. Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 

Undang-Undang ini mengatur mengenai 

Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi 

Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau 

di Wilayah Perkotaan 

2. Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No:05/PRT/M/2008 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 

Hijau di Wilayah Perkotaan 

3. Peraturan Daerah Kota Metro 

No. 01 Tahun 2012 

Rencana Pengembangan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Kota Metro 

4. Peraturan Daerah Kota Metro 

No. 06 Tahun 2016 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota 

Metro 

5. Masterplan Pengembangan 

RTH Kota Metro Tahun 2013-

2033 

Berisi Mengenai Rincian Rencana 

Pengembangan dan Pembangunan RTH Kota 

Metro 

(Sumber: diolah oleh Peneliti, 2018) 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan data, yaitu: 
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1. Wawancara (Interview) 

Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan  data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari responden yang telah mendalam. 

Informan pada penelitian ini yang diwawancarai yaitu Kepala atau Anggota Sub-

bidang Lingkungan Hidup dan Pemukiman Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kota Metro dan Kepala atau Anggota Sub-Bidang Perencanaan 

dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro. 

2. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang 

memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 

mengenai hal yang berkaitan dengan strategi pengembangan RTH Publik 

berdasarkan Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2013-2033. Berikut ini 

adalah dokumen yang akan diperoleh peneliti antara lain: 

Tabel 7. Dokumentasi Penelitian 

No. Dokumentasi Substansi 

1. Profil Kota Metro Gambaran Umum Kota Metro 

2. 
Data RTH Publik Kota Metro 

Tahun 2017 

Gambaran Jenis RTH Publik Kota Metro 

3. 
Masterplan Pengembangan RTH 

Kota Metro Tahun 2013-2033 

Rincian Strategi Pengembangan RTH 

Kota Metro 

(Sumber: diolah peneliti, 2018) 
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3. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur 

karena pengamatan dilakukan dengan panduan yang telah dibuat untuk melihat 

apa yang menjadi objek peneliti. Adapun objek yang diamati peneliti yakni RTH 

Publik, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan RTH Publik Kota Metro. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

a. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Mathinson dalam Suiyono (2013:332) mengatakan bahwa nilai dari 

teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang 

diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang 

diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Triangulasi akan lebih 

meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan derajat kepercayaan dengan 

menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil teknik 

pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan 

tersebut berasal dari Bappeda dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
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Kota Metro. Observasi yang dilakukan pada saat peneliti turun ke lapangan serta 

dokumentasi yang didapatkan dari RTH Publik Kota Metro. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan 

hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan yang rinci, jelas, 

sistematis dan dapat dipercaya. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian 

rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin 

yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam 

serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk 

memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabel data yang disajikan 

oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan. 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Menurut Sugiyono (2013:277) pengujian kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu 

diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi 

datanya ada, maka penelitian itu tidak reliabel atau dependable. Peneliti seperti 

ini perlu diuji dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini 

benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. 

4. Kepastian (Confirmability) 

Kepastian data (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan 

dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi 
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hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang 

cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal usul 

data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta 

telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. Hal ini yang melakukan 

pengujian hasil penelitian adalah pembimbing dan penguji skripsi. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Buku Panduan Penyusunan Skripsi 

(2017:34) proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan 

merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan pada tema dan ide itu. Maka dalam penelitian ini teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiono (2013:247) teknik analisis data tersebut meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan 

keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Tahapan ini peneliti memilah-

milah mana data yang dibutuhkan dalam penelitian pengembangan RTH di Kota 

Metro dan mana yang bukan. Peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan 
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memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pengembangan RTH di 

Kota Metro. 

2. Penyajian data (data display) 

Penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, gambar, foto dan sejenisnya. Melakukan penyajian data maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami. Penyajian data dilakukan 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam 

wawancara terhadap informan yang memahami pelaksananaan program ini, serta 

menghadirkan dokumen sebagai penunjang data. 

3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah 

bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, 

wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian 

ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep pengembangan RTH di Kota 

Metro dalam upaya mewujudkan sustainable city. 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Pengembangan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi 

Pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2013-2033 di Kota Metro) maka 

kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

Strategi pengembangan RTH di Kota Metro yaitu mengembangan hutan 

kota dan jaringan hijau-biru belum mewujudkan multifungsi pada visi yang 

tercantum pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2013-2033 di Kota 

Metro. Strategi hanya tercapai fungsi ekologinya, belum tercapai fungsi sosial dan 

fungsi ekonomisnya. Analisis terhadap strategi yang meliputi 3 indikator yaitu 

visi organisasi, kekuatan organisasi, dan lingkungan organisasi. Strategi belum 

menunjukan visi organisasi, strategi juga belum menunjukan kekuatan organisasi 

dan strategi belum sesuai dengan lingkungan eksternal namun sudah sesuai 

dengan lingkungan internal.  

Faktor pendorong pengembangan RTH di Kota Metro yaitu didasari adanya 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Mentri Pekerjaan Umum 

Nomor 05/PRT/M/2008, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012, 

Masterplan Pengembangan RTH Kota Metro Tahun 2013-2033 dan peran serta 
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komunitas cangkir. Faktor penghambat pengembangan RTH di Kota Metro yaitu 

berasal kurangnya integrasi pemerintah dengan komunitas, jumlah anggaran, 

manajemen kepegawaian, alih fungsi lahan, kegiatan menebang pohon oleh 

masyarakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti ajukan berupa 

rekomendasi yaitu sebagai berikut: 

1. Fokus pengembangan RTH di Kota Metro tidak hanya pada RTH Publik saja 

namun juga pada RTH Privat agar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Metro Nomor 01 Tahun 2012 Pasal 30 ayat (2) bahwa arahan penyediaan 

sampai akhir tahun rencana terdiri dari ruang terbuka hijau privat dan ruang 

terbuka hijau publik. 

2. Fokus pengembangan multifungsi RTH tidak hanya pada fungsi ekologis, 

tetapi juga dapat pada fungsi sosial dan ekonomi agar terlaksananya visi Kota 

Metro untuk mewujudkan sustainable city. 

3. Perlu ditambahnya RTH Publik seperti hutan kota, jaringan hijau, dan taman 

kota sebesar 10%. Perlunya pendataan RTH Privat seperti pertanian dan 

perkebunan Kota. Mengingat alih fungsi lahan menjadi perumahan terus 

mengancam, agar RTH Publik dapat tercapai 20% dan RTH Privat 10%. 

4. Perlunya pengawasan dan sosialisisasi oleh pemerintah dan komunitas 

terhadap masyarakat Kota Metro agar masyarakat dapat ikut serta dalam 

menjaga dan memanfaatkan RTH di Kota Metro. 
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5. Koordinasi yang lebih intensif setiap 1 x 1 bulan antara Dinas Perumahan 

Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan LSM Komunitas Cangkir 

agar pengembangan RTH menjadi berkelanjutan dengan partisipasi 

masyarakat. 
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