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SARI 
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Kata kunci:Evaluasi Kesesuain Lahan, Ruang Terbuka Hijau, RTRW Kota 

Tegal. 

 

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang 

berkualitas.Untuk itu diperlukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan 

penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Sebagaimana yang dikemukakan dalam 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penaataan 

ruang. Upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan ketersediaan RTH yaitu 30% 

dari luas wilayah taman kota yang sesuai dengan arah rencana dan 

rancangan.Tujuan dari penelitian ini 1. Mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan 

area  ruang publik terhadap RTRW Kota Tegal  tahun 2010 – 2015 dengan 

memanfaatkan SIG.2 Mengetahui ketepatan Citra Quickbird tahun 2013 untuk 

perencanaan tata guna lahan di Kota Tegal. 

Objek dalam penelitian ini adalah sebaran ruang terbuka hijau. lokasi 

penelitian berada di Kota Tegal. Sampel penelitian ini menggunakan teknik 

―Purposive Sampling‖  yaitu rencana ruang terbuka hijau di Kota Tegal. Variabel 

penelitian ini meliputi Taman Kota , Fasilitas Publik , Jalur Hijau. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, review RTRW, interpretasi 

citra. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis spasial, analisis 

deskriftif, analisis evaluasi ruang terbuka hijau. 

Hasil penelitian dengan 25 titik menunjukan, dengan luas hasil digitasi 

438.164,14 m2 atau 43,81 Ha sedangkan  hasil di lapangan 354.485 m2 atau 35,64 

Ha. Ketepatan hasil digitasi dengan dilapangan menggunakan Citra Quickbird 

tahun 2013 yaitu sebesar 81,35% % ini menunjukan ketepatannya sangat tinggi. 

Perubahan ruang terbuka hijau menjadi Perumahan hasil digitasi seluas 

87.419,67 m2 dan cek lapangan 73.834 m2, menjadi Tambak seluas 114.717,08 

m2 dan cek lapangan 106.400 m2 menjadi Sawah seluas 54.918,13m2 dan cek 

lapangan 46.450 m2, menjadi Parkir Mal seluas 14.212,92 m2 dan cek lapangan 

12.450 m2, menjadi Terminal 27.086,11 m2 dan cek lapangan 25.500 m2. 

 Saran yang diajukan penelitian sebagai berikut : 1) Bagi Pemerintah , lebih 

pengomitalkan pemanfaatan data penginderaan jauh dapat meminimalisir 

penyimpangan yang terjadi akibat perubahan pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai, 2) Bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lagi pembangunan khususnya 

lahan pemukiman serta perlu adanya pengawasan dari pemerintah daerah karena 

dalam kurun waktu 10 tahun pembangunan pemukiman dan perdagangan dan jasa 

telah berkembang . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan ruang 

yang berkualitas.Untuk itu diperlukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan 

dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Sebagaimana yang dikemukakan 

dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang 

penaataan ruang. Dimana didefinisikan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi 

ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat 

manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan  kegiatannya serta memelihara 

kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan 

ruang baik yang direncanakan atau tidak. Seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk maka akan diikuti pula dengan pembangunan sarana dan prasarana 

yang menunjang segala aktivitas tersebut, oleh sebab itu semakin bermunculan 

program-program pembangunan fisik yang kadang tidak sesuai dengan peraturan 

atau kebijakan rencana tata ruang yang telah dibuat sehingga seringkali 

permintaan kebutuhan akan ruang tersebut hanya bersifat sia-sia sehingga dapat 

menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang. Dalam rangka meminimalisir 

terjadinya penyimpangan akibat perubahan pemanfaatan ruang maka perlu 

diadakannya pengendalian pemanfaatan ruang.. 

Pemanfaatan ruang merupakan rangkaian dari program kegiatan pelaksanaan 

pembangunan yang memanfaatkan ruang di daerah perkotaan dalam jangka waktu 

1 
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tertentu dan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan 

pemanfaatan ruang dilakukan secara bertahap, dalam artian program program 

pembangunan yang telah direncanakan tidak dilakukan sekaligus. Hal ini juga 

memperhatikan sumber mobilisasi dana dan alokasi pembiayaan program. 

Kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang yang ada di 

lapangan dengan materi rencana tata ruang akibat perkembangan kota sangat 

mungkin terjadi, oleh karena itu diperlukan adanya evaluasi dari pelaksanaan tata 

ruang kota dengan rencana pemanfaatan ruang. Evaluasi dilakukan untuk dapat 

mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi pemerintahan daerah untuk dapat menjadikan daerah 

tersebut menjadi lebih terarah dan optimal dengan tidak mengorbankan 

aspekaspek kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. 

Kota Tegal sebagai salah satu kota yang ada di Jawa Tengah dan merupakan 

salah satu  kota yang memiliki peningkatan yang cukup cepat,hal ini dapat dilihat 

dari perkembangan Kota Tegal yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Seperti 

kota – kota lain pada umumnya yang ada di Indonesia, setiap perkembangan 

selalu diikuti dengan peningkatan permasalahan. Permasalahan tersebut adalah hal 

yang harus dipecahkan agar keinginan untuk menciptakan suatu kota yang 

harmonis, nyaman dan aman untuk ditinggali dan beraktifitas dapat tercapai 

dengan maksimal. 

Selaras pemikiran diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai evaluasi kesesuaian dengan mengambil judul penelitian ―Evaluasi 

Kesesuaian Pemanfaatan Area Ruang Publik Terhadap RTRW di Kota Tegal‖. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemanfaatan area ruang publik kawasan Kota Tegal sesuai kaidah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Tegal? 

2. Bagaimana ketepatan Citra Quickbird tahun 2013 untuk perencanaan tata guna 

lahan di Kota Tegal ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan area  ruang publik terhadap RTRW 

Kota Tegal  tahun 2010 – 2015 dengan memanfaatkan SIG. 

2. Mengetahui ketepatan Citra Quickbird tahun 2013 untuk perencanaan tata guna 

lahan di Kota Tegal. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis : 

1) Penelitian ini dapat dipergunakan untuk menambah khasanah 

pengembangan pustaka ilmu pengetahuan secara umum dan secara 

khusus pada kajian evaluasi pemanfaatan area ruang publik di Kota 

Tegal. 

2)  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

kajian-kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan persoalan tersebut. 
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Manfaat Praktis : 

1) Bagi Pemerintah 

a. Sebagai bahan referensi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

BAPPEDA, Dinas Cipta Dan Tata Ruang, Pemerintah Kota,dll. Dalam 

evaluasi pemanfaatn area ruang publik di Kota Tegal. 

b. Memberikan masukan bagi perencana pengembangan kota dalam 

melestariakan dan pemanfaatan area ruang publik di Kota Tegal. 

Bagi Masyarakat : 

a. Memberikan informasi tentang kondisi dan nilai integritas area ruang  

publik di Kota Tegal. 

b.   Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan  

ilmu tentang area ruang publik. 

 Bagi Peneliti : 

a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang evaluasi  

pemanfaatan area ruang publik. 

b. Sebagai sarana untuk melatih peneliti dalam kegiatan penelitian yang 

sebenarnya evaluasi pemanfaatan area ruang publik di Kota Tegal. 

1.5. Batasan Istilah 

Judul penelitian yang dipilih yaitu ――Evaluasi Kesesuaian Pemanfaatan 

Area Ruang Publik Terhadap RTRW di Kota Tegal.‖. Untuk membatasi 

penafsiran istilah supaya tidak terjadi salah tafsir, maka istilah dalam judul 

diperjelas sebagai berikut: 

 



5 
 

 
 

1. Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tataguna lahan.Inti 

evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe 

penggunaan lahan yang akan diterapkan , dengan sifat-sifat atau kualitas lahan 

yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Dengan cara ini, maka akan 

diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian/kemampuan lahan untuk tipe 

penggunaan lahan tersebut.(Widiatmaka, 2007;15) 

2.  Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan 

yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan.(Harvarindo 

2008) 

3.  Area adalah bagian (sub-sistem) dari kawasan fungsional.(KBBI) 

  4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian 

Wilayah Kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan 

ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kota. 

(Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ) 

5.   Daerah penelitian yang digunakan adalah Kota Tegal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Evaluasi Kesesuaian Lahan 

  Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tata guna lahan. 

Inti evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang diminta oleh tipe 

penggunaan lahan yang akan diterapkan, dengan sifat-sifat atau kualitas lahan 

yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan. Dengan cara ini, maka akan 

diketahui potensi lahan atau kelas kesesuaian/kemampuan lahan untuk tipe 

penggunaan lahan tersebut.(Widiatmika,2007;15) 

  Klasifikasi kesesuaian atau kemampuan lahan adalah pengelompokan 

lahan berdasarkan kesesuaiannya atau kemampuannya untuk tujuan penggunaan 

tertentu. Pengelompokan ini biasanya dilakukan oleh ilmu tanah dengan 

menggunakan atuan peta tau sering juga disebut satuan peta lahan dari hasil survei 

tanah sebagai satuan evaluasi dan sebagai dasar untuk menetukan batas-batas 

penyebarannya. (Widiatmika,2007;15) 

2.2. Area Ruang Publik 

Bentuk dari ruang publik bergantung pada pola dan susunan massa bangunan. 

Menurut sifatnya ruang umum dapat dibedakan menjadi dua.(Rustam 

Hakim,1987) 

1. Ruang Tertutup Umum, yaitu ruang yang terdapat di dalam bangunan. 

2. Ruang Publik Umum, yaitu ruang yang terdapat di luar bangunan. 
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Definisi ruang publik umum dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Bentuk dasar dari ruang publik umum selalu terletak di luar massa bangunan. 

2. Dapat dimanfatkan dan dipergunakan oleh setiap orang. 

3. Memberi kesempatan untuk bermacam – macam kegiatan. 

Contoh ruang publik umum  adalah jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, 

taman kota, dan taman rekreasi. 

Definisi ruang publik khusus dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Bentuk dasar ruang publik selalu terletak di luar massa bangunan. 

2. Dimanfaatkan untuk kegiatan terbatas dan dipergunakan untuk keperluan 

khusus / spesifik. 

Contoh ruang publik khusus adalah taman rumah tinggal , taman lapangan 

upacara, daerah lapangan terbang , dan daerah untuk latihan kemiliteran. Menurut 

kegiatannya, ruang publik terbagi atas dua jenis , yaitu ruang publik aktif dan 

ruang publik pasif. 

1. Ruang publik Aktif, adalah ruang publik yang mempunyai unsur – unsur 

kegiatan di dalamnya. Misalkan bermain, olahraga, jalan-jalan, dan lain-lain. 

ruang publik ini dapat berupa plaza, lapangan olahraga, tempat bermain anak 

dan remaja, penghijauan tepi sungai sebagai tempat rekreasi, dan lain-lain. 

2. Ruang publik Pasif, adalah ruang publik yang di dalamnya tidak mengandung 

unsur – unsur  kegiatan manusia. Misalkan penghijauan tepian jalur jalan, rel 

kereta api, bantaran sungai, ataupun penghijauan daerah yang bersifat 

alamiah. Ruang publik ini berfungsi sebagai keindahan visual dan fungsi 

ekologis semata. 
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Ditinjau dari Segi Bentuk (Urban Space) bentuk ruang publik secara garis besar 

dapat dibagi menjadi dua.( Rob Rimer) 

1. Ruang publik berbentuk memanjang (koridor) pada umumnya hanya 

mempunyai batas pada sisi-sisinya, misalkan, bentuk ruang publik jalan, dan 

bentuk ruang publik sungai. 

2. Ruang publik berbentuk membulat pada umumnya mempunyai batas di 

sekelilingnya, misalkan, bentuk ruang lapangan upacara, bentuk ruang area 

rekreasi, dan bentuk ruang area lapangan olahraga. 

Berdasarkan sifatnya ada dua jenis ruang publik, yakni. 

1. Ruang publik Lingkungan adalah ruang publik atau ruang yang disengaja dibuat 

untuk memenuhi fungsi tertentu yang terdapat pada suatu lingkungan yang 

sifatnya umum 

2.  Ruang publik Antar Bangunan adalah ruang publik yang tidak disengaja yang 

terbentuk oleh massa bangunan. Ruang publik ini mempunyai fungsi antara 

dapat bersifat umum ataupun pribadi sesuai dengan fungsi bangunannya.  

Menurut Utermann dan Small(1983) terdapat tiga fungsi ruang publik bila 

dihubungkan dengan bidang arsitektur. 

1. Ruang publik untuk kenyamanan (jalan setapak , jalur hijau , taan dan daerah 

bermain). 

2. Ruang publik serius (area parker dan ruang – ruang pelayanan lainnya). 

3. Ruang publik untuk menciptakan bentuk dan citra. 

Adapun ruang terbuang yakni ruang mati atau ruang ―sisa‖ yang ada pada 

bangunan adalah ruang yang di dalam desain harus dihindari. Bila ini terjadi maka 
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perancangan ruang yang diolah menandakan belum adanya pemikiran secara utuh 

terhadap pemanfaatan tapak secara keseluruhan. ruang luar menurut kesan 

fisiknya terbagi atas. 

1. Ruang positif, yaitu suatu ruang publik yang diolah dengan perletakan massa 

bangunan/ objek tertentu yang melingkupinya dan memberikan manfaat 

disebut ruang positif. Biasanya di dalamnya terkandung berbagai kepentingan 

dan kegiatan manusia. 

2.  Ruang negatif, yaitu ruang publik yang menyebar dan tidak berfungsi dengan 

jelas serta bersifat negatif, biasanya terjadi secara spontan tanpa kegiatan 

tertentu. Terbentuk dengan tidak terencanakan, tidak terlingkup dan tidak 

termanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Dapat pula terbentuk 

akibat adanya ruang yang terbentuk antara dua atau lebih bangunan yang 

tidak direncanakan khusus sebagai ruang publik. 

2.3 Indeks Ruang Terbuka Hijau 

Identifikasi kelestarian dan daya dukung lingkungan di daerah perkotaan 

dapat diestimasi dengan keberadaan ruang terbuka hijau. RTH termasuk di 

dalamnya hutan kota merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka, yang 

ditandai oleh keberadaan pepohonan sebagai pengisi lahan yang utama, yang 

kemungkinan didukung pila oleh keberadaan tanaman lain sebagai pengisi lahan 

yang utama, yang kemudian didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai 

pelengkap(perdu,semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya). RTH 

juga mengandung komponen/benda lainya di luar tumbuhan, yang keberadaanya 

melengkapi dan menunjang fungsi RTH sesuai dengan tema pengembangan dari 



10 
 

 

lahan RTH yang bersangkutan. Dalam klasifikasi kawasan lindung setempat, 

khususnya di daerah perkotaan sehingga dapat menjaga sistem tata air dan iklim 

mikro. 

Tujuan RTH adalah untuk beberapa hal, diantaranya. (1) menjaga 

keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan. (2) mewujudkan 

keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan 

(3) meningkatakan kualitas lingkungan buatan di perkotaan yang sehat, indah, 

bersih dan nyaman. Adapun fungsi ruang terbuka hijau (green open space) adalah 

untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup, sarana pengaman lingkungan 

perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan. 

Keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan ini diperuntukan sebagai 

perlindungan ekosistem, menciptakan K3, rekreasi, pengaman lingkungan hidup, 

penelitian dan pendidikan, perlindungan plasma nutfah, memperbaiki iklim mikro 

dan pengatur tata air. 

  Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang 

terbuka hijau privat. Proporsi rauang terbuka hijau pada ruang wilayah kota paling 

sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas ruang wilayah kota, dimana 20% 

diantaranya merupakan proporsi ruang terbuka hijau publik dan 10% sisanya 

ruang terbuka hijau privat. Angka 30% adalah patokan kasar, karena distribusi 

ruang terbuka hijau publik tergantung dari sebaran penduduk dan hirarki 

pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang (Pasal 29 UU 

Nomor 26 tahun 2007). Adapun angka lebih rendah diberikan oleh Menteri Dalam 
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Negeri dengan menegaskan bahwa luas ideal RTH Perkotaan minial 20% dari luas 

kawasan perkotaan, yang telah mencakup RTH publikdan privat. 

 Pengertiaan ruang menurut UU No. 26 tahun 2007 yakni wadah yang 

meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, 

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya untuk itu, ruang 

wilayah kota dapat diartikan sebagai ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang 

berada di wilayah perkotaan. 

 Didalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan 

pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30 % dari luas 

wilayah kota. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain 

dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis Kota, juga 

dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencan rinci tata ruang 

wilayah Kabupaten. 

 Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR 

Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan dimaksudkan untuk menjamin 

tersedianya ruang yang cukup bagi: kawasan pengendalian air larian dengan 

menyediaakan kolam retensi;area pengembangan keaneragaman hayati; area 

penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan. Selain itu, 

RTH dapat pula difungsikan sebagai tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; 

tempat pemakaman umum; dan pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak 

diharapakan. RTH juga berperan dlam upaya pengamanan sumber daya baik 
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alam,buatan maupun historis; area mitigasi/evakuasi bencana; dan ruang 

penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak 

menggangu fungsi utama RTH tersebut. Penyediaan RTH yang bersifat privat 

dapat dilakukan melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatnnya. 

Tabel.2.1 Rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH 

Jenis RencanaTata Ruang Kedalaman Muatan 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota (Rencana 

Umum) 

1) Luas minimum yang harus dipenuhi. 

2) Penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan 

disediakan. 

3) Tahap-tahap implementasi penyediaan RTH; 

4) Ketentuan pemanfaatan RTH secara umum. 

5) Tipologi masing-masing RTH, alternatif 

vegetasi pengisi ruang khususnya arahan 

vegetasi dalam kelompok -kelompok besar, 

arahan elemen pelengkap pada RTH, hingga 

konsep-konsep rencan RTH sebagai arahan 

untuk pengembangan desain selanjutnya. 

RDTRK/RTR Kawasan 

Strategis Kota/RTR 

Kawasan Perkotaan 

(Rencana Rinci) 

1) Rencan penyediaan RTH yang dirinci 

berdasarkan jenis/ tipologi RTH, lokasi, dan 

luas dengan skala yang lebih detail/besar; 

2) Alternatif vegetasi pengisi ruang khususnya 

arahan vegetasi dalam kelompok-kelompok 

besar; 

3) Arahan elemen pelengkap pada RTH; 

4) Konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan 

untuk pengembangan disain selanjutnya; 

5) Indikasi program mewujudkan penyediaan 

RTH pada masing-masing kawasan /bagian 

wilayah kota; 

6) Ketentuan tentang peraturan zonasi;  

Sumber : Menteri Pekerjaan Umum, 2008 
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 Secara lebih lengkap diatur dalam sub bab Kriteria Vegetasi RTH untuk 

RTH Pekarangan pada poin b, yakni Kriteria Vegetasi untuk Taman Atap 

Bangunan dan Tanaman dalam Pot, kriteria pemilihan vegetasi untuk RTH ini 

anatara lain: tanaman tidak berakar dalam sehingga mampu tumbuh baik dalam 

pot atau bak tanaman; relatif tahan terhadap kekurangan air; perakaran dan 

pertumbuhan batang yang tidak menggangu struktur bangunan; tahan dan tumbuh 

baik pada temperatur lingkungan yang tinggi; mudah dalam pemeliharaan. 

Adapaun contoh-contoh tanaman tersebut diantaranya: Akalipa, Nusa Indah 

merah, Daun Mangkokan, Bogenvil Merah, Azale, Soka daun besar, Bakung, 

Oleander, Palem Kuning, Sikas, Alamanda, Puring, Kembang Merak, Rumput 

Gajah, Lantana ungu, dan Rumput kawat ( Permen PU, 2008) 

 Berdasarkan angka yang ditetapkan tersebut, dapat diformulasikan Daya 

Dukung Lingkungan Perkotaan (berbasis) ruang terbuka hijau sebagai berikut: 

  LRTHkota 

IRTHkota = ————— 

           0,2 x Lwkota 

Keterangan: 

IRTHkota = indeks ruang terbuka hijau perkotaan. 

LRTHkota = luas ruang terbuka hijau perkotaan (jenis RTH   dapat dilihat 

pada tabel 1.1) 

Lwkota = luas wilayah perkotaan 

0,2  = koefisien minimal 20% (RTH yang ditetapkan Permendagri 

Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan RTH Kawasan Perkotaan) 
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Berdasarkan formulasi tersebut, maka kisaran nilai indeks ruang terbuka hijau 

kawasan perkotaan adalah sebagai berikut. 

1. Apabila IRTHkota > 1, dapat diartikan bahwa kemampuan RTH berfungsi 

optimal unruk melindungi kelestarian lingkungan hidup di kawasan 

perkotaan. 

2. Apabila IRTHkota < 1, dapat diartikan bahwa kemampuan RTH berfungsi 

kurang atau belum optimal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di 

kawasan perkotaan. 

Tabel 2.2 Tipe dan Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 

No Tipe Ruang 

Terbuka Hijau Perkotaan 
Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau 

1. Taman Kota a. Taman kota 

b. Taman wisata alam 

c. Taman rekreasi 

d. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman 

e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung 

komersial 

2. Hutan Kota a. Taman hutan raya 

b. Hutan kota 

c. Hutan lindung 

d. Cagar alam 

e. Kebun raya 

f. Kebun binatang 

3. Fasilitas Publik a. Pemakaman umum 

b. Lapangan olah raga 

c. Lapangan upacara 

d. Parkir terbuka 

4. Jalur Hijau a. Lahan pertanian perkotaan 

b. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTET) 

c. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan 

rawa 

d. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta 

api, pipa gas dan pedestrian 

e. Kawasan dan jalur hijau 

f. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara 

5. Lain – lain a. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan 

lembah 

b. Taman atap (roof garden) 

Sumber : Permendagri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau Kawasan Perkotaan. 
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2.4. Kebutuhan Luas Hutan Kota  

Luas hutan kota yang dibutuhkan untuk ada dalam sebuah kota dapat dihitung 

berdasarkan pendekatan pemenuhan oksigen (Kunto, 1986) dengan rumus. 

  a.V + b.W 

         L         = ————— 

                             20 

Keterangan : 

 L =   luas hutan kota (m2) 

 a =   kebutuhan oksigen per orang (kg/jam) 

 b =   rerataan kebutuhan oksigen per kendaraan bermotor (kg/jam) 

 V =   jumlah penduduk 

 W =  jumlah kendaraan bermotor 

20 =  tetapan(kg/jam/ha)(selengkapnya dapat dilihat pada 

Kepmendagri         tentang hutan kota ) 

Dalam SNI 03-1733-2004 tentang sarana dan prasarana pemukiman, disebutkan 

tentang standar kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu 1 m2/jiwa. 

Rekomendasi secara spasial dibuat dengan menetapkan area-area atau ketentuan 

yang ada untuk mendapatkan potensi luasan yang dapat dikembangkan.untuk 

RTH, yaitu menyesuaikan kondisi masing-masing RTH dengan persyaratan ideal 

menurut regulasi yang terkait. 
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Tabel 2.3 Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Jenis RTH Regulasi Keterangan 

Pekarangan  UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang  

RTH privat sebasar 10% dari 

luas wilayah  

Jalur Hijau Jalan  Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor: 

05/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan RTH di 

Kawasan Perkotaan  

RTH antara 20-30% dari 

Ruang Milik Jalan sesuai 

dengan kelas jalan  

RTH pada Fasilitas Umum 

dan Sosial  

Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor: 

05/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan RTH di 

Kawasan Perkotaan  

Tata Cara Perencanaan 

Bangunan Sekolah SNI 03-

1730-2002  

Penyediaan RTH berdasarkan 

jumlah penduduk sesuai 

cakupan wilayah 

administrasi, yaitu:  

Tingkat RT = 1 m2/kapita  

Dan RW = 0.5 m2/kapita  

Luasan minimal RTH 

sekolah adalah 23% dari luas 

total  

RTH Bantaran Sungai  Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor: 

05/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan RTH di 

Kawasan Perkotaan  

Garis sempadan sungai tidak 

bertanggul di luar kawasan 

perkotaan sekurang-

kurangnya 50 m dari tepi 

sungai  

RTH Bantaran Rel Kereta  Peraturan Pemerintah No. 69 

Tahun 1998 tentang 

Prasarana dan Sarana Kereta  

Ruang milik jalan kereta 

untuk pengamanan jalan rel 

sebesar 6 m dari sisi kiri dan 

kanan ruang manfaat jalan 

kereta  

RTH Pemakaman  Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor: 

05/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan RTH di 

Kawasan Perkotaan  

Ruang hijau pemakaman 

termasuk pemakaman tanpa 

perkerasan minimal 70% dari 

total area  
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2.5 Fungsi Ruang Terbuka Hijau Terhadap Lingkungan Perkotaan 

Ruang terbuka hijau memiliki status kepemilikan yang dapat dibedakan 

atas RTH publik dan privat. RTH, baik RTH publik maupun RTH privat, 

memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan 

(ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:05/PRT/M/2008, tentang Pedoman 

Penyediaan Dan Pemanfaatan RTHdi Kawasan Perkotaan,RTH memiliki fungsi 

utama dan fungsi tambahan terhadap lingkungan, yaitu: 

Fungsi utama (instrinsik) yaitu fungsi ekologis. 

1. Memberikan jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi 

udara (paru-paru kota) 

2. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat 

berlangsung lancar 

3. Sebagai peneduh 

4. Produsen oksigen 

5. Penyerap air hujan 

6. Penyedia habitat satwa 

7. Penyerap polutan media udara, air, dan tanah 

8. Penahan angin 

Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu. 

1. Fungsi Sosial dan Budaya yaitu menggambarkan ekspresi budaya lokal, 

merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi dan wadah/objek 

pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. 
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2. Fungsi Ekonomi yaitu sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman 

bunga, buah, daun, sayur mayur dan dapat menjadi bagian dari usaha 

pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. 

3. Fungsi Estetika yaitu meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan 

kota baik dari skala mikro; halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun 

makro atau lansekap kota secara keseluruhan, menstimulasi kreativitas dan 

produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, serta 

menciptakan suasana serasi, dan seimbang antara area terbangun dan tidak 

terbangun. 

RTH untuk fungsi-fungsi sosial dan budaya, ekonomi, dan estetika 

merupakan RTH pedukung dan penambah pada nilai kualitas lingkungan kota 

tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai kebutuhan dan 

kepentingan, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur 

kota.Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang 

PenataanRTH di Wilayah Perkotaan memuat hal-hal sebagai berikut: 

1.  Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan RTH di 

kota sesuai dan tentang dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kota 

masing-masing. 

2.  Bagi daerah yang telah memiliki Ruang Terbuka Hijau, maka harus 

mengadakan penyesuaian dengan peraturan instruksi ini. 

3.  Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian fungsi serta peranan RTH 

dengan melarangnya untuk penggunaan dan peruntukan ruang yang lain. 
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Melaksanakan pengelolaan RTH untuk mencapai pembangunan berwawasan 

lingkungan. 

2.6. Peranan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Peranan ruang terbuka hijau kota diantaranya sebagai berikut (Hakim,2003:25) 

1. Ruang Terbuka Hijau Kota Terhadap Kehidupan Kota 

 Kota tidak hanya merupakan kumpulan gedung-gedung dan sarana fisik 

lainya.Akan tetapi sebuah kota adalah kesatuan antara lingkungan fisik kota 

dengan warga kota. Kebanyakan kota di negara berkembang seperti indonesia 

dibangun berdasarkan latar belakang agraris. Lahan pertanian di perkotaan yang 

merupakan ruang terbuka hijau sudah berubah fungsi menjadi kawasan 

pemukiman akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan warga kota. Lahan-

lahan pertanian yang berada di dalam kota merupakan ruang terbuka hijau 

produktif yang memberikan penghidupan dan sebagian kebuthan hasil pertanian 

bagi warga kota. 

2. Peranan Ruang Terbuka Hijau Kota Terhadap Kualitas Lingkungan Kota 

Ruang terbuka hijau secara tepat akan mampu berperan meningkatkan 

kualitas atmosfer kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, menyapu debu 

permukaan kota, menurunkan kadar polusi udara dan meredam kebisingan. 

3. Peranan Ruang Terbuka Hijau Kota Terhadap Kelestarian Lingkungan 

Menunjang Tata Guna dan Kelestarian Air 

 Terjadinya salt intrusion yaitu merembasnya air laut jauh ke daratan dapat 

diperbaiki dengan pengembangan sistem ruang terbuka hijau yang terencana 

seperti program terganggu . Oleh karenanya pola ruang terbuka hijau dalam 
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sistem tata ruang kota dapat dipergunakan sebagai alat pengendali tata guna 

tanah secara luas dan dinamis. 

2.7. Dasar - Dasar Perencanaan Ruang Wilayah  

2.7.1. Arti dan Ruang Lingkup Perencanaan  Tata Ruang Wilayah 

Robinson Tarigan (2005;49-50), Dalam rangka perencanaan wilayah, yang 

dimaksud ruang wilayah adalah ruang pada permukaan bumi di mana manusia 

dan mahluk lainya dapat hidup dan beraktifitas. Ruang adalah wadah pada lapisan 

atau permukaan bumi termasuk apa yang ada di atasnya dan yang ada di 

bawahnya. Dengan demikian ruang adalah lapisan atas permukaan bumi yang 

berfungsi menopang kehidupan manusian dan mahluk lainnya,baik melalui 

modifikasi atau sekedar menikmatinya. 

Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan 

ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaaan lahan (land use 

planning) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang 

wilayah pada dasarnya adalah menetapkan bagian-bagian wilayah (zona) yang 

dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) dan ada bagian-bagian 

wilayah yang kurang/tidak diatur penggunaanya. Perencanaan pemanfaatan ruang 

wilayah adalah agar pemanfaatan itu dapat memberikan kemakmuran yang 

sebesar-besarnya kepada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang 

termasuk menunjang daya pertahanan dan terciptanya keamanan. 

Berdasarkan materi yang dicakup, perencanaan ruang wilayah ataupun 

penyusunan tata ruang wilayah dapat dibagi ke dalam dua katagori, yaitu 

perencanaan yang mencangkup keseluruhan wilayah perkotaan dan non 
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perkotaan. Perencanaan tata ruang yang mencangkut keseluruhan wilayah, 

misalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang 

Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 

Peda perencanaan wilayah kota, kegiatan utama adalah keserasian hubungan 

antara berbagai kegiatan di dalam kota untuk melayani kebutuhan masyarakat 

perkotaan itu sendiri plus kebutuhan masyarakat yang datang dari luar kota. 

2.7.2. Perencanaan Tata Ruang Wilayah 

Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan 

banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran 

yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang 

berkesinambungan. Landasan penataan ruang wilayah di Indonesia adalah 

Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomer 24 Tahun 1992 tentang 

Penataan Ruang. Penataan ruang wilayah dilakukan pada tingkat nnasional 

(rencana tata ruang wilayah nasional), tingkat provinsi (rencana tata ruang 

wilayah provinsi di singkat RTRW provinsi), dan pada kabupaten (RTRW 

kabupaten). Setiap rencana tata ruang harus mengemukakan kebijakan makro 

pemanfaatan ruang berupa. 

1. tujuan pemanfaatan ruang 

2. struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan 

3. pola pengendalian pemanfaatan ruang. 

Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara 

berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis 

dan serasi. Dengan demikian, hal itu mempercepat proses tercapainya 
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kemakmuaran dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Struktur ruang 

mengambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang 

berdasarkan pemanfaatannya serta hierarki dari pusat pemukiman dan pusat 

pelayanan. Pola pemanfaatan ruang adalah tergambarkannya pemanfaatan ruang 

secara menyeluruh. Pola pengendalian pemanfaatan ruang adalah kebijakan dan 

strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan 

menuju sasaran yang diinginkan. Pada level kabupaten atau kota, pengendalian 

sudah ketentuan dan arahan untuk setiap kawasan beserta cara monitoring dan 

pengawasannya (Robinson tarigan, 2005;58). 

2.7.3. Kebijakan Umum Pemanfatan dan Pengendalian Ruang 

Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang 

kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk 

operasionalisasinya. Didalam Undang undang tersebut khususnya pasal 3 telah 

dimuat tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang 

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan 

ketahanan nasional dimana semua itu diwujudkan melalui. 

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. 

2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber 

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. 

3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Dalam rangka mejudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya 

memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia tersebut, 
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secara riil ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses 

utama yaitu. (Dirjen Taru, 2003; Suwignyo, 2009;29). 

1. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang 

wilayah (RTRW). Disamping sebagai arahan masa depan RTRW pada dasarnya 

merupakan bentuk interfensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk 

hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk 

terciptanya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan 

dan berkelanjutan pembangunan. 

2. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata 

ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri. 

3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas mekanisme perizinan dan 

penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW 

dan tujuan penataan ruang wilayahnya. Dengan demikian, selain merupakan 

proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus 

juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan 

pengembangan wilayah. 

Disisi lain sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, sistem 

perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara hirarkis menurut 

kewenangan administratif yaitu dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW Propinsi, 

dan RTRW Kabupaten/Kota serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci. 

Sebagai senyawa lanjut walaupun telah diatur melalui PP No. 69/1996 

tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta 

Masyarakat sebagai aturan pelaksanaan UU Penataan Ruang, proses pelibatan 
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masyarakat sebagai subjek utama dalam penataan ruang wilayah masih belum 

menemukan bentuk terbaiknya (Dirjen Taru, 2003; Suwignyo, 2009;30). Presepsi 

yang berbeda mengenai hak dan kewajiban dari masyarakat seringkali juga 

menghadirkan konfllik pemanfaatan ruang yang baru dan sulit dicarikan 

solusinya. Hal lainnya adalah menyangkut tata cara penyampaian aspirasi agar 

berbagai kepentingan seluruh pameran pembangunan dapat terekomendasi secara 

adil, efektif, dan seimbang. Dalam hal ini pelibatan masyarakat perlu 

dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati bersama serta dengan 

memperhatikan karakteristik sosial budaya setempat, karena budaya mempunyai 

kekuatan hakiki dalam penataan ruang (Zukin, 1995; Suwignyo, 2009;31). 

2.8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal 

Dalam Pasal 45 Rencana RTH publik meliputi area dengan luas kurang lebih 831 

hektaratau sebesar kurang lebih 20,92%  dari luas wilayah kota meliputi. 

1. Taman RT dengan luas paling sedikit 52,85  hektar atau sebesar 1,33 % dari 

luas wilayah kota ; 

2. Taman RW dengan luas paling sedikit 15,7 hektar atau sebesar 0,4 %  dari 

luas wilayah kota ; 

3. RTH Kelurahan dengan luas paling sedikit 270 hektar atau sebesar 6,8 % dari 

luas wilayah kota; 

4. RTH Kecamatan dengan luas paling sedikit 142,52 hektar atau sebesar 5,65% 

dari luas wilayah kota; 

5.  RTHK dengan luas paling sedikit 3,11 hektar atau sebesar 0,09%) dari luas 

wilayah kota; 
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6. Hutan Kota dengan luas paling sedikit 129,64 hektar atau sebesar 3,26 % dari 

luas wilayah kota; 

7. RTH sempadan dengan luas paling sedikit 100,5 hektar atau sebesar 2,53 % 

dari luas wilayah kota; 

8. Jalur hijau dengan luas paling sedikit 41,4 hektar atau sebesar 1,04 %  dari 

luas wilayah kota; dan 

9. Pemakaman dengan luas paling sedikit 75,26 hektar atau sebesar 1,89 %  dari 

luas wilayah kota. 

2.8.1. Dalam Pasal 46 Ruang terbuka hijau privat meliputi area dengan luas kurang 

lebih 499 hektar atau 12,57% dari luas wilayah kota terdiri atas. 

1. RTH pada kawasan permukiman dengan luas paling sedikit 377 hektar atau 

sebesar 9,5 % dari luas wilayah kota; 

2.  RTH pada kawasan perdagangan dan jasa dengan luas paling sedikit 70,85 

hektar atau sebesar 1,79 % dari luas wilayah kota; 

3. RTH pada kawasan peruntukan Industri dengan luas paling sedikit 9 hektar 

atau sebesar 0,23 % dari luas wilayah kota; 

4.  RTH pada kawasan Fasilitas pelayanan dengan luas paling sedikit 5 hektar 

atau sebesar 0,125 % dari luas wilayah kota; 

5. RTH pada kawasan Pariwisata dengan luas paling sedikit 27,18 hektar atau 

sebesar 0,68 % dari luas wilayah kota; 

6. RTH pada kawasan Perkantoran dengan luas paling sedikit 7,17  hektar atau 

sebesar 0,18 % dari luas wilayah kota; dan 
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Gambar 2.1 Bagan alir kerangka berfikir evaluasi kesesuaian pemanfaatan   area 

ruang publik terhadap RTRW di Kota Tegal. 

 

Rencana RTH Kota Tegal 

tahun 2011-2031 

Kebijakan Pemkot Tegal yang 

tidak mengacu peta rencana 

RTH  

Peta Perubahan RTH 

Analisis dan Pemetaan hasil interpretasi citra Quickbird 

tahun 2014 

Pemanfaatan lahan untuk  

Pemukiman, Tambak, Terminal, Parkir Mall, Sawah 

Kebutuhan 

Pemukiman 

Pertumbuhan Penduduk 
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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1.  Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Dalam penelitian ini adalah suatu pendekatan dalam melakukan 

penelitian yang beroriantasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena 

orientasiya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat 

kealamian serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun 

dilapangan. Oleh sebab itu, penelitian semcam dengan field study.(Muhammad 

Nazir, metode penelitian(Bandung:Remaja rosdakaya,1986) 

3.2 .  Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas 

atau tidak terbatas. Himpunan individu atas objek yang tidak terbatas merupakan 

himpunan individu atau objek yang sulit diketahui jumlahnya walaupun batasnya 

kita ketahui (Pabundu, 2005:24). Populasi dalam penelitian ini adalah  area ruang 

publik yang ada di RTRW di Kota Tegal.  Sampel merupakan sebagian dari 

populasi yang ditarik sebagai contoh representatif yang menjadi sumber 

penelitian.Pada sampel penelitian ini menggunakan teknik ―Purposive Sampling‖ 

dapat dikatakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 

sampel yang diperlukan karena penelitian dilakukan di kawasan taman kota 

dengan sampel 25 titik. 
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3.3.  Objek Penelitian  

 Objek penelitian dilakukan di Kota Tegal dengan objek penelitian yang 

akan diteliti sebagai berikut : 

1. Area ruang publik di Kota Tegal. 

2.  Distribusi dan  luasan area ruang publik Kota Tegal.. 

3. Pergerakan area ruang publik selama 5 tahun 2010-2015. 

 

3.4.  Variabel 

 Variabel adalah gejala yang bervariasi dari objek penelitian. Variabel yang 

akan diteliti dalam penelitian yaitu: Taman Kota , Fasilitas Publik , Jalur Hijau. 

dapat dilihat di tabel 3.1. 

Tabel 3.1.Variabel Penelitian 

1. Taman Kota 
1. Taman kota 

2. Taman rekreasi 

2. Fasilitas Publik 
3. Lapangan olah raga 

4. Parkir terbuka 

3. Jalur Hijau 5. Lahan pertanian perkotaan 

 

3.5.  Jenis Data    

3.5.1   Data Primer  

  Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui cek 

lapangan di Kota Tegal. Metode Observasi, yaitu pengamatan langsung di 

lapangan untuk mengumpulkan data-data mengenai berkaitan dengan. 
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1.Mengidentifikasi distribusi dan luasan lahan area ruang publik. 

2. Mengidentifikasi pemanfaatan area ruang publik sesuai tidak dengan RTRW 

yang berlaku. 

3.5.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara 

langsung dari subjek atau objek yang diteliti, tetapi melalui pihak lain seperti 

instansi atau lembaga lembaga terkait, perpustakaan, arsip, perseorangan dan 

sebagainya (Pambudu, 2005:60). Data sekunder yang dibutuhkan ada beberapa 

macam yaitu. 

1. BAPPEDA Kota Tegal 

2. Dinas Pemukiman dan Tata Ruang 

3.Kantor Lingkungan Hidup 

4.Peta Kondisi Lapanga 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara 

lain. 

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan 

data-data mengenai kondisi objektif area ruang publik di Kota Tegal. 

2. Review RTRW yaitu dengan cara pengambilan data dari instansi- instansi 

terkait maupun penyediaan data sekunder. Data ini merupakan dokumen-

dokumen penting dan resmi pada beberapa instansi pemerintah daerah. 

Seperti, BAPPEDA, Dinas Pemukiman dan Tata Ruamg, Kantor 

Lingkungan Hidup. 
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3. Interpretasi Citra, yaitu menganalisis keadaan penggunaan lahan di Kota 

Tegal, khususnya pada Kota Tegal. 

3.7. Tahapan Penelitian  

3.7.1. Tahap Awal 

Tahap awal penelitian, meliputi kajian literatur dan penyusunan  

proposal penelitian. dengan penentuan lokasi sampel yang ingin dijadikan  

tempat penelitian serta mempersiapkan alat-alat dan bahanyang ingin 

digunakan pada saat penelitian. 

3.7.2.  Tahap Survei Lapangan 

Melakukan survei primer dan sekunder untuk memperoleh data - data 

mengenai kondisi aksesibilitas dan mobilitas, manfaat lahan dan nilai 

lahan dan distribusi lahan sekitar area ruang publik, data demografi, 

penggunaan lahan,Citra Google Eart, Peta RBI, RTRW, dan prasarana 

dan sarana Kota Tegal. 

3.7.3 Tahap Pasca Survai Lapangan 

Setelah data di kumpulkan, selanjutnya dikompilasi dan dianalisa 

menggunakan Microsoft Excel,ArcGis,Google Earth. 

3.7.4. Tahap Penyusunan Hasil Penelitian 

Tahap ini terdiri dari penyusunan kesimpulan dan rekomendasi 

penelitian. 
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3.8. Teknik  Analisis Data 

Menurut Singarimbun (1995) dalam Wahab (2009;26), bahwa analisis data 

merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di 

baca dan di interpretasikan. Adapun Proses Analisis Data yang di gunakan dalam 

penelitian ini. 

1) Analisis Deskriptif 

Data yang bersifat kuantitatif, diproses dengan beberapa cara antara lain (1) 

dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh 

prosentase (2) analisis peta yaitu dengan membandingan peta yang ada 

dengan kondisi di lapangan. 

2). Analisis spasial 

Analisis spasial dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar perubahan spasial yang terjadi di sekitar kawasan Kota Tegal. Mulai 

dari aspek fisik yaitu mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan dalam 

kurung waktu lima tahun dari sebelum di bangunnya area ruang publik di 

Kota Tegal yaitu pada tahun 2010 sampai setelah di bangunnya area ruang 

publik di Kota Tegal yaitu tahun 2015. Kemudian pada aspek non fisik yaitu 

mengidentifikasi tingkat aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di sekitar area 

ruang publik tersebut, mengetahui tingkat pemanfaatan lahan dan nilai lahan 

yang berada di area ruang publik tersebut, dan mengidentifikasi perubahan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar area ruang publik Kota Tegal dari 

sebelum sampai sesudah di bangunnya area ruang publik Kota Tegal. Pada 

analisis spasial dilakukan dengan metode overlay atau tumpang susun. 
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Motede overlay ini di lakukan untuk menggabungkan citra multi temporer. 

Dalam penelitian ini citra yang di gunakan yaitu citra google Eart tahun 2014 

dan peta RBI tahun 2010 yang bertujuan untuk mengetahui perubahan 

penggunaan lahan secara fisik. Setelah itu, aspek fisik yaitu penggunaan 

lahan di overlay dengan aspek non fisik yang meliputi tingkat aksesibilitas 

dan mobilitas, manfaat lahan dan nilai lahan, dan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat.  

  Penggabungan dari dua aspek tersebut bertujuan untuk mengetahui 

perubahan spasial secara keseluruhan baik dari aspek fisik maupun aspek non 

fisik yang terjadi di sekitar kawasan area ruang publik Kota Tegal akibat 

adanya pembangunan area ruang publik tersebut dalam kurung waktu lima 

tahun. Hasil dari overlay tersebut berupa peta perubahan spasial akibat 

pembangunan area ruang publik Kota Tegal yang di dalamnya berisikan data 

base aspek fisik maupun aspek non fisik.Kemudian, Peta perubahan spasial di 

overlay dengan peta pola ruang Kota Tegal tahun 2010. Dengan bertujuan, 

untuk mengetahui ketepatan perencanaan sesuai atau tidak dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Tegal tahun 2010. 

3). Evaluasi Kuantitas Ruang Terbuka Hijau  

Analisis ini berfokus pada identifikasi luasan ruang terbuka hijau eksisting 

tapak, yaitu dengan membandingkan luas ruang terbuka hijau yang sudah ada 

dengan standar yang telah ditetapkan. Perhitungan standar luas ruang terbuka 

hijau menurut Endes (2004) dapat dihitung secara parsial yaitu berdasarkan 

persen luas area dan luasan per kapita. UU No. 26 Tahun 2007 tentang 
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Penataan Ruang menyatakan bahwa luasan ruang terbuka hijau kota minimal 

sebesar 30% dengan 20% milik publik dan 10% privat. Sedangkan 

perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan luasan per kapita mengacu pada 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, yaitu kebutuhan 

RTH tiap penduduk berdasarkan cakupan wilayah administrasi. Keluaran 

yang diharapkan dari analisis ini adalah informasi mengenai status 

pemenuhan jumlah ruang terbuka hijau apakah telah mencukupi atau belum. 

4). Klasifikasi Citra 

Menurut Kiswara W, Hutomo M. 1985 NDVI digunakan untuk mendeteksi 

informasi  dengan menggunakan warna palsu (false color) yang diproses pada 

software ENVI. Substrat yang berbeda dapat dibedakan dengan Kisaran DN 

(digital number),  dan cakupan indeks luasan (amat buruk 20%, buruk  20-40%, 

sedang 40-60%, tinggi 60-80% dan lebih besar dari (80%) sangat tinggi  yang 

digunakan sebagai indeks untuk klasifikasi . Lima kelas  distribusi yang 

diklasifikasikan dengan QuickBird. Kesulitannya adalah bahwa DN dari substrat 

yang sama dalam gambar yang berbeda sangat bervariasi. Dalam rangka untuk 

membuat klasifikasi yang akurat, obyek tanah yang khas, seperti pasir, digunakan 

untuk menormalkan DN dari seluruh gambar. Akurasi klasifikasi adalah dihitung 

dengan membandingkan pixel dari data satelit penginderaan jauh dengan 

pengamatan in situ.  
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3.9. Diagram Alir Penelitian 
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BAB IV 

     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.Deskripsi Umum Daerah Penelitian 

4.1.1. Letak Astronomis 

Letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan 

bujur. Secara astronomis, terletak di antara 109˚ 08’ - 109˚10’ Bujur Timur dan 

6˚50’ - 6˚53 Lintang Selatan. (Sumber: Kota Tegal dalam Angka 2013). 

4.1.2. Letak Geografis 

Kota Tegal secara admnistrasi terdari dari 4 Kecamatan dan 27 

kelurahan.Wilayah Kota Tegal berada di pantai utara, dari peta orientasi Provinsi 

Jawa Tengah berada di Wilayah Barat. Adapun batas-batas wilayahnya adalah 

sebagai berikut. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur dan 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Sebelah Barat dengan Kabupaten 

Brebes. 

Kota Tegal sangat strategis sebagai Penghubung jalur perekonomian lintas 

nasional dan regional di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) yaitu dari barat ke 

Timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan 

Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) dan sebalikmya. 

4.1.3. Kondisi Topografi 

Topografi Kota Tegal terbagi dalam 2 bagian yaitu daerah pantai dan 

daratan rendah. Sebelah Utara merupakan daerah pantai yang relatif datar dan di 

sebelah Selatan merupakan daerah dataran rendah. Rata –rata elevasi ketinggian 

di wilayah Kota Tegal antara 0-7 meter di atas permukaan air laut dengan 

kemiringian sungai rata –rata 0-2%.(Sumber:Pemerintah Kota Tegal). 
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Iklim di Kota Tegal adalah tropis dan bersuhu udara relatif panas. Di tahun 

ini temperatur udara rata-rata per bulan mencapai 28,4%C dengan suhu minimun 

mencapai 24,70% dan suhu maksimun mencapai 32,20%C. Rata-rata hari hujan 

per bulannya adalah 12 hari dengan  jumlah curah hujan rata-rata hari 131 mm. 

Kondisi curah hujan pada tahun ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya yang memiliki rata-rata hari hujan 10 hari dan rata-rata curah hujan 

124 mm. (Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Tegal ) . 

4.1.4. Fungsi Kota Tegal 

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta bebas 

dari KKN. 

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas berbudi pekerti luhur dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan 

potensi lokal. 
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4.1.5. Pengunaan Lahan 

 Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensitangan manusia terhadap 

lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun 

spiritual (Arsyad, 1989) dalam (Pusponingrum, 2012:52). Pada Kota Tegal 

pemanfaatan lahan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.1. Penggunaan lahan kota Tegal tahun 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2010 

Kecamatan Lahan 

Sawah 

Bangunan/ 

pekarangan 

Tegal/ 

Kebun 

Tambak Lain-

Lain 

A.KEC.TEGAL SELATAN 148,55 440,18 0,5 53,77 0 

1.Kel.Kalinyamat Wetan 28,55 54,22 0 6,23 0 

2.Kel.Bandung 14,50 41,35 0 3,15 0 

3.Kel.Debong Kidul 0,00 34,12 0 0,88 0 

4.Kel.Tunon 0,00 73,00 0 2 0 

5.Kel.Keturen 42,00 16,27 0 3,73 0 

6.Kel.Debong Kulon 52,50 19,54 0 1,46 0 

7.Kel.Debong Tengah 8,00 97,71 0 5,29 0 

8.Kel.Randugunting 3,00 103,97 0 31,03 0 

B.KEC.TEGAL TIMUR 27,00 407,07 29,2 119,23 53,5 

1.Kel.Kejambon 2,00 70,99 0 16,01 0 

2.Kel.Slerok 21,00 99,45 0,83 16,72 0 

3.Kel.Panggung 4,00 89,12 20,4 63,46 0 

4.Kel.Mangkukusuman 0,00 43,30 0 3,7 46 

5.Kel.Mintaragen 0,00 104,21 7,95 12,34 17,5 

C.KEC.TEGAL BARAT 71,00 487,19 7,42 529,99 417, 

1.Kel.Pesurungan Kidul 20,00 20,65 0 28,35 0 

2.Kel.Debong Lor 14,00 34,45 1,51 6,05 0 

3.Kel.Kemandungan 7,00 23,88 3,6 22,53 0 

4.Kel.Pekauman 3,00 75,89 0 18,11 0 

5.Kel.Kraton 26,00 76,55 0,42 21,03 0 

6.Kel.Tegalsari 1,00 168,32 1,9 18,13 0 

7.Kel.Muarareja 0,00 87,45 0 415,8 0 

D.KEC.MARGDANA 64,00 389,53 54,4 98,2 40 

1.Kel.Kaligangsa 175,00 66,68 4,14 7,18 0 

2.Kel.Krandon 70,00 39,49 0 10,51 0 

3.Kel.Cawaban 70,00 47,71 0 10,29 0 

4.Kel.Margadana 120,00 58,59 0 37,41 15 

5.Kel.Kalinyamat Kulon 90,00 47,00 0 14,4 0 

6.Kel.Sumurpanggang 21,00 74,02 1,33 3,07 0 

7.Kel.Pesurungan Lor 90,00 51,84 0 40,16 25 

JUMLAH 892,55 1720,97 42,5 801,01 510, 
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  Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa luas sawah adalah 892,55 Ha  dan 

paling banyak di kecamatan Tegal Selatan 148,55 Ha dan yang paling di kecil  

Kecamatan Tegal Timur 27,0- Ha dan bangunan/pekarangan jumlahnya 1720,97 

paling banyak di kecamatan Tegal Barat 487,19 dan yang kecil 389,53 Ha dan 

luas Tegal/kebun 42,57 Ha paling banyak di kecamatan Margadana 54,4 Ha dan 

yang kecil di kecamatan Tegal Selatan dan luas Lain-lain dengan jumlah 510,9 Ha 

paling banyak di kecamatan Tegal Timur 53,5 Ha dan yang kecil di kecamatan 

Tegal Selatan 0 Ha dan luas Tambak adalah 801,01 dan yang paling banyak di 

kecamatan Tegal Barat 529,99 dan yang kecil di Tegal Selatan 53,77 Ha. 

4.1.6. Kependudukan  

1.Jumlah penduduk 

Dari data profil Kota Tegal Tahun 2009 dapat diketahui bahwa peningkatan 

jumlah penduduk terbanyak terjadi pada tahun 2009 untuk jenis kelamin laki-

laki sebanyak 1,025%, dan pada tahun 2009 untuk jenis kelamin perempuan 

sebanyak 1,024%.   

 Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Tegal Tahun 

2005-2009 

Jenis Kelamin 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 

Laki-laki 122.969 122.984 123.792 123.573 126.735 

Perempuan 122.355 122.394 123.284 123.561 126.540 

Jumlah 245.324 245.728 247.076 247.134 253.275 

Sumber : Profil daerah Kota Tegal Tahun 2009 
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2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk 

Dari data Kota Tegal dalam angka dapat diketahui bahwa distribusi 

penduduk Kota Tegal dapat dikatakan tersebar secara merata untuk masing-

masing kecamatan. Kecamatan paling banyak penduduknya adalah Kecamatan 

Tegal Timur berjumlah 77.288 jiwa, sedangkan Kecamatan paling sedikit 

penduduknya adalah Kecamatan Margadana yaitu 52.432 jiwa. Kepadatan 

penduduk rata-rata di Kota Tegal pada tahun 2009 adalah 6.268 jiwa/km
2
. 

Kepadatan penduduk paling tinggi adalah di Kelurahan Kejambon Kecamatan 

Tegal Timur 14.450 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah di 

Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat sebesar 702  jiwa/km2. Penduduk 

pada suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari wilayah itu 

sendiri. Besaran jumlah penduduk pada suatu wilayah, disatu pihak akan menjadi 

suatu asset yang tidak ternilai harganya, tapi dilain pihak jumlah penduduk yang 

sangat melimpah dan tidak terkendali, akan menjadi beban yang cukup berat bagi 

suatu pelaksanaan pembangunan daerah. Aktivitas manusia yang memanfaatkan 

sumber daya alam akan menimbulkan tekanan pada lingkungan dan merubah 

keadaannya atau kondisinya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah 

penduduk yang semakin tinggi memberikan tekanan yang cukup besar terhadap 

lingkungan. Begitu pula segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia seperti di 

bidang pertanian, industri, pertambangan, energi, transportasi dan pariwisata dapat 

memberikan tekanan pada lingkungan.. 
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Tabel  4.3. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota   

Tegal Tahun 2009. 

Kecamatan 
Luas Wilayah 

(km2) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan 

(Jiwa/km2) 

A. KEC. TEGAL SELATAN 6,43 58.455 9.091 

1. Kel. Kalinyamat Wetan 0,89 4.418 4.964 

2. Kel. Bandung 0,59 5.226 8.858 

3. Kel. Debong Kidul 0,35 4.695 13.414 

4. Kel. Tunon 0,75 5.458 7.277 

5. Kel. Keturen 0,62 4.427 7.140 

6. Kel. Debong Kulon 0,74 4.076 5.508 

7. Kel. Debong Tengah 1,11 12.293 11.075 

8. Kel. Randugunting 1,38 17.862 12.943 

B. KEC. TEGAL TIMUR 6,36 77.288 12.152 

1. Kel. Kejambon 0,86 12.427 14.450 

2. Kel. Slerok 1,39 17.146 12.335 

3. Kel Panggung 2,23 27.170 12.184 

4. Kel. Mangkukusuman 0,47 5.169 10.998 

5. Kel. Mintaragen 1,41 15.376 10.905 

C. KEC TEGAL BARAT 15,13 65.190 4.309 

1. Kel. Pesurungan Kidul 0,72 4.927 6.843 

2. Kel. Debong Lor 0,56 3.769 6.730 

3. Kel. Kemandungan 0,56 3.670 6.554 

4. Kel. Pekauman 0,96 7.887 8.216 

5. Kel Kraton 1,23 15.096 12.273 

6. Kel Tegalsari 2,19 23.583 10.768 

7. Kel Muarareja 8,91 6.258 702 

D. KEC. MARGADANA 11,76 52.342 4.451 

1. Kel Kaligangsa 2,53 10.612 4.194 

2. Kel Krandon 1,20 6.539 5.449 

3. Kel. Cabawan 1,28 6.006 4.692 

4. Kel Margadana 2,41 12.869 5.340 

5. Kel. Kalinyamat Kulon 1,52 5.390 3.546 

6. Kel Sumurpanggang 1,00 6.323 6.323 

7. Kel. Pesurungan Lor 1,82 4.603 2.529 

Jumlah  39,68 253.275 6,38 

Sumber : Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2009 
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4.2 Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini berupa analisis dan peta hasil dari penelitian ini 

berupa analisis dan Peta Perubahan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2014. Untuk 

mendapatkan hasil dibuat peta-peta parameter interpretasi citra satelit Quickbird 

yang diantaranya.  

1. Peta Administarsi Kota Tegal 

2. Peta Rencana Penyediian Ruang Terbuka Hijau   

Hasil dari parameter interpretasi citra kemudian akan dilakukan 

penggabungan dengan parameter hasil survei lapangan yang secara keseluruhan 

telah dilakukan. Penggabungan tersebut dilakukan dengan metode tumpang susun 

atau dalam SIG sering disebut dengan overlay.Metode ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan Peta Perubahan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2014 dan 

membandingkan luas digitasi dan luas di lapangan untuk mendapatkan kesesuaian 

ruang terbuka hijau publik antara rencana RTRW dan hasil di lapangan di Kota 

Tegal.  

Menghitung luas hutan kota dengan menggunakan pendekaatan oksigen 

dalam kaitannya dengan daya dukung lingkungan menurut fungsi kawasan. Dan 

uji kesesuain citra yang digunakan sebagai dasar kepercayaan data pada suatu 

penelitian yang berbasis penginderaan jauh. Dalam penelitian ini uji akurasi citra 

yang digunakan citra tahun 2014 untuk membangikan di citra dengan pengecekan 

di lapangan di kota Tegal yang sangat berperan dalam pemanfaatan ruang yang 

telah direncankan rencana tata ruang wilayah dan masih ada penggunaan lahan 

yang belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah . 
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No 
Penggunaan 

Lahan 

Luas 

Dokumen 

(m2) 

Luas 

Observasi 

(m2) 

Koordinat Desa Kecamatan Perubahan Lahan 

1 RTH 22.768 18.668 109,109306-687214 Sumur panggang Margadana RTH 

2 RTH 27.086 25.500 109,107264-6,87057 Sumur panggang Margadana Terminal 

3 RTH 9.566 7.120 109,109306-6,87214 Sumur panggang Margadana RTH 

4 RTH 20.658 16.800 109,109887-6,86015 Pesurungan Lor Margadana RTH 

5 RTH 10.879 9.800 109,078699-6,88321 Kaligangsa Margadana Sawah 

6 RTH 3.818 1.800 109,103738-6,85986 Pesurungan Lor Margadana Tambak 

7 RTH 13.478 10.400 109,090175-6,87428 Krandon Margadana RTH 

8 RTH 38.467 34.467 109,12727-6,858581 Tegal Sari Tegal Barat Perumahan 

9 RTH 13.291 11.900 109,12158-6,861865 Kraton Tegal Barat RTH 

10 RTH 84.696 80.400 109.008-6,855758 Tegal sari Tegal Barat Tambak 

11 RTH 26.202 24.200 109,12077-6,857698 Tegal Sari Tegal Barat Tambak 

12 RTH 14.212 12.450 109,119014-6,87200 Pesurungan Kidul Tegal Barat Parkir 

13 RTH 27.757 24.500 109,133311-6,88306 Randugunting Tegal Selatan Sawah 

14 RTH 9.328 7.350 109,128237-6,87948 Randugunting Tegal Selatan Sawah 

15 RTH 20.675 19.186 109,128387-6,88025 Randugunting Tegal Selatan RTH 

16 RTH 4.467 2.560 109,127342-6,88366 Kemandungan  Tegal Selatan RTH 

17 RTH 21.851 18.750 109,120180-6,88037 Debong Kulon Tegal Selatan Perumahan 

18 RTH 8.956 6.800 109,115107-6,89500 Bandung Tegal Selatan RTH 

19 RTH 6.952 4.800 109,19882-6,882019 Debong Kulon Tegal Selatan Sawah 

20 RTH 13.431 12.000 109,137787-68667247 Mangunkusuman Tegal Timur RTH 

21 RTH 13.147 10.250 109,151067-6,857399 Kejambon  Tegal Timur Perumahan 

22 RTH 9.199 7.380 109,141965-6,877692 Kejambon  Tegal Timur Perumahan/Olahraga 

23 RTH 9.822 6.782 109,143308-6,879035 Kejambon  Tegal Timur RTH 

24 RTH 2.693 1.985 109,141517-6,867098 Slerok Tegal Timur RTH 

25 RTH 4.753 2.987 109.144054-6,855612 Mintargen  Tegal Timur Perumahan 

Jumlah 

 
438.164 356.485   

  

Sumber: Hasil Digitasi Citra Quickbird Tahun 2013 

Tabel 4.4 Hasil Dokumen Luas Ruang Terbuka Hijau dan Cek Observasi yang ada di Kota Tegal. 
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Dalam rencana tata ruang wilayah pada pasal 40 ayat (2) huruf  b seluas 

kurang lebih 1.330 hektar atau sebesar kurang lebih 33% dari luas kota. 

Berdasarkan tabel  4.7 dapat diketahui dari hasil digitasi RTH yang telah di cek 

melalui lapangan dan digitasi menghasilkan 138.910,23 m2 atau 13,98 Ha dan di 

Lapangan luas sebenarnya 116.783 m2 atau 11.67 Ha. 

 Rencana RTH Publik sebagaimana di maksud dalam RTRW meliputi area 

luas dengan luas kurang lebih 831 Ha atau sebesar 20,92 % dari luas wilayah kota 

sedangkan di lapangan dan hasil digitasi menghasilkan 13,98 Ha atau 0,4 dari luas 

wilayah kota. 

Kebutuhan luas hutan kota yang dibutuhkan dalam sebuah kota dapat dihitung 

berdasarkan pendekatan pemenuhan oksigen (Kunto,1986). 

  
       

  
 

Keterangan : 

L = Luas hutan kota (m2) (Lutfi Muta’ali,2012:69) 

a = kebutuhan oksigen per orang (kg/jam) (White,Handler dan Smith 1959 dalam   

Nugraha 1991) 

b = rerataan kebutuhan oksigen per kendaraan bermotor (kg/jam) (Arismunandar 

1980 dalam Muis 2005) 

V = jumlah penduduk(BPS Kota Tegal dalam angka 2013) 

W = jumlah kendaraan bermotor (UP3AD Kota Tegal) 

20 = tetapan (kg/jam/ha) (selengkapnya dapat dilihat pada kepmendagri tentang   

hutan kota ) 
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= 0,05 m2/jiwa 

Jadi pemenuhan oksigen di kota Tegal 0,05 m2/jiwa sedangkan didalam 

RTRW 0,09 m2/jiwa ini menunjukan rencana tata ruang wilayah kurang – 0,04 % 

dalam pemenuhan oksigen di kota Tegal. Dengan hasil ini menunjukan bahwa 

kemampuan ruang terbuka hijau tidak berfungsi optimal untuk melindungi 

kelestarian lingkungan hidup dikawasan perkotaan. Ini menunjukan bahwa 

pemerintah Kota Tegal kurang dalam pengawasan tentang luas hutan kota dalam 

hal ini bisa dilihat perbedaan antara yang ada dilapangan dengan di RTRW. 

Dalam kaitannya dengan daya dukung lingkungan menurut fungsi 

kawasan, maka secara normatif apabila suatu wilayah dapat menjalankan 

fungsinya menjaga kelestarian alam dan lingkungan manakla mampu 

mengalokasikan peruntukan ruang kawasan menurut perundang-undangan yang 

berlaku. Selain itu, upaya pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung 

lingkungan hidup merupakan sarana penting untuk mempertahankan dan 

meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi perlindungan suatu wilayah. 
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Tabel 4.5 Hasil Digitasi Citra Quickbird Luas Ruang Terbuka Hijau dan Cek Lapangan Tahun 2013 yang ada di Kota Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Penggunaan 

Lahan 

Luas 

Dokumen 

(m2) 

Luas 

Observasi 

(m2) 

Koordinat Desa Kecamatan Perubahan Lahan 

1 RTH 22.768 18.668 109,109306-687214 Sumur panggang Margadana RTH 

2 RTH 27.086 25.500 109,107264-6,87057 Sumur panggang Margadana Terminal 

3 RTH 9.566 7.120 109,109306-6,87214 Sumur panggang Margadana RTH 

4 RTH 20.658 16.800 109,109887-6,86015 Pesurungan Lor Margadana RTH 

5 RTH 10.879 9.800 109,078699-6,88321 Kaligangsa Margadana Sawah 

6 RTH 3.818 1.800 109,103738-6,85986 Pesurungan Lor Margadana Tambak 

7 RTH 13.478 10.400 109,090175-6,87428 Krandon Margadana RTH 

8 RTH 38.467 34.467 109,12727-6,858581 Tegal Sari Tegal Barat Perumahan 

9 RTH 13.291 11.900 109,12158-6,861865 Kraton Tegal Barat RTH 

10 RTH 84.696 80.400 109.008-6,855758 Tegal sari Tegal Barat Tambak 

11 RTH 26.202 24.200 109,12077-6,857698 Tegal Sari Tegal Barat Tambak 

12 RTH 14.212 12.450 109,119014-6,87200 Pesurungan Kidul Tegal Barat Parkir 

13 RTH 27.757 24.500 109,133311-6,88306 Randugunting Tegal Selatan Sawah 

14 RTH 9.328 7.350 109,128237-6,87948 Randugunting Tegal Selatan Sawah 

15 RTH 20.675 19.186 109,128387-6,88025 Randugunting Tegal Selatan RTH 

16 RTH 4.467 2.560 109,127342-6,88366 Kemandungan  Tegal Selatan RTH 

17 RTH 21.851 18.750 109,120180-6,88037 Debong Kulon Tegal Selatan Perumahan 

18 RTH 8.956 6.800 109,115107-6,89500 Bandung Tegal Selatan RTH 

19 RTH 6.952 4.800 109,19882-6,882019 Debong Kulon Tegal Selatan Sawah 

20 RTH 13.431 12.000 109,137787-68667247 Mangunkusuman Tegal Timur RTH 

21 RTH 13.147 10.250 109,151067-6,857399 Kejambon  Tegal Timur Perumahan 

22 RTH 9.199 7.380 109,141965-6,877692 Kejambon  Tegal Timur Perumahan/Olahraga 

23 RTH 9.822 6.782 109,143308-6,879035 Kejambon  Tegal Timur RTH 

24 RTH 2.693 1.985 109,141517-6,867098 Slerok Tegal Timur RTH 

25 RTH 4.753 2.987 109.144054-6,855612 Mintargen  Tegal Timur Perumahan 

Jumlah 

 
438.164 356.485     

Sumber: Hasil Digitasi Citra Quickbird Tahun 2013 
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Dari Peta perubahan ruang terbuka hijau Kota Tegal dapat diketahui 

bahwa banyak perubahan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menjadi 

Pemukiman, Tambak, Parkir, Terminal, Sawah. Dengan luas hasil digitasi Citra 

Quickbird tahun 2013 sebanyak 25 titik sebesar 438.164 m2 atau 43,81 Ha 

sedangkan  hasil di lapangan 354.485 m2 atau 35,64 Ha. Ketepatan hasil digitasi 

dengan dilapangan menggunakan Citra Quickbird yaitu sebesar 81,35 % ini 

menunjukan ketepatannya  tinggi. 

Pola perubahan ruang terbuka hijau menjadi perumahan, tambak, sawah, 

parkir mal, terminal ini yaitu berupa taman kota yang berubah terutama 

perumahan terjadi karena berdekatan dengan pemukiman.Ini mungkin disebabkan 

belum adanya perkembangan penduduk yang  pesat.Kemudian  belum banyaknya 

perdagangan dan fasilitas umum didaerah tersebut menyebabkan kesesuain yang 

terjadi hanya sekitar landuse pemukiman saja. Pola perubahan terbesar yaitu 

tambak dengan luas hasil digitasi 114.717m2 dan  luas hasil lapangan 106.400 m2 

disebabkan bedekatan dengan daerah laut dan pemukiman warga mejadikan 

beralihnya perubahan ruang terbuka hijau menjadi tambak. 

 Ketepatan hasil digitasi dengan dilapangan menggunakan Citra Quickbird 

tahun 2013 dengan 25 titik yaitu  sebesar 81,35 %  ini menunjukan  ketepatannya  

cukup tinggi, dengan  pengukuran  lapangan yang  menggunakan kasar (langkah 

kaki/sepeda motor)  ini membuat  kendala dalam  ketepatan citra ini tapi dengan 

angka 81,35 % bisa dikatakan ketepatan ini cukup tinggi dan layak. Melihat 

perkembangan kesesuaian penggunaan lahan dari tahun 2010 sampai 2015, 

walaupun mengalami peningkatan kesesuaian namun masih adanya sebagian 

lahan  yang  belum  termanfaatkan seperti yang telah direncanakan dalam RTRW 

dan masih ada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW.  
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Tabel 4.6 Hasil Digitasi dari Citra Quickbird dan Cek Lapangan Tahun 2013. 

 

Di Kecamatan Margadana terjadi perubahan RTH menjadi Terminal seluas 27.086 

m2 , Sawah 10.879 m2 , Tambak 3.818 m2 sedangkan RTH di Kecamatan 

Margadana yaitu seluas 66.471  m2 atau 6,6 Ha  sedangkan di lapangan 

perubahan  RTH  menjadi Terminal 25.500 m2, Sawah 9.800 m2, Tambak 1.800 

m2 dan RTH luas 52.988 m2 atau 5,2 Ha. Ketepatan hasil digitasi dengan 

menggunakan citra Quickbird tahun 2013 dengan yang ada di lapangan yaitu 

62,01 % di Kecamatan Margadana ini tingkat kesesuaian cukup tinggi.Dengan 

pengukuran lapangan yang menggunakan kasar (langkah kaki/sepeda motor) ini 

membuat  kendala dalam ketepatan citra ini tapi dengan angka 62,01 % bisa 

dikatakan ketepatan ini cukup tinggi dan layak. Melihat perkembangan kesesuaian 

penggunaan lahan dari tahun 2010 sampai 2015, walaupun mengalami 

peningkatan kesesuaian namun masih adanya sebagian lahan yang belum 

termanfaatkan manfaatkan seperti yang telah direncanakan dalam RTRW. 

 

 

No Penggunaan 

Lahan 

Luas 

Dokumen 

( m2) 

Luas 

Observasi 

(m2) 

Koordinat Desa Kecamatan 

1 RTH 22.768 18.668 109,109306-

687214 

Sumur 

panggang 

Margadana 

2 Terminal 27.086 25.500 109,107264-

6,87057 

Sumur 

panggang 

Margadana 

3 RTH 9.566 7.120 109,109306-

6,87214 

Sumur 

panggang 

Margadana 

4 RTH 20.658 16.800 109,109887-

6,86015 

Pesurungan 

Lor 

Margadana 

5 Sawah 10.879 9.800 109,078699-

6,88321 

Kaligangsa Margadana 

6 Tambak 3.818 1.800 109,103738-

6,85986 

Pesurungan 

Lor 

Margadana 

7 RTH 13.478 10.400 109,109306-

687214 

Sumur 

panggang 

Margadana 

Jumlah 

 

108.255 67.138    
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2.1.1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Beralih Fungsi 

Di Kecamatan Margadana ruang terbuka hijau yang beralih yaitu berupa 

Terminal, Sawah, dan Tambak. Terjadinya perubahan ruang terbuka hijau banyak 

faktor yang mendukung seperti Terminal yang pertama ruang terbuka hijau berada 

ada di belakang jalan nasional (pantura) dan dengan banyaknya angkutan 

transportasi yang berada di Terminal ini menunjukan ruang terbuka hijau menjadi 

Terminal agar angkutan transportasi bisa parkir di Terminal dan kepadatan 

penduduk di kecamatan margadan 4.451 Jiwa/Ha membuat ruang terbuka hijau 

beralih menjadi terminal. 

Ruang terbuka hijau yang beralih menjadi tambak disebabkan ada daerah 

yang berada dekat dengan daerah laut menjadikan ruang terbuka hijau beralih 

menjadi tambak. Dan yang beralih dari ruang terbuka hijau menjadi sawah ini 

karena di Kecamatan Margadana karena kurangnya peran serta dari pemerintah 

untuk membuat ruang terbuka hijau itu sendiri. 

Sedangkan ada ruang terbuka hijau yang belum berubah di kecamatan 

Margadana dengan luas 52.988 m2 atau 5,2 Ha. Paling banyak di Kota Tegal ini 

bisa menunjukan bahwa dengan luas kecamatan Margadana 11.76 Ha ruang 

terbuka hijau dari luas wilayah kota optimal untuk kebutuhan dengan 646,12 % 

jiwa/m2. Ini menunjukan bahwa di kecamatan Margadana menyumbang paling 

banyak kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Tegal. Pola persebaran beralihnya 

ruang terbuka hijau yaitu perencanaan taman kota yang berdekatan dengan 

pemukiman yang ada di Kecamatan Margadana . 
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Tabel 4.7 Hasil Digitasi dari Citra Quickbird dan Cek Lapangan Tahun 2013. 

No 
Penggunaan 

Lahan 

Luas 

Dokumen 

( m2) 

Luas 

Observasi 

(m2) 

Koordinat Desa Kecamatan 

1 
Perumahan 38.467 34.467 

109,12727-

6,858581 
Tegal Sari Tegal Barat 

2 
RTH 13.291 11.900 

109,12158-

6,861865 
Kraton Tegal Barat 

3 
Tambak 84.696 80.400 

109.008-

6,855758 
Tegal sari Tegal Barat 

4 
Tambak 26.202 24.200 

109,12077-

6,857698 
Tegal Sari Tegal Barat 

5 
Parkir 14.212 12.450 

109,119014-

6,87200 

Pesurungan 

Kidul 
Tegal Barat 

Jumlah 

 
176.870 163.417 

   

 

 Di Kecamatan Tegal Barat terjadi perubahan RTH menjadi Perumahan yaitu 

seluas 38.467  m2, Tambak 110.898  m2, Parkir Mall 14.212 m2 dan luas RTH 

yaitu seluas 13.291 m2 atau 1,3  Ha dan di lapangan perumahan seluas 34.467 m2, 

Tambak 104.600 m2, Parkir 12.40 m2 dan RTH 11.900 m2 atau 1.1 Ha. 

Ketepatan hasil digitasi dengan menggunakan citra Quickbird tahun 2013 dengan 

yang ada di lapangan yaitu 92% ini menunjukan bahwa citra Quickbird tahun 

2013 menunjukan adanya tingkat kesesuian yang sangat tinggi. 

Dengan pengukuran lapangan yang menggunakan kasar (langkah 

kaki/sepeda motor) ini membuat  kendala dalam ketepatan citra ini tapi dengan 

angka 92 % bisa dikatakan ketepatan ini tinggi dan layak. Melihat perkembangan 

kesesuaian penggunaan lahan dari tahun 2010 sampai 2015, walaupun mengalami 

peningkatan kesesuaian namun masih adanya sebagian lahan yang belum 

termanfaatkan manfaatkan seperti yang telah direncanakan dalam RTRW 

perlunya langkah-langkah dari semua pihak terkait untuk mengaplikasikan 

rencana tata ruang agar pembangunan kota bisa berjalan secara serasi dan terpadu. 
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2.2.1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Beralih Fungsi 

  Di KecamatanTegal Barat ruang terbuka hijau yang beralih yaitu berupa 

perumahan, tambak, dan parkir mal. Terjadinya perubahan dari ruang terbuka 

hijau ada beberapa faktor yang pertama menjadi perumahan dengan luas digitasi 

38.467  m2 sedangkan luas di lapangan 34.467 m2 karena ruang terbuka hijau 

dekat dengan pemukiman lainnya yang menjadikan ruang terbuka hijau menjadi 

perumahan dengan kepadatan penduduk 4.309 Jiwa/Ha memungkinkan beralihnya 

ruang terbuka hijau. 

 Ruang terbuka hijau yang beralih yang kedua yaitu tambak disebabkan 

dekat dengan laut ini membuat ruang terbuka hijau beralih menjadi tambak 

dengan luas 110.895 m2.Ruang terbuka hijau yang ketiga beralih menjadi Parkir 

Mal menurut Kantor Lingkungan Hidup di Kota Tegal dikarenakan ruang terbuka 

hijau di sewa/kontrak 10 tahun oleh pihak Rita Mal dengan luas digitasi 14.212 

m2 sedangkan di lapangan 12.450 m2. 

Ruang terbuka hijau yang ada di kecamatan Tegal Barat hanya ada satu 

yaitu yang setengahnya sudah menjadi Perumahan dengan luas digitasi 13.291 m2 

atau 1.3 Ha dan luas di lapangan 11.900 m2 atau 1.1 Ha yang membuat 

kecamatan Tegal Barat paling rendah luas ruang terbuka hijau. Pola persebaran 

beralihnya ruang terbuka hijau menjadi tambak yaitu perencanaan taman kota 

yang berdekatan dengan laut dan pemukiman yang ada di Kecamatan Tegal Barat.  
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Tabel 4.8 Hasil Digitasi dari Citra Quickbird dan Cek Lapangan Tahun 2013. 

No Penggunaan 

Lahan 

Luas 

Dokumen 

(m2) 

Luas 

Observasi 

(m2) 

Koordinat Desa Kecamatan 

1 

Sawah 
27.757 24.500 

109,13331

1-6,88306 
Randugunting 

Tegal 

Selatan 

2 

Sawah 
9.328 7.350 

109,12823

7-6,87948 
Randugunting 

Tegal 

Selatan 

3 

RTH 
20.675 19.186 

109,12838

7-6,88025 
Randugunting 

Tegal 

Selatan 

4 

RTH 
4.467 2.560 

109,12734

2-6,88366 
Kemandungan 

Tegal 

Selatan 

5 

Perumahan 
21.851 18.750 

109,12018

0-6,88037 
Debong Kulon 

Tegal 

Selatan 

6 

RTH 
8.956 6.800 

109,11510

7-6,89500 
Bandung 

Tegal 

Selatan 

7 

Sawah 
6.952 4.800 

109,19882-

6,882019 
Debong Kulon 

Tegal 

Selatan 

Jumlah 

 

99.989 83.946    

 

Di Kecamatan Tegal Selatan terjadi perubahan RTH masih berupa Sawah 

yaitu seluas 44.0038 m2, Perumahan 21.851 m2, dan luas RTH yaitu seluas 

34.098 m2 atau 3,4 Ha sedangkan data di lapangan perubahan RTH menjadi 

sawah 36.650 m2, Perumahan 18.750 m2, dan luas ruang terbuka hijau 28.546 m2 

atau 2.8 Ha. Ketepatan hasil digitasi dengan menggunakan citra Quickbird dengan 

yang ada di lapangan yaitu 83,95 % ini menunjukan bahwa citra Quickbird 

adanya kesesuian yang tinggi dengan pengukuran lapangan yang menggunakan 

kasar (langkah kaki) ini membuat  kendala dalam ketepatan citra ini tapi dengan 

angka 83,95 % bisa dikatakan ketepatan ini cukup tinggi dan layak. Melihat 

perkembangan kesesuaian penggunaan lahan dari tahun 2010 sampai 2015, 

walaupun mengalami peningkatan kesesuaian namun masih adanya sebagian 

lahan yang belum termanfaatkan manfaatkan seperti yang telah direncanakan 

dalam RTRW dan menandakan perlunya langkah-langkah dari semua pihak 

terkait untuk mengaplikasikan rencana tata ruang agar pembangunan kota bisa 

berjalan secara serasi dan terpadu. 
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2.3.1.Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Beralih Fungsi 

  Di Kecamatan Tegal Selatan ruang terbuka hijau yang beralih yaitu berupa 

Sawah dan Perumahan. Terjadinya perubahan ruang terbuka hjau menjadi Sawah 

yaitu hasil digitasi sebesar 44.038 m2 sedangkan di lapangan 36.650 m2 di 

kecamatan Tegal Selatan masih banyak yang menjadikan ruang terbuka hijau 

beralih menjadi sawah dan pengawasan dari pemerintah kurang dalam 

memgawasi dan menjaga ruang terbuka hijau.Dengan kepadatan penduduk yang 

tinggi sebesar 9.091 Jiwa/Ha membuat ruang terbuka hijau berlaih menjadi 

perumahan luas digitasi  yaitu 21.851 m2 atau 2,1 Ha sedangkan di lapangan 

18.750 m2 dan  ruang terbuka hijau yang belum beralih sebesar 34.099 m2 atau 

3,4 Ha sedangkan di lapangan 28.546 m2. 

 Pola persebaran beralihnya ruang terbuka hijau menjadi sawah yaitu 

perencanaan taman kota yang berdekatan dengan pemukiman yang ada di 

Kecamatan Selatan.Beralihnya fungsi ruang terbuka hijau paling besar ada di 

Sawah yaitu hasil digitasi sebesar 44.038, 6 m2 sedangkan di lapangan 36.650 m2 

karena berdekatan dengan pemukiman dan kurang pengendalian dari pemerintah 

akan perubahan ini peran pemerintah dan masyarakat harus lebih ketat dalam 

melakukan kebijakan dan pengawasan lahan yang di peruntuhkan bagi ruang 

terbuka hijau. Seperti merawat ruang terbuka hijau dan menjadikannya lebih 

bermanfaat untuk masyarakat . 
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Tabel 4.9 Hasil Digitasi dari Citra Quickbird dan Cek Lapangan Tahun 2013. 

No 
Penggunaan 

Lahan 

Luas 

Dokumen 

(m2) 

Luas 

Observasi 

(m2) 

Koordinat Desa Kecamatan 

1 
RTH 13.431 

 

12.000 

109,137787-
68667247 

Mangunkusuma
n 

Tegal Timur 

2 
Perumahan 13.147 

 

10.250 

109,151067-
6,857399 

Kejambon  Tegal Timur 

3 Perumahan/
Olahraga 

9.199 
 

7.380 

109,141965-
6,877692 

Kejambon  Tegal Timur 

4 
RTH 9.822 

 

6.782 

109,143308-
6,879035 

Kejambon  Tegal Timur 

5 
RTH 2.693 

 

1.985 

109,141517-
6,867098 

Slerok Tegal Timur 

Jumlah 

 
53.048 41.384 

 
 

 

 

 Di Kecamatan Tegal Timur terjadi perubahan RTH menjadi Perumahan 

yaitu seluas 27.101 m2 dan luas RTH sendiri yaitu seluas 25.947 m2 atau 2,6 Ha 

dan data di lapangan perubahan RTH menjadi Perumahan yaitu seluas 20.617 m2 

dan luas RTH di lapangan 20.767 m2 atau 2.0 Ha. Ketepatan hasil digitasi dengan 

menggunakan citra Quickbird tahun 2013 dengan yang ada di lapangan yaitu 

78.01 % ini menunjukan bahwa citra Quickbird tahun 2013 adanya tingkat 

kesesuian cukup tinggi. Dengan pengukuran lapangan yang menggunakan kasar 

(langkah kaki) ini membuat  kendala dalam ketepatan citra ini tapi dengan angka 

78,01 % bisa dikatakan ketepatan ini cukup tinggi dan layak. Melihat 

perkembangan kesesuaian penggunaan lahan dari tahun 2010 sampai 2015, 

walaupun mengalami peningkatan kesesuaian namun masih adanya sebagian 

lahan yang belum termanfaatkan manfaatkan seperti yang telah direncanakan 

dalam RTRW dan masih ada penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW 

menandakan perlunya langkah-langkah dari semua pihak terkait untuk 
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mengaplikasikan rencana tata ruang agar pembangunan kota bisa berjalan secara 

serasi dan terpadu. 

2.4.1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Yang Beralih Fungsi 

  Di Kecamatan Tegal Timur ruang terbuka hijau yang beralih yaitu berupa 

Perumahan luas digitasi  sebesar 27.101 m2 atau 2.7 Ha sedangkan luas 

dilapangan 20.617 m2  atau 2 Ha faktor yang membuat ruang terbuka hijau 

beralih yaitu kepadatan penduduk 12.152 Jiwa/Ha yang paling tinggi di Kota 

Tegal dan jumlah penduduk 77.288 jiwa dan luas hanya 6,36 km2 membuat 

beralih menjadi perumahan.Di kecamatan Tegal Timur merupakan pusat dari kota 

Tegal itu sendiri pusat dari pemerintah,fasilitas publik seperti pasar dan pusat 

perbelanjaan ada di kecamtan Tegal Timur. 

 Ruang terbuka hijau yang belum beralih yaitu hasil digitasi seluas 25.947 

m2 atau 2,5 Ha sedangkan luas di lpangan 20.767 m2 merawat ruang terbuka 

hijau dan menjadikannya lebih bermanfaat untuk masyarakat dengan adanya 

sarana dan prasarana yang memadai. Pola persebaran beralihnya ruang terbuka 

hijau yaitu perencanaan taman kota yang berdekatan dengan pemukiman yang ada 

di Kecamatan Tegal Timur. kurang pengendalian dari pemerintah akan perubahan 

ini peran pemerintah dan masyarakat harus lebih ketat dalam melakukan 

kebijakan dan pengawasan lahan yang di peruntuhkan bagi ruang terbuka hijau. 

Seperti merawat ruang terbuka hijau dan menjadikannya lebih bermanfaat untuk 

masyarakat . 
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4.3.   Pembahasan 

   Kota Tegal merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki 

keberadaan RTH yang banyak khususnya di lokasi penelitian yakni Kecamatan 

Tegal Timur, Tegal Barat, Tegal Selatan dan Margadana. 

1. Analisis Pemanfaatan Area Ruang Publik Dengan SIG 

Perubahan pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi pemukiman, tambak, 

parkir, terminal, sawah. Dengan luas hasil digitasi Citra Quickbird tahun 2013 

sebanyak 25 titik sebesar 438.164 m2 atau 43,81 Ha sedangkan  hasil di lapangan 

354.485 m2 atau 35,64 Ha. Ketepatan hasil digitasi dengan dilapangan 

menggunakan Citra Quickbird yaitu sebesar 81,35 % ini menunjukan 

ketepatannya  tinggi. Pola perubahan ruang terbuka hijau menjadi perumahan, 

tambak, sawah, parkir mal, terminal ini yaitu berupa taman kota yang berubah 

terutama perumahan terjadi karena berdekatan dengan pemukiman.Ini mungkin 

disebabkan belum adanya perkembangan penduduk yang  pesat.Kemudian  

belum banyaknya perdagangan dan fasilitas umum didaerah tersebut 

menyebabkan kesesuain yang terjadi hanya sekitar landuse pemukiman saja. Pola 

perubahan terbesar yaitu tambak dengan luas hasil digitasi 114.717m2 dan  luas 

hasil lapangan 106.400 m2 disebabkan bedekatan dengan daerah laut dan 

pemukiman warga mejadikan beralihnya perubahan ruang terbuka hijau menjadi 

tambak. 

Dari Tahun 2010-2015 perubahannya jelas terjadi dapat dilihat pada peta 

perubahan ruang terbuka hijau kota Tegal Melihat perkembangan kesesuaian 

penggunaan lahan dari tahun 2010 sampai 2015 walaupun mengalami 



63 
 

 

peningkatan kesesuaian namun masih adanya sebagian lahan  yang  belum  

termanfaatkan seperti yang telah direncanakan dalam RTRW dan masih ada 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW.  

1.Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tegal 

Terdapat 25 titik RTH di Kota Tegal didasarkan beberapa aspek yaitu prosentase 

luas wilayah kota, jumlah penduduk, kebutuhan oksigen,meredam kebisingan 

kendaraan bermotor serta netralisasi CO2. 

2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik:  

a. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Pertamanan  

RTH Taman Olahraga, taman perumahan dan taman kota. Berfungsi 

sebagai tempat pendidikan dan sosial, estetika dan filter bagi gas pencemar dan 

debu, mereduksi potensi banjir dan mengantisispasi krisis lingkungan yang 

semakin meluas.  

b. Pengembangan RTH Publik  

RTH dengan fungsi taman kota,fasilitas publik serta jalur hijau 13,98 Ha 

dimanfaatkan sebagai area kawasan hijau.Tantangan Pengembangan RTH Publik 

Kota Tegal sebagai berikut. 

a) RTH publik tidak terurus sehingga perlu difungsikan agar lebih indah . 

Pola perubahan ruang terbuka hijau menjadi perumahan, tambak, sawah, parkir 

mal, terminal ini yaitu berupa taman kota yang berubah terutama perumahan 

terjadi karena berdekatan dengan pemukiman.Ini mungkin disebabkan belum 

adanya perkembangan penduduk yang pesat.Kemudian belum banyaknya 
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perdagangan dan fasilitas umum didaerah tersebut menyebabkan kesesuain 

yang terjadi hanya sekitar landuse pemukiman saja.. 

b) Pemerintah lebih tanggap dengan adanya penyerobotan Ruang Terbuka Hijau 

publik  

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal di tahun 

2001, mulailah era baru dalm sistem pembangunan di daerah. Pada hakekatnya otonomi 

daerah mengandung makna yaitu diberikannya wewenang (outhoruty) pada 

Pemerintah Daerah (Pemda) menurut kerangka perundang-undangan yang berlaku 

untuk mengatur kepentingan (interst) daerah masing-masing. Melalui kebijakan 

otonomi daerah ini, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian besar 

kewenangannya pada Pemerintah daerah. Beberapa upaya yang harus dilakukan 

oleh Pemerintah antara lain adalah menetapkan kebutuhan luas minimum RTH 

sesuai dengan karakteristik kota, dan indikator keberhasilan pengembangan RTH 

suatu kota, meningkatkan kampanye dan sosialisasi tentangnya pentingnya RTH 

melalui gerakan kota hijau (green cities), mengembangkan mekanisme insentif 

dan disinsentif yang dapat lebih meningkatkan peran swasta dan masyarakat 

melalui bentuk-bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, mengembangkan 

proyek-proyek percontohan RTH untuk berbagai jenis dan bentuk yang ada di 

beberapa wilayah kota. 

3. Analisis Faktor penghambat Pengembangan RTH  

A Program pemerintah  

  Kurangnya koordinasi antara sejumlah lembaga administrasi yang 

bertanggung jawab untuk ruang terbuka hijau kota Tegal. Kota Tegal memiliki 
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sejumlah lembaga yang bertanggung jawab hanya untuk ruang terbuka hijau dan 

tanggung jawab tersebut sering tumpah tindih antara Dinas Pertamanan, Dinas 

Kehutanaan, Kantor Lingkungan Hidup. Masih kurangnya persamaan persepsi 

tentang pengertian ruang terbuka hijau sehingga perlu dilakukan upaya 

pengembangan kerja sama dan kejelasan pembagian wewenang dan kerja sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara lebih mendalam. 

Pengelolaan pengelolaan lahan memegang peran yang sangat penting sekali dalam 

pembangunan kota, khususnya kota-kota besar yang mengalami pertumbuhan 

ekonomi sangat cepat seperti kota Jakarta. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

wilayah ini membawa dampak meningkatnya permintaan akan lahan, baik untuk 

keperluan kegiatan swasta, pemerintah. Kelemahan dan kendala bagi kota Tegal 

untuk membangun prasarana umum seperti ruang terbuka hijau, terbentur pada 

ketidakmampuan untuk terlibat secara penuh dalam pembuatan pengelolaan lahan 

perkotaan yang sangat kompleks. Kurangnya pemahaman terhadap faktor 

geography, faktor sejarah, faktor sosial budaya yang saling terkait satu dengan 

lainnya, akan membawa dampak berkurangnya daya tarik, serta kenyamanan kota. 

Oleh karenanya kemampuan sistem pengelolaan pembangunan khususnya di 

bidang lahan ruang terbuka hijau akan mempunyai arti dan sifat sangat strategis.  

B. Profesionalisme SDM  

Seringkali program tidak berjalan karena lemahnya pengawasan atau 

sistem controling dalam meminimalisir kendala. Pengawasan yang lemah muncul 

dari kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program lingkungan. 

Profesionalisme dan pengawasan dibutuhkan komitmen pemimpin, penegakan 
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hukum dan peraturan. Profesionalisme SDM melalui sistem pengawasan dengan 

pola yang sistematis dan terintegrasi. Sistem pengawasan ini dimulai dari tataran 

masyarakat sampai teknologi harus memberikan moda pengawasan yang 

maksimal. Dan terakhir melalui penegakan peraturan hukum dan perundang-

undangan. Ada pendapat bahwa ruang terbuka hijau merupakan lahan cadangan 

untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan kota yang mendesak. Kebutuhan lahan 

untuk pembangunan ruang terbuka hijau ini akan mengalami kendala sejalan 

dengan perkembangan nilai lahan, baik secara sosial maupun ekonomi. Kendala 

ini akan berjalan seiring dengan belum mantapnya ketentuan legalitas yang 

menyangkut pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang juga menyebabkan 

beberapa bagian dari lahan ruang terbuka hijau kota dimanfaatkan dan 

dipergunakan secara tidak semestinya. 

3. Responsibilitas Masyarakat  

Responsibilitas masyarakat dibutuhkan untuk membangun lingkungan 

RTH yang lebih luas pada prinsipnya jika suatu program itu memberikan 

keuntungan bagi masyarakat, maka responsibilitas masyarakatnya akan sangat 

tinggi. Ada beberapa bentuk yang dapat diterapkan dalam meningkatkan 

responsibilitas masyarakatnya melalui RTH. 

a) Budidaya/pembibitan tanaman  

Tanaman hias akan mempengaruhi keindahan, penataan tanaman hias 

memerlukan seni dan kreasi, apabila dipadukan maka akan dapat menghasilkan 

keindahan yang berdampak kepada kenyamanan dan keserasian serta keasrian,  

tata ruang lingkup perkotaan suatu daerah, apakah itu pusat pemerintahan, 
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tingkat ibukota provinsi, ibu kota kabupaten, bahkan kecamatan, desa maupun 

komplek perumahan semua akan bercirikan penataan yang baik dan terencana, 

sebagai pembeda akan identitas perkotaan dengan lahan atau yang lainnya 

salah satunya adalah penataan area dengan tanaman hais 

b) Mengembangkan ruang publik dengan fungsi pendidikan dan hiburan  

Dalam perkembangannya, ruang terbuka hijau dipercaya sebagai media servis 

psikologis masyarakat. Di mana ruang terbuka hijau berperan aktif dalam 

mengembangkan dan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. 

Sehingga esensi dari berdirinya taman kota perlu diperhatikan. Seberapa besar 

jumlah yang dibutuhkan masyarakat akan fasilitas, posisi letak tata taman yang 

tepat di pos-pos yang kerap kali bersinggungan langsung terhadap 

permasalahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.Ketepatan hasil digitasi dengan dilapangan menggunakan Citra Quickbird tahun 

2013 dengan 25 titik yaitu dengan luas hasil digitasi 438.164 m2 atau 43 Ha 

sedangkan  hasil di lapangan 354.485 m2 atau 35,64 Ha. Ketepatan hasil digitasi 

dengan dilapangan menggunakan Citra Quickbird tahun 2013 yaitu sebesar 

81,35% % ini menunjukan ketepatannya sangat tinggi. 

2.Perubahan Ruang Terbuka Hijau di kota Tegal dengan hasil digitasi menjadi 

Parkir Mall 14.212  m2, Perumahan 87.419 m2, Sawah 54.918 m2, Tambak 

114.717 m2,Terminal 27.086 m2 sedangkan di lapangan dengan pengukuran 

manual luas Parkir Mall sebesar 12.450 m2, Perumahan 63.584 m2, Sawah 46.450 

m2, Tambak 106.400 m2. 

B.Saran 

1. Bagi Pemerintah, pemanfaatan data penginderaan jauh untuk meminimalisir 

penyimpangan yang terjadi akibat perubahan pemanfaatan ruang  

2. Bagi masyarakat, untuk mengoptimalkan lagi pembangunan khususnya lahan 

pemukiman serta perlu adanya pengawasan dari masyarakat karena dalam kurun 

waktu 10 tahun pembangunan pemukiman dan perdagangan dan jasa telah 

berkembang . 
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Lampiran 1Langkah-langkah membuat Peta Evaluasi Ruang Terbuka Hijau Kota 

Tegal 2014 

No Langkah-langkah Keterangan 

1 Citra Quickbird Tahun 

2013 

Citra satelit yang digunakan untuk analisis perubahan 

lahan Kota Tegal tahun 2013 adalah citra Quickbird 

rekaman 20 juni tahun 2013 yangmempunyai 

memilikiresolusi spasial 0.6 meteruntukcitra 

pankromatik (hitam-putih) serta2.4 meteruntukcitra 

multispektral (berwarna). Citra multispektral 

QuickBirdmempunyai4 bandyang biasa dikenal 

dengan namaVNIR (Visible – Near InfraRed), 

yaituBand Merah (630 – 690 nm), Band Hijau (520 – 

600 nm), Band Biru (450 – 520 nm), sertaBand Infra 

Merah Dekat (Near InfraRed : 760 – 900 nm). Satelit 

QuickBirdberada padaketinggian 450 km (98
0
sun 

synchronous) dari permukaan bumi, 

danmelajupadaorbitnyadengankecepatan 7.1 km/detik 

(25.560 km/jam). Dengankecepatan orbit 7.1 km/detik, 

Satelit QuickBirddapatmelintasi tempat yang sama 

dalam waktu sekitar 1 sampai dengan 3.5 hari 

(tergantung dari latitude). 

2 Interpetasi dan Digitasi Pengelolahan data pada penelitian ini menggunakan 

software RS-GIS, yaitu ArcGIS 10.1. Digunakan 

hampir pada seluruh olah data penelitian yaitu pada 

proses pengolahan citra.Adapun proses pengelohan 

citra seperti import data,digitasi dan cropping. 

3 Peta Penggunaan Lahan 

Kota Tegal Tahun 2013 

Setelah melakukan interpetasi dan digitasi citra 

Quickbird tahun 2013 mendapatkan Peta penggunaan 

lahan kota Tegal tahun 2013. 

Peta penggunaan lahan kota Tegal tahun 2013 berupa 

pemukiman, sawah, tambak, laut. 
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4 Overlay dengan Peta 

Ruang Terbuka Hijau 

tahun 2011-2031 

Motede overlay ini di lakukan untuk menggabungkan 

citra multi temporer. Dalam penelitian ini citra yang di 

gunakan yaitu citra Quickbird tahun 2013 dan peta 

RBI tahun 2010 yang bertujuan untuk mengetahui 

perubahan penggunaan lahan secara fisik. Setelah itu, 

aspek fisik yaitu penggunaan lahan di overlay dengan 

aspek non fisik yang meliputi tingkat aksesibilitas dan 

mobilitas, manfaat lahan dan nilai lahan, dan kondisi 

sosial ekonomi masyarakat.  

Penggabungan dari dua aspek tersebut bertujuan untuk 

mengetahui perubahan spasial secara keseluruhan baik 

dari aspek fisik maupun aspek non fisik yang terjadi di 

sekitar kawasan area ruang publik Kota Tegal akibat 

adanya pembangunan area ruang publik tersebut dalam 

kurung waktu lima tahun. Hasil dari overlay tersebut 

berupa peta perubahan spasial akibat pembangunan 

area ruang publik Kota Tegal yang di dalamnya 

berisikan data base aspek fisik maupun aspek non 

fisik.Kemudian, Peta perubahan spasial di overlay 

dengan peta pola ruang Kota Tegal tahun 2011-2031. 

Dengan bertujuan, untuk mengetahui ketepatan 

perencanaan sesuai atau tidak dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Tegal tahun 2010. 

 

5 Peta Evaluasi Ruang 

Terbuka Hijau Tentatif  

Tahun 2014 

Setelah melakukan overlay menghasilkan peta 

evaluasi ruang terbuka hijau tentatif tahun 2014 yaitu 

berupa perubahan ruang terbuka hijau menjadi 

pemukiman,sawah,tambak,parkir mall,terminal.  

6 Cek Lapangan Pengamatan langsung di lapangan untuk 

mengumpulkan data-data mengenai kondisi objektif 

area ruang publik di Kota Tegal dan mengukur luasan 

dengan kasar (langkah kaki) untuk membandingkan 

dengan hasil digitasi. 
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7 Peta Perubahan Ruang 

Terbuka Hijau Tahun 

2014 

Hasil dari parameter interpretasi citra kemudian akan 

dilakukan penggabungan dengan parameter hasil 

survei lapangan yang secara keseluruhan telah 

dilakukan. Peta Perubahan Ruang Terbuka Hijau 

Tahun 2014 dan membandingkan luas digitasi dan luas 

di lapangan untuk mendapatkan kesesuaian ruang 

terbuka hijau publik antara rencana RTRW dan hasil 

di lapangan di Kota Tegal. Menghitung luas hutan 

kota dengan menggunakan pendekaatan oksigen dalam 

kaitannya dengan daya dukung lingkungan menurut 

fungsi kawasan. 
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Lampiran 2 Surat Terkait Penelitian 
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