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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan 

prasarana kota. Perkembangan kota menyebabnya terjadinya perubahan kondisi 

ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas 

lingkungan. Oleh karena itu diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan 

menambah keindahan kota serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. 

Keberadaan RTH pada wilayah perkotaan akan meningkatkan produksi oksigen dan 

menyerap karbondioksida, menjadi habitat hewan liar seperti kupu-kupu dan 

burung serta menjaga air tanah dan mengurangi resiko terjadinya banjir.  

Peningkatan jumlah penduduk daerah perkotaan menimbulkan tekanan   

yang besar terhadap sumberdaya dan lingkungan perkotaan. Salah satu dampak  

yang timbul akibat peningkatan jumlah penduduk adalah terjadinya konversi  lahan 

yang semula merupakan ruang tumbuh berbagai vegetasi berubah  menjadi   ruang  

pemukiman dan sarana pendukung kegiatan di  perkotaan, seperti: industri, 

perdagangan dan jalan raya. Menurut  Setyawati dan Sedyawati (2010) konsentrasi  

penduduk  di  bagian  wilayah tertentu  ditambah  dengan  adanya  industri dan 

perdagangan serta transportasi kota yang padat menyebabkan tejadinya  

peningkatan polusi udara.  

Pusat Kota Jombang merupakan kawasan dengan intensitas kegiatan 

tertinggi, pusat pemerintahan kota dengan berbagai kegiatan untuk melayani 

kebutuhan seluruh penduduk di kawasan kabupaten Jombang, dan juga merupakan 
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tempat permukiman yang padat, tempat bekerja, berdagang dan berbagai kegiatan 

lainnya yang sangat intensif, sehingga menuntut prioritas tinggi peningkatan 

kualitas lingkungan hidup (RTRW Kabupaten Jombang, 2009). Oleh sebab itu 

diperlukan pengelolaan lingkungan di perkotaan agar kota mempunyai kualitas 

ruang yang baik yang dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat perkotaan. 

Berdasarkan hal tersebut RTH mutlak dibutuhkan sebagai upaya penyeimbang 

antara lahan terbangun dan lahan tak terbangun untuk mengurangi berbagai dampak 

negatif akibat pembangunan perkotaan (Wahyudi, 2009). Namun, penyediaan RTH 

harus memperhatikan fungsi kawasan maupun vegetasinya (Purnomohadi, 2006). 

 Vegetasi pada RTH merupakan elemen utama yang perannya sangat 

menentukan fungsi dari RTH tersebut (Purnomohadi, 2006). Karakteristik tanaman 

akan memberikan kesan alami lingkungan, khususnya pada kawasan dipusat kota, 

karena tanaman dapat menjadi penyegar visual terhadap elemen-elemen yang 

bersifat keras dan kasar (Hakim, 2004). Selain memberikan kelembutan relatif 

terhadap lingkungannya yang keras, kasar dan kaku, juga akan memberikan kualitas 

yang harmonis (Hakim, 2004).  

Dari penelitian terdahulu di Kota Semarang dengan luas wilayah 37.370 Ha, 

saat ini memiliki luas RTH 15.621 Ha. Berdasarkan  perhitungan dengan persamaan 

Gerarkis maka untuk tahun 2015 luas  RTH  yang  dibutuhkan Kota Semarang untuk 

mencukupi  kebutuhan oksigen  kota yaitu 12.473 Ha dan luas RTH yang tersedia 

di Kota Semarang seluas 15.207 Ha. Tahun 2015 RTH Kota Semarang masih  

mampu memenuhi kebutuhan oksigen penduduk, kendaraan bermotor dan hewan 

ternak di Kota Semarang. Pada tahun 2020 dan 2025, RTH di Kota Semarang sudah 

tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan oksigen kotanya. RTH Kota Semarang 
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yang dibutuhkan pada tahun 2020 dan 2025 seluas 18.583  Ha  dan  28.602 Ha. 

Sehingga dari penelitian ini saya juga akan memproyeksikan kebutuhan oksigen di 

Pusat Kota Jombang untuk beberapa tahun mendatang (Nurhayati, 2012). 

Ketersediaan RTH khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting 

mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari keberadaan RTH tersebut. 

Kawasan RTH ini juga merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat yang 

dapat mengurangi tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi 

keluarga bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Berdasarkan Undang-

undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus 

menyediakan RTH sebesar 30% dari luas wilayah. Selain itu, kebutuhan akan RTH 

pada suatu wilayah juga dapat ditentukan melalui berbagai indikator seperti jumlah 

penduduk dan kebutuhan oksigen.  

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukannya kajian ini agar dapat 

menjawab pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang timbul didalamnya : 

a. Seberapakah tingkat luasan RTH di Kabupaten Jombang berdasarkan 

kebutuhan oksigennya ? 

b. Sudah sesuaikah vegetasi yang ditanam pada RTH di Pusat Kota Jombang 

sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 05 tahun 2008 ? 
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1.3   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Membandingkan luasan RTH yang ada dengan kebutuhan oksigen (O2) di 

Kabupaten Jombang dan proyeksi keadaannya pada tahun-tahun 

mendatang. 

b. Menganalisa kesesuaian vegetasi di RTH. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Pemanfaatan dari penelitian ini yaitu : 

a. Mengetahui luasan RTH baik yang bersifat publik dan private 

b. Mengetahui tingkat kesesuaian kebutuhan oksigen (O2) penduduk 

Kabupaten Jombang, dan proyeksi keadaannya pada tahun 2015, 2020, 

2025, 2030 

c. Mendata daftar vegetasi yang terdapat di RTH di Pusat Kota Jombang, 

serta menyesuaikannya dengan seharusnya. 

d. Menyediakan pedoman bermanfaat mengenai kebutuhan oksigen dan 

kesesuaian RTH dipusat Kota Jombang. 

 


