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Abstrak 
 
Kepadatan penduduk kota Makassar mencapai 8.246  dengan rata – rata jumlah penduduk 
per rumah tangga sebanyak empat orang, laju persentasi penduduk sebesar 1,41% dari tahun 
sebelumnya (Bps Kota Makassar 2016), salah satu dampak yang timbul akibat urbanisasi,  
masyarakat membutuhkan ruang yang cukup humanis untuk menjalani kehidupan dengan kesesakan 
penduduk pada setiap ruang kota. kampung kota merupakan salah satu kawasan pada perkotaan 
yang jarang di perhatikan dalam perencanaan pembangunan kota, gedung – gedung tinggi dan 
perencanaan kota baru (New Urbanism)  menjadikan kampung kota semakin Termarjinalkan dari 
pembangunan. Banyak aspek yang belum maksimal dalam perencanaan suatu kawasan, ruang 
publik, sarana kreativitas masyarakat, sanitasi, dan sistem mitigasi bencana merupakan unsur 
penting dalam merencanakan suatu kawasan. Salah satunya kelurahan pampang kota Makassar, 
merupakan kawasan yang padat penduduk, kurang dari 20% kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH)  
dan fasilitas pendukung lainya , sehingga berdampak pada psikologis masyarakat dan keberlanjutan 
lingkungan. 
 
Kata-kunci : Perencanaan Kawasan, Ruang Terbuka Hijau 

 
Kepadatan penduduk mendorong masyarakat  
untuk hidup dan tinggal pada lahan yang 
terbatas, 30% ruang terbuka hijau hanya 
menjadi wacana bagi sebagian perencana 
kawasan. Ruang publik yang berfungsi sebagai 
ruang interaksi pada masyarakat sering 
diabaikan, kawasan menjadi gersang tanpa 
penghijauan ditambah kehidupan masyarakat 
yang serba individualis. Kebutuhan ruang 
terbuka pada kawasan sangat di perlukan demi 
keberlanjutan lingkungan.   

Pendahuluan 

Tercatat Kepadatan penduduk kota Makassar 
mencapai 8.246  dengan laju pertum-

buhan penduduk sebesar 1,41% dari tahun 
sebelumnya (Bps Kota Makassar 2016), salah 
satu dampak yang timbul akibat urbanisasi, 
ruang kota terpenuhi oleh seluruh aktifitas 

perkotaan, termasuk tempat tinggal bagi 
sebagian masyarakat perkotaan, salah satunya 
masyarakat yang bermukim di kampung kota, 
yaitu tempat masyarakat akar rumput hidup dan 
melanjutkan kehidupanya. Kampung kota meru-
pakan salah satu kawasan pada perkotaan yang 
jarang di perhatikan pada perencanaan pemba-
ngunan kota, gedung–gedung tinggi dan peren-
canaan kota baru (New Urbanism)  menjadikan 
kampung kota semakin Termarjinalkan dari 
perencanaan pembangunan. Berbagai konsep 
penataan wajah kota mulai di rencanakan untuk 
mengubah setiap kawasan yang jauh dari 
konsep kota layak huni. Namun pada setiap 
perencanaan suatu kawasan terdapat beberapa 
hal yang terlupakan yaitu lingkungan dan 
budaya (Culture) yang melekat pada masyarakat, 
hal tersebut menjadikan masyarakat hidup 
individualis di tengah sulitnya perekonomian 
kota. 
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Adapun salah satu masalah yang menjadi titik 
focus pada pembahasan kali ini adalah keter-
sediaan lahan kosong pada suatu wilayah di 
perkotaan, yang dimana berfungsi sebagai 
tempat sosial masyarakat maupun sebagai lahan 
hijau pada wilayah tersebut. Hal ini menjadi 
permasalahan di karenakan sesuai dengan pera-
turan pemerintah mengenai ruang terbuka hijau 
(RTH) pada suatu kota adalah sebesar 30 %  
namun pada kenyataanya ruang terbuka yang 
ada pada kota Makassar tidak sampai pada 
angka yang di tujukan, hal ini merupakan salah 
satu masalah kota yang ada dari sekian banyak 
masalah – masalah lainya.  

Metode Penelitian 

Penelitian deskriptif juga dapat dikatakan 
sebagai metode penelitian yang ditujukan untuk 
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 
yang berlangsung saat ini atau saat yang 
lampau. Penelitian ini tidak mengadakan mani-
pulasi atau perubahan pada variabel-variabel 
bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa 
adanya. Penggambaran kondisi bisa individual 
atau menggunakan angka-angka ini dikemuka-
kan oleh Sukmadinata (2006: 5). 

 
Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan 
data, menganalisis data, dan menginterpretasi 
data serta mengambil kesimpulan dari hasil 
analisis pembahasan. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan survey. Yaitu survey premier 
(lapangan) dengan cara turun langsung ke 
lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi 
dan data terbaru terkait objek penelitian yang 
terdiri dari : 1.) kondisi lingkungan 2.) 
kepadatan penduduk 3.) sarana infrastruktur 4.) 
ruang terbuka hijau (RTH) / Public Space 5.) 
pekerjaan dan kondisi ekonomi masyarakat 6.) 
sistem pembuangan limbah domestik  (limbah 
rumah tangga) 7.) sistem sanitasi kawasan. 
Metode analisis data oleh Setiawan (2005) 
dilakukan dengan metode teknik proyeksi. 
Teknik proyeksi menggunakan (i)model untuk 
memperkirakan kebutuhan ruang (ii) metode 
teknis perencanaan sarana dan prasarana (iii) 
model alternatif berupa metode historikal dan 

komparasi selanjutnya menggunakan metode 
survey sekunder atau metode pengumpulan 
data yang terdapat pada buku, data statistik, 
artikel ilmiah, jurnal, dan instansi yang berkaitan. 
Objek Pengamatan dilakukan pada kelurahan 
pampang, kecamatan panak kukang, kota 
Makassar. Kelurahan Pampang memiliki luas 
wilayah 2,71 km²,dan memiliki sebanyak 8 RW 
dan 41 RT. kelurahan ini adalah kelurahan yang 
sangat luas pada kecamatan panakukang serta 
memiliki sebanyak 16,809 jiwa penduduk 
dengan rincian 8,328 jenis kelamin laki-laki dan 
8,481 jenis kelamin prempuan. 

Pengamatan terfokus pada penyediaan kebu-
tuhan ruang terbuka hijau (RTH) dan sarana 
penunjang kawasan.  

 

Gambar 1. Peta Kawasan Kelurahan Pampang 

Tabel 1. Tabel Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah 
Penduduk 

 
           (Sumber: Permen PU No. 05/PRT/M/2008) 
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Metode yang digunakan diatas untuk menentu-
kan kebutuhan luasan ruang terbuka hijau 
(RTH) yaitu dengan table standar kebutuhan 
ruang terbuka berdasarkan luasan dan jumlah 
penduduk. 

Hasil dan Pembahasan 

Didalam Undang-undang No.26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, perencanaan tata 
ruang kota harus memuat rencana penyadiaan 
dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas 
minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Kelurahan Pampang 

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau khususnya 
RTH di wilayah perkotaan sangatlah penting. 
Apabila ruang terbuka hijau tidak tersedia 
disuatu perkotaan maka bencana ekonomi 
semakin tinggi. Perkembangan dan pertum-
buhan kota/perkotaan disertai dengan alih 
fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan 
kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan 
daya dukung lahan dalam menopang kehidupan 
masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga 
perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan 
meningkatkan kualitas lingkungan melalui 
penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai 
(Depdagri, 2007). 

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat RTHKP merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang 
wilyah propinsi dan kabupaten/kota. RTHKP 
adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan 
perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tana-
man guna mendukung manfaat ekologi, sosial, 
budaya, ekonomi dan estetik. Luas ideal RTHKP 
minimal 20% dari luas kawasan perkotaan. 

 

Tabel 2. Tabel Kepemilikan RTH 

 
(Sumber: Permen PU No. 05/PRT/M/2008) 

Berdasarkan hasil analisa dan pengamatan yang 
dilakukan, terdapat beberapa titik wilayah yang 
memilki lahan yang sangat. Maka di butuhkan 
ruang terbuka hijau kelurahan dengan kapasitas 
jangkauan pelayanan 1.250 m2 sebagai ruang 
terbuka hijau pada kawasan tersebut. Kelurahan 
Pampang memiliki batas-batas administrasi 
sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelu-
rahan  Tammua, Sebelah Timur berbatasan 
dengan Kelurahan Panaikang, Sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kelurahan  Sinrijala, Sebelah 
Barat berbatasan dengan Kelurahan Karuisi 
Utara, Secara keseluruhan Kelurahan Pampang 
memiliki luas 2,71 Km². 

 
Gambar 3. Peta Titik Kepadatan Permukiman 
Penduduk Pada Kelurahan Pampang 

Kondisi daerah penelitian yaitu berada pada 
tengah kota dengan lingkungan padat penduduk, 
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berbagai aktivitas sosial masyarakat sering 
dilakukan pada koridor jalan, melihat sempitnya 
ruang aktivitas bagi masyarakat. Bukan hanya 
masayarakat tetap yang bermukim pada daerah 
tersebut banyak masyarakat pendatang yang 
bermukim di daerah ini salah satunya maha-
siswa, melihat kelurahan ini berdekatan dengan 
salah satu kampus yang ada dikota Makassar, 
hal ini juga menjadi dasar bahwa perlunya 
perbaikan lingkungan pada wilayah tersebut 
untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan 
teratur. 

Maka setelah melakukan pengamatan pada 
wilayah kelurahan pampang, terdapat lahan 
yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat 
aktivitas sosial masyarakat yaitu ruang terbuka 
atau ruang publik bagi masyarakat. 

 
Gambar 4. Lahan Yang Berpotensi Sebagai RTH 

Lahan tersebut merupakan lahan yang sering 
digunakan masyarakat sekitar untuk melakukan 
kegiatan masyarakat pada waktu tertentu, letak 
lahan yang berada pada tengah kawasan 
permukiman akan lebih mudah di akses, kondisi 
lahan yang belum maksimal karena belum 
terkelolah dengan baik sehingga tidak dapat 
berfungsi secara baik sesuai pada fungsi ruang 
publik pada umumnya. Adapun Luasan lahan 
adalah 290 m2. 

290 : 2.710 x 100% =  0,11 % 

Maka dari ini luas ruang terbuka yang ada pada 
kelurahan pampang adalah 0,11 % dari total 
wilayah 2.710 m2.  

 
Gambar 5. Lahan Yang Berpotensi Sebagai RTH 

Kesimpulan  

Kelurahan pampang mempunyai lokasi yang 
strategis karena berada pada tengah perkotaan 
dengan jumlah penduduk yang sangat padat, 
selain itu berdekatan dengan salah satu per-
guruan tinggi sehingga menjadikanya layak 
untuk lebih diperhatikan terutama pada fasilitas 
ruang publik sehingga keberlanjutan kawasan 
yang sesuai dengan peraturan kebutuhan ruang 
terbuka hijau perkotaan serta lebih bersih dan 
teratur. 
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