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Abstrak 

Program Pengambangan Kota Hijau (P2KH) adalah program kolaborasi antara pemerintah kota/ 
kabupaten yang merupakan bentuk langkah nyata yang inovatif dalam rangka akselerasi imple-
mentasi rencana tata ruang wilayah sebagai komitmen mewujudkan kota hijau. Salah Satu Kabu-
paten yang masuk dalam kota yang melaksanakan P2KH adalah Kabupaten Kolaka Utara. Salah satu 
aspek dalam mewujudkan kota hijau adalah ketersediaan RTH perkotaan. Permasalahannya adalah 
dari hasil identifikasi luasan RTH di Kabupaten Kolaka Utara khususnya RTH perkotaan belum 
memenuhi syarat sehingga dengan adanya P2KH ini diharapkan dapat mewujudkan luasan RTH 
perkotaan yang ideal. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode 
pengambilan data secara observasi dan pengumpulan data luasan RTH dari dinas-dinas terkait untuk 
kemudia dilakukan analisis dan identifikasi kondisi dan kebutuhan RTH untuk selanjutnya menjadi 
dasar kebutuhan RTH tambahan yang juga menjadi wujud pelaksanaan P2KH sebagai perwujudan 
kota hijau. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa luas keseluruhan wilayah Kolaka Utara adalah 
3.692,59 Ha dan hanya memiliki 4,26% RTH publik seluas 170,63 Ha dan 5% RTH privat dengan 
total luas 184,63 Ha RTH yang secara keseluruhan terhitung hanya 9,24% dari total luas wilayah 
(dipersyaratkan 30%) dalam hal ini masih kekurangan 20,76% luasan RTH namun untuk 
mendukung perwujudan luasan RTH yang ideal pemerintah Kabupaten Kolaka Utara secara bertahap 
menyiapkan lokasi RTH baru dan ditahap awal disediakan 1,88 Ha lahan dan pilot project untuk RTH 
perkotaan dialokasikan 0,5Ha. 

Kata-kunci : P2KH, Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, Kolaka Utara 
 
 
Pendahuluan 

Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang-
ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang 
diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi 
(endemik, introduksi) guna mendukung manfaat 
langsung dan/atau tidak langsung yang dihasil-
kan oleh RTH dalam kota tersebut (yaitu kea-
manan, kenyamanan, kesejahteraan, dan kein-
dahan wilayah perkotaan). Berdasarkan Konfe-

rensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De 
Janeiro, Brazil Tahun 1992 dan dipertegas lagi 
pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan Tahun 
2002Bdisepakati bersama bahwa kota idealnya 
memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas 
kota, hal ini juga diamanatkan oleh UU No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 
bahwa “ruang terbuka hijau terdiri dari ruang 
terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau 
privat, proporsi ruang terbuka hijau pada 
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wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) 
persen dari luas wilayah kota”. Namun tampak-
nya bagi kota-kota di Indonesia pada umumnya 
hal ini akan sulit terealisir akibat terus adanya 
tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana 
dan prasarana kota, seperti pembangunan ba-
ngunan gedung, pengembangan dan penam-
bahan jalur jalan yang terus meningkat serta 
peningkatan jumlah penduduk. 

Dalam rangka mendukung pembangunan wila-
yah perkotaan yang berkelanjutan, dibutuhkan 
upaya perencanaan tata ruang kota yang 
terpadu, manusiawi dan berwawasan lingkungan 
hidup. Oleh karena itu kebutuhan kawasan 
ruang terbuka hijau di kawasan-kawasan perko-
taan semakin diperlukan dalam rangka mewu-
judkan tata ruang kawasan perkotaan yang 
memperhatikan fungsi lingkungan, keserasian, 
serta daya dukung kawasan perkotaan bagi akti-
vitas, kesehatan, dan kualitas kehidupan masya-
rakat perkotaan. 

Ruang terbuka hijau pada hakekatnya sangat 
bermanfaat secara fungsional dan estetika. Pe-
nyediaan kebutuhan ruang terbuka hijau kota 
merupakan bagian dari rencana struktur pela-
yanan kegiatan kota dan rencana pemanfaatan 
ruang kota serta bagian penting dari struktur 
pembentuk kota, dimana ruang terbuka hijau 
kota memiliki fungsi utama sebagai penunjang 
ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai 
ruang terbuka penambah dan pendukung nilai 
kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan.  
Keberadaan ruang terbuka hijau kota sangatlah 
diperlukan dalam mengendalikan dan memeli-
hara integritas dan kualitas lingkungan. Untuk 
itu penataan atau penyediaan ruang terbuka 
hijau tidak terlepas dari upaya penataan ruang 
kota secara keseluruhan, maka penyediaan 
ruang bagi kebutuhan ruang terbuka hijau tetap 
harus mengacu pada ketentuan penataan ruang 
kota yang ada. 

Mengingat fungsi kawasan ruang terbuka hijau 
sangat penting, maka perlu adanya upaya mem-
pertahankan kawasan terbuka hijau yang baru 
yang disertai oleh adanya kemampuan peren-
canaan, pembangunan, pemanfaatan, penga-

wasan dan pengendalian kawasan Ruang Ter-
buka Hijau yang semakin baik. 

Dengan pesatnya pertumbuhan kota, maka 
dihadapi konfliuk pemanfaatan ruang kawasan 
perkotaan yang cenderung mengesampingkan 
kebutuhan ruang untuk kawasan ruang terbuka 
hijau. Kecenderungan ini terjadi akibat adanya 
kebutuhan ruang yang semakin tinggi di kawa-
san perkotaan untuk lokasi pembangunan kawa-
san permukiman, prasarana dan sarana perkota-
an, dan pembangunan lainnya seiring dengan 
semakin meningkatnya jumlah penduduk dika-
wasan perkotaan. Hal tersebut menimbulkan 
persaingan kepentingan antara fungsi taman 
dengan fungsi kawasan komersil. Dalam arti, 
banyak ruang terbuka hijau yang beralih fungsi 
menjadi kawasan komersil, seakan memenuhi 
setiap lahan yang tersedia, sementara lahan 
yang ada semakin terbatas. Gejala tersebut tim-
bul sebagai akibat terjadinya perubahan nilai 
dan harga tanah didaerah tersebut. Adanya ber-
bagai konsep manajemen lahan yang dapat 
mempertahankan keberadaan maupun pengem-
bangan baru dari ruang terbuka hijau, seperti 
halnya konsolidasi lahan, bank lahan, maupun 
berbagai konsep manajemen lahan lainnya, 
dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 
mempertahankan keberadaan ruang terbuka 
hijau. 

Upaya pengendalian ruang terbuka hijau diper-
kotaan merupakan bagian dari upaya  pencapai-
an sasaran pembangunan perkotaan. Oleh kare-
na itu, kebersamaan dan keterpaduan langkah 
instansi terkait dengan masyarakat termasuk 
pihak swasta sangatlah diperlukan. 

Berkaitan dengan pekerjaan Penyusunan Ren-
cana Ruang Terbuka Hijau, tepatnya di kawasan 
Kabupaten Kolaka Utara, dirasakan sangat perlu 
sekali mengingat Kabupaten Kolaka Utara, juga 
merupakan salah satu pusat kegiatan yang stra-
tegis dan berpengaruh terhadap pengembangan 
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Kajian Pustaka 

Ruang terbuka hijau adalah area meman-
jang/jalur dan/atau mengelompok, yang peng-
gunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tum-
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buh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. Kawasan perko-
taan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa peme-
rintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan eko-
nomi. Menurut Hakim (2002) ruang terbuka 
hijau kota adalah ruang-ruang yang terdapat di 
dalam kota, baik berupa koridor/jalur ataupun 
area/kawasan sebagai tempat pergerakan/ 
penghubung dan tempat perhentian/tujuan, di-
mana unsur hijau (vegetasi) yang alami dan 
sifat ruang terbuka lebih dominan. Nurisjah dan 
Pramukanto (1995) menyatakan bahwa RTH di 
kawasanperkotaan merupakan salah satu bagian 
dari ruang kota yang sangat penting nilainya, 
tidak hanya ditinjau dari segi fisik dan sosial 
tetapi juga dari penilaian ekonomi dan ekologis. 
Pola dan bentuk RTH kota dan bagian-
bagiannya serta kebutuhan RTH di tiap kota 
sangat beragam. Hal ini tergantung dari perma-
salahan yang dihadapi oleh kota tersebut dan 
permasalahan ini merupakan faktor penentu 
utama dari jumlah dan kualitas RTH yang akan 
direncanakan. Lebih jauh lagi diungkapkan 
bahwa dengan diketahuinya jumlah total RTH 
kota tersebut, pertimbangan selanjutnya adalah 
penentuan pola RTH secara makro, distribusinya 
di tiap wilayah, bentuk fisik, ekologis dan atau 
estetika RTH serta seleksi vegetasi. Bentuk 
ruang terbuka hijau menurut Lynch (1982) 
terdiri dari node yang dapatberupa hutan kota, 
lapangan olahraga yang mempunyai fungsi 
ekologi, fungsi sosial, path yang berupa jalur 
hijau jalan, median jalan, dan sempadan sungai 
mempunyai fungsi ekologi, sosial dan estetika 
kota, district yang dapat berupa halaman dan 
pekarangan, taman-taman umum, taman kota 
dan pemakaman umum, kebun dansawah 
masyarakat, dan tanaman obat mempunyai 
fungsi ekologi, fungsi sosial danfungsi estetika 
kota, edge yang dapat berupa greenbelt yang 
dapat berfungsi sebagai penyangga ekologis 
kota. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 
Tahun 1988 adalah bagian dari ruang terbuka 
yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian 
hijau tanaman atau tumbuhan secara alamiah 
maupun budidaya tanaman, seperti lahan 

pertanian, pertamanan, perkebunan, dan 
sebagainya. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) suatu daerah ter-
tentu sebaiknya menampilkan ciri dan karakter 
daerah tersebut. Terdapat tujuh bentuk RTH 
berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : 

(1) RTH yang berlokasi dikarenakan adanya tu-
juan konservasi,  

(2) RTH untuk tujuan keindahan kota,  
(3) RTH karena adanya tuntutan fungsi kegia-

tan tertentu misalnya RTH rekreasi dan RTH 
pusat kegiatan olahraga, 

(4) RTH dengan tujuan pengaturan lalu lintas 
kota, 

(5) RTH sebagai sarana olahraga bagi kepenti-
ngan suatu lingkungan perumahan,  

(6) RTH untuk kepentingan flora dan fauna se-
perti kebun binatang dan 

(7) RTH untuk halaman maupun bangunan 
rumah (Inmendagri No. 14 tahun 1988).  

Dalam Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 
Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 
diharapkan menyediakan acuan yang memudah-
kan pemangku kepentingan baik pemerintah 
kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, 
dalam perencanaan, perancangan, pembangu-
nan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, 
memberikan informasi yang seluas-luasnya ke-
pada masyarakat dan pihak-pihak terkait ten-
tang perlunya ruang terbuka hijau sebagai 
pembentuk ruang yang nyaman untuk berakti-
vitas dan bertempat tinggal. 

Dalam perencanaan tata ruang kota terdapat 
beberapa faktor yang saling berkaitan dan ber-
kesinambungan seperti  tata guna lahan, sistem 
transportasi, dan sistem jaringan utilitas yang 
merupakan tiga faktor utama dalam menata 
ruang kota. Dalam perkembangan selanjutnya, 
konsep ruang kota selain dikaitkan dengan per-
masalahan utama perkotaan yang akan dicari 
solusinya juga dikaitkan dengan pencapaian 
tujuan akhir dari suatu penataan ruang yaitu 
untuk kesejahteraan, kenyamanan, serta kese-
hatan warga dan kotanya.  

RTH perkotaan mempunyai manfaat kehidupan 
yang tinggi, Berbagai fungsi yang terkait dengan 
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keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, eko-
nomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang 
dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya 
dapat dalam meningkatkan kualitas lingkungan 
dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan 
tetapi juga dapat menjadi nilai kebanggaan dan 
identitas kota.  

Untuk mendapatkan RTH yang fungsional dan 
estetik dalam suatu sistem perkotaan maka luas 
minimal, pola dan struktur, serta bentuk dan 
distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam 
membangun dan mengembangkannya. Karakter 
ekologis, kondisi dan keinginan warga kota, 
serta arah dan tujuan pembangunan dan per-
kembangan kota merupakan determinan utama 
dalam menentukan besaran RTH fungsional ini.  

Keberadaan RTH penting dalam mengendalikan 
dan memelihara integritas dan kualitas lingku-
ngan. Pengendalian pembangunan wilayah per-
kotaan harus dilakukan secara proporsional dan 
berada dalam keseimbangan antara pembangu-
nan dan fungsi-fungsi lingkungan.  

Tipologi RTH Kota 

Tipologi ruang terbuka hijau dibagi menjadi dua 
yaitu ruang terbuka hijau fisik dan non fisik.  
Secara fisik RTH berupa taman, lapangan olah-
raga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan, pe-
karangan perumahan, saluran irigasi dan seba-
gainya. Sedangkan fungsi non fisiknya berupa 
fungsi RTH yang dapat dirasakan manfaatnya, 
dapat berfungsi ekologis (perbaikan lingkungan), 
socialbudaya, estetika, dan ekonomi. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada hakekatnya 
merupakan salah satu unsur kota yang mempu-
nyai peran penting setara dengan unsur-unsur 
kota yang lain. Pentingnya unsur RTH ini karena 
fungsi dan manfaatnya tidak dapat digantikan 
dengan unsur-unsur lain karena sifatnya yang 
alami. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan 
suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur 
dan struktur alami. Yaitu unsur-unsur alam yang 
dapat menjalankan proses-proses ekologis, se-
perti pengendali pencemaran udara, ameliorasi 
iklim, pengendali tata air dan sebagainya. Unsur 
alami inilah yang menjadi ciri RTH di wilayah 
perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-

tumbuhan atau vegetasi, badan-badan air mau-
pun unsur-unsur alami lainnnya. Di dalam sis-
tem ruang terbuka (systems of open space), 
ruang terbuka hijau (green open spaces) meru-
pakan bagian dari ruang terbuka (Urban 
Planning & Design Criteria, second edition 1975). 
Klasifikasi ruang terbuka hijau tersebut terdiri 
dari RTH Lindung (wilderness areas, protected 
areas, natural park areas) dan RTH Binaan 
(urban park area, recreational areas dan urban 
development open spaces). Namun demikian 
dalam penataan ruang, RTH banyak diartikan 
sebagai unsur alami berupa vegetasi saja. Hal 
ini dapat dilihat dari berbagai pengertian RTH 
yang selama ini dikenal. Seperti pengertian RTH 
di dalam Undang-undang no. 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang maupun Permendagri 
No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ter-
buka Hijau Kawasan Perkotaan.  

Pembangunan ruang terbuka hijau atau infra-
struktur hijau ini bukan hanya asal peruntukan 
(land use) saja, tetapi merupakan suatu sistem 
yang mempunyai landasan yang kuat. Adapun 
landasan yang dijadikan sebagai tulang pung-
gung ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, 
terutama adalah: 

1. Adanya faktor air, baik berupa sungai, 
danau, situ, rawa-rawa dan badan air lain-
nya; 

2. Adanya faktor hutan, baik hutan alami mau-
pun hutan yang direncanakan seperti hutan 
kota, hutan rekreasi; 

3. Adanya lahan-lahan produksi, seperti sawah, 
kebun, ladang, dan daerah pertanian lain-
nya; 

4. Adanya faktor tepian, baik tepian/pantai laut 
maupun tepian danau; 

5. Adanya ruang-ruang terbuka akibat perkem-
bangan teknologi, seperti lapangan terbang, 
ruang-ruang antar bangunan, taman-taman 
kota, jalur hijau jalan, jalur tegangan tinggi, 
kanal, dan ruang terbuka lainnya; 
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6. Adanya faktor tuntunan agama, tradisi, mau-
pun budaya, seperti makam, kuburan alun-
alun; 

7. Adanya faktor-faktor lain seperti tempat 
olahraga, lapangan golf, lapangan latihan 
militer, dan sebagainya. 

Fungsi Dan Manfaat RTH di Wilayah 
Perkotaan 

Keberadaan unsur alami di wilayah perkotaan 
menjadi sangat penting karena dapat menjaga 
keberlangsungan ekosistem perkotaan seperti 
siklus hidrologi, iklim mikro, mereduksi polusi, 
produksi oksigen diudara yang bermanfaat 
untuk kesehatan. Sementara tujuan pembentu-
kan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan hidup perko-
taan yang nyaman, segar, indah, bersih dan se-
bagai sarana lingkungan perkotaan. Mencipta-
kan keserasian lingkungan alami dan lingkungan 
binaan yang berguna untuk kepentingan masya-
rakat. Agar tercipta kota yang layak huni dan 
berkelanjutan (liveable, habitable & sustainable). 

Secara garis besar fungsi Ruang Terbuka Hijau 
di wilayah perkotaan dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

1.  Konservasi tanah dan air  
2.  Ameliorasi iklim 
3.  Pengendali pencemaran  
4.  Habitat satwa dan konservasi plasma nutfah  
5.  Sarana kesehatan dan olahraga  
6.  Sarana rekreasi dan wisata 
7.  Sarana pendidikan dan penyuluhan  
8.  Area evakuasi bencana  
9.  Pengendali tata ruang kota  
10.Estetika 

Dari berbagai fungsi dan manfaat tersebut maka 
fungsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkota-
an dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori 
yaitu: fungsi ekologis, fungsi sosial eko-
nomi-budaya, dan fungsi estetika. Namun 
demikian dalam penataan ruang perkotaan 
fungsi ruang terbuka hijau lebih ditekankan pa-
da fungsi ekologis. 

Struktur dan Jenis Ruang Terbuka Hijau 
Kota 

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari 
ruang terbuka (open space) yang dapat dibeda-
kan dalam berbagai jenis dan bentuknya, seperti 
RTH Pertanian, RTH Kehutanan, RTH Pertama-
nan, RTH Olahraga, RTH Pemakaman dan jenis 
RTH lainnya. Ruang terbuka hijau di wilayah 
perkotaan, terutama RTH publik pada umumnya 
dikelola oleh instansi pemerintah. RTH publik 
seperti taman-taman kota, taman lingkungan 
dan taman interaksi pada umumnya dikelola 
oleh Dinas Pertamanan; hutan lindung, hutan 
kota, taman hutan raya dikelola oleh Dinas 
Kehutanan; sedangkan Jalur Hijau dikelola oleh 
Dinas Pekerjaan Umum dan berbagai instansi 
terkait seperti jalur hijau jalan, jalur hijau 
sungai, jalur hijau pantai dan sebagainya. 
Sedangkan RTH privat adalah lahan di sekitar 
bangunan berupa halaman atau pekarangan 
berupa taman bangunan maupun taman-taman 
rekreasi yang dikembangkan oleh pihak swasta.  
Di dalam pembangunan kota dikenal adanya 
prasarana kota atau “urban infrastructure”, yang 
pada umumnya berupa jalan raya, jaringan 
drainase, jaringan listrik, infrastruktur sosial se-
perti rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Kini 
di dalam pembangunan kota yang berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan dikenal istilah 
infrastruktur hijau kota (urban green infra-
structure). Infrastruktur hijau ini merupakan 
jaringan ruang terbuka kota untuk melindungi 
nilai dan fungsi ekosistem alami yang dapat 
memberi dukungan pada kehidupan manusia. 
Pengembangan infrastruktur hijau dapat mendu-
kung kehidupan warga, menjaga proses eko-
logis, keberlanjutan sumber daya air dan udara 
bersih, yang memberi kontribusi pada kesehatan 
dan kenyamanan warga kota.  
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Gambar 1. Diagram Struktur dan Jenis Ruang Ter-
buka Hijau Kota (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum No. 5/PRT/M/2008) 
 
Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian 
wujud pelaksanaan program pengembangan 
kota hijau (P2KH) melalui optimalisasi penyedia-
an ruang terbuka hijau perkotaan adalah melalui 
penelitian kualitatif deskriptif dengan mengu-
raikan fakta-takta dan data hasil obeservasi 
kondisi ruang terbuka hijau yang ada di Kabu-
paten Kolaka Utara sebagai indikator pelaksana-
an Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 
di tingkat kebupaten. Pengumpulan data luasan 
RTH yang ada dilakukan untuk mengidentifikasi 
luasan RTH terhadap penyediaan RTH dalam 
mendukung program P2Kh sebagai pemenuhan 
persyaratan undang-undang penyediaan 30% 
dari luas perkotaan adalah diperuntukan untuk 
RTH sesuai amanat undang-undang nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Luas RTH 
yang dijadikan acuan adalah RTH perkotaan 
yang bersifat lingkungan binaan (bukan hutan)  

Hasil dan Pembahasan 

Identifikasi Eksisting Jenis Ruang Terbuka 
Hijau Kota 

Dari persebarannya di Kabupaten Kolaka Utara, 
lokasi-lokasi RTH adalah sebagai berikut : 

A. Ruang Terbuka Hijau Publik 

Identifikasi jumlah RTH Publik yang terdapat di 
Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan kondisi 
eksisting, dikelompokan berdasarkan jenisnya. 
Jenis-jenis RTH tersebut diantaranya yaitu 
Taman Kota, Hutan Kota, Kawasan Pemakaman 
Umum, Jalur Hijau Sempadan Jalan, Jalur Hijau 
Sempadan Sungai, Jalur Hijau dan Sempadan 
Pantai. Uraian masing masing jenis RTH terse-
but sebagai berikut : 

1. RTH Kawasan Taman Kota dan 
Lingkungan. 

RTH Taman Kota adalah taman yang ditujukan 
untuk melayani penduduk satu kota atau bagian 
wilayah kota. Taman kota memiliki fungsi 
ekologis, rekreasi, estetika dan olah raga.  
 

 
Gambar 2.  Eksisting RTH Publik  Kabupaten Kolaka 
Utara (Sumber: Dokumentasi Penulis 2015) 

2. RTH Kawasan Hutan 

Hutan memiliki fungsi sebagai pelestarian, perl-
indungan dan pemanfaatan plasma nutfah, ke-
anekaragaman hayati, pendidikan dan penelitian. 

  
Gambar 3. Eksisting RTH Kawasan Hutan di  Kabu-
paten Kolaka Utara (Sumber: Dokumentasi 2015) 

3. RTH Jalur Hijau Jalan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan Jalan 
dapat berupa taman median yang memiliki 
fungsi seperti sebagai peneduh, penyerap polusi 
udara, penyerap kebisingan, pemecah angin, 
pembatas pandang, penahan sinar lampu 
kendaraan dan sebagainya.  
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Gambar 4. Eksisting RTH Jalur Hijau Jalan di  Kabu-
paten Kolaka Utara (Sumber: Dokumentasi 2015) 

4. RTH Fungsi Tertentu 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Fungsi tertentu 
meliputi RTH Pemakaman, RTH Sempadan 
Sungai, Sempadan Pantai dan RTH Wisata dan 
Rekreasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Eksisting RTH Fungsi Tertentu di  Kabu-
paten Kolaka Utara (Sumber: Dokumentasi 2015) 

Tabel 1. Jenis RTH publik (eksisting) di Kabu-paten 
Kolaka Utara 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(Sumber: Database PU (Bagian Tata Ruang) Kabupa-
ten Kolaka Utara, 2015) 

Tabel 2. Jenis RTH publik (eksisting) di Wilayah 
Perkotaan Strategis Kolaka Utara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(Sumber: Database PU (Bagian Tata Ruang) 
Kabupaten Kolaka Utara, 2015) 

A. Ruang Terbuka Hijau Privat 

Identifikasi jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
Privat  yang terdapat di Kabupaten Kolaka Utara 
berdasarkan kondisi eksisting, dikelompokan 
berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis RTH tersebut 
diantaranya yaitu RTH permukiman dan industri, 
RTH perkantoran, jasa dan perdagangan (hala-
man kantor, pertokoan, tempat usaha, tempat 
ibadah, sekolah atau kampus, rumah sakit dan 
puskesmas dan lain-lain), RTH pertanian dan 
per-kebunan Kabupaten Kolaka Utara. Jenis-
jenis RTH Privat tersebut akan diuraikan sebagai 
berikut : 

1. RTH Kawasan Permukiman 

RTH perkarangan perumahan merupakan RTH 
yang terdapat pada lingkungan perumahan baik 
permukiman formal maupun informal. RTH yang 
terdapat pada permukiman formal selain RTH 
perkarangan terdapat juga RTH yang berupa 
taman lingkungan, jalur hijau dan pulau jalan. 
Selain permukiman formal terdapat juga permu-
kiman informal yaitu permukiman yang berkem-
bang secara alami di kawasan tertentu. Kawa-
san permukiman informal berkembang secara 
linear mengikuti pola jaringan jalan yang ada. 
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Gambar 6. Eksisting RTH Pemukiman di  Kabupaten 
Kolaka Utara (Sumber : Dokumentasi 2015) 

 

2. RTH Perkantoran, Jasa dan Perda-
gangan 

Taman halaman kantor merupakan taman privat 
di Kabupaten Kolaka Utara pada umumnya 
sudah tertata dengan baik serta semua perkan-
toran yang ada semua telah memiliki ruang 
terbuka hijau meliputi : Taman Kantor, Taman 
Kantor Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, 
Taman RSUD, Taman Puskesmas dan lainya 
berbeda dengan daerah pertokoan dan tempat 
usaha hanya memiliki ruang terbuka tetapi tidak 
hijau. 

Halaman pertokoan dan tempat usaha di-buat 
dari rebat beton yang difungsikan sebagai lahan 
parkir kendaraan. Berdasarkan RT/RW Kabupa-
ten Kolaka Utara luas kawasan Perkantoran, 
Jasa dan Perdagangan dengan KDB 70 – 90 %. 
 

 

 
Gambar 7. Eksisting RTH Perkantoran di  Kabupaten 
Kolaka Utara (Sumber: Dokumentasi 2015) 

3. RTH Pertanian dan Perkebunan 

Sesuai dengan RT/RW Kabupaten Kolaka Utara 
Tahun 2013 dan Kabupaten Kolaka Utara dalam 
angka tahun 2013, luas kawasan pertanian 
tanaman pangan adalah 7.696,9 Ha. 
 

 
Gambar 8. Eksisting RTH Pertanian dan Perkebunan 
di  Kabupaten Kolaka Utara (Sumber: Dokumentasi 
2015) 

Tabel 3. RTH Kawasan hutan lindung 

NO. KAWASAN LINDUNG 

1. Kawasan hutan lindung ditetapkan seluas 
159.133 Ha 

 Kawasan perlindungan setempat 
 Sempadan pantai          

b. Sempadan Sungai 
c. Kawasan sekitardanau 
d. Ruang terbuka hijau perkotaan (RHTP) 

- Hutan Kota  
- Taman Kota 
- Alun-alun 
- Jalur hijau 
- Taman pemakaman umum (TPU) 
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4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam 
dan Cagar Budaya 
a. Kawasan taman nasional (rencana) 
b. Kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan 
- Situs Goa Tengkorak Lawolatu 
- Situs Goa Lametusa 

5. Kawasan Rawan Bencana Alam 
a. Kawasan rawan tanah longsor 
b. Kawasan rawan gelombang pasang 
c. Kawasan rawan banjir pada lokasi 

terkena luapan sungai 

6. Kawasan lindung Geologi 
a. Kawasan Karst 
b. Kawasan rawan bencana alam geologi 

1) Kawasan rawan tsunami 
2) Kawasan rawan abrasi 
3) Kawasan rawan gerakan tanah 

c. Kawasan perlindunganair tanah 
1) Kawasan imbuhan air tanah CAT 

Lelewawo 
2) Kawasan Sekitar mata air 

 

Tabel 4. RTH Kawasan budidaya 

NO. KAWASAN BUDIDAYA 

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 
Kawasanhutanproduksiterbatas ditetapkan 
seluas71.733 Ha 

2. Kawasan Peruntukan Pertanian 

a. Kawasanpertaniantanaman pangan 

- Kawasan pertanian pangan 
lahanbasah seluas 7.696,90 Ha 

- Kawasan pertanianpangan lahan 
keringdengan komoditi padi ladang 
dan palawija 

b. Kawasan pertanian hortikultura 

- Tanaman sayuran 
- Tanaman buah-buahan  
- Tanaman biofarmaka 
- Tanaman hias 

c.  Kawasan Peruntukan Perkebunan 

- Kawasan perkebunan campuran 
dengan komoditi meliputi kelapa, 
kopi, kakao, pala, jambu mente,  
lada,  kemiri,  enau, nilam, asam 
jawa, kapuk, sere wangi dan jahe 
merah 

- Kawasan perkebunan khusus meli-
puti kawasan perkebunan kakao, 
cengkeh, sagu, kelapa sawit dan 
pala 

d. Kawasan Peternakan 

- Ternah besar dan kecil 
- Ternak unggas 

3. Kawasan Peruntukan perikanan  

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap 
b. Kawasan peruntukan budidaya 
- Budidaya perikanan payau tambak 
- Budi daya perikananair tawar 
- Budidaya perikanan laut 
- Budidaya minapolitan 
- Kawasan pulau-pulau kecil 

4. Kawasan peruntukan pertambangan 

a. Wilayah usaha pertambangan (WUP) 
(direncanakan) seluas 225.208,85 Ha 

b. Wilayah pertambangan rakyat (WPR) 
c. Wilayah kerja pertambngan minyak dan 

gas bumi (WKP migas) Blok Kolaka-
Lasusua 8.044 km2 

5. Kawasan peruntukan industri 

a. Kawasan peruntukan industri besar 
b. Kawasan peruntukan industri kecil dan 

menengah 
c. Rencana kawasan industri 

pertambangan 
6. Kawasan lindung Geologi 

a. Kawasan Karst 
b. Kawasan rawan bencana alam geologi 
c. Kawasan rawan tsunami 
d. Kawasan rawan abrasi 
e. Kawasan rawan gerakan tanah 
f. Kawasan perlindunganair tanah 

 Kawasan imbuhan air tanah CAT Lele-
wawo 

g. Kawasan Sekitar mata air 
7.  Kawasan Peruntukan Pariwisata 

a. Kawasan peruntukkan pariwisata alam 
pegunungan/danau/hutan/air terjun 

b. Kawasan Pariwisata alam pantai 
c. Kawasan peruntukan pariwisata sejarah 

dan budaya 
d. Kawasan pariwisata buatan 

8. Kawasan peruntukan lainnya 
a. Kawasan peruntukan pertanahan dan 

keamanan 
b. Kawasan peruntukkan perkantoran 

pemerintah kabupaten 
(Sumber: Dinas PU Kabupaten Kolaka Utara, 2015) 

Kondisi Eksisting Lokasi RTH perkotaan  

Berdasarkan surat keputusan Bupati Kolaka Uta-
ra No. 912/207/Tahun 2014 menetapkan bahwa 
lokasi perencanaan RTH perkotaan adalah di 
Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua yang berada 
di dalam kawasan perkantoran pemerintahan 
dan sebagian berbatasan dengan area pemuki-
man penduduk. Lokasi perencanaan merupakan 
lokasi prioritas RTH yang merupakan bentuk pe-
laksanaan program P2KH (Program Pengemba-
ngan Kota Hijau) melalui Rencana Aksi Kota 
Hijau (RAKH) pemerintah daerah Kolaka Utara 
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dengan luas 1,88Ha (luasan sesuai penjabaran 
SK Bupati No.912/207/Tahun 2014).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Lokasi RTH Baru di  Desa Ponggiha 
Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara 
(Sumber: Citra Google Earth, 2015) 
Kondisi eksisting lokasi merupakan area bekas 
arena motor cross yang telah lama tidak diguna-
kan. Vegetasi yang menutupi lahan sebagian 
besar adalah tanaman semak dan perdu adapun 
beberapa jenis pohon antara lain pohon pisang, 
pohon trembesi dan lainnya. Kondisi tapak rela-
tif datar dan sebagian area merupakan area 
retensi air dan ada pula sebagian yang menjadi 
jalur pelimpahan bak penampungan air bersih 
dari puncak Kantor Bupati Kolaka Utara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10. Kondisi Eksisting lokasi RTH di  Desa 
Ponggiha Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka 
Utara (Sumber: Dokumentasi, 2015) 

 
Status kepemilikan lahan adalah milik Pemerin-
tah daerah Kolaka Utara dengan peruntukan 
prioritas RTH publik. Di sebelah Timur kawasan 
berbatasan dengan kawasan hutan lindung yang 
merupakan sarana penyangga ekologis kawasan 
sekitar. lokasi memiliki sarana akses berupa 
jalan kendaraan dengan lebar ±5 m dan meru-
pakan jalur dua arah dan dilengkapi saluran air 
sebagai jalur pembuangan air kotor.  

Evaluasi RTH Perkotaan 

Berdasarkan data eksisting RTH perkotaan di 
Kolaka Utara yakni termasuk di dalamnya adalah 
kawasan hutan lindung (159.133Ha) dan kawa-
san hutan produksi 71.733, jumlah luasan RTH 
alami telah lebih dari 30% dari luas keseluruhan 
Kabupaten 339.162 Ha, namun berbicara me-
ngenai luas RTH perkotaan yakni kebutuhan 
RTH non alami untuk kegiatan ruang terbuka 
publik di Kolaka Utara masih memiliki kekura-
ngan bila merujuk pada standar luasan mini-
mum RTH yang dipersyaratkan Undang-undang 
No.27 tahun 2008 yakni minimal tersedia 30% 
RTH dengan pembagian 20% RTH publik dan 
10% RTH privat. Adapun kekurangan tersebut 
yakni pada RTH ibu kota kabupaten dengan luas 
keseluruhan wilayah 3.692,59 Ha hanya memiliki 
4,26% RTH publik seluas 170,63 Ha dan 5% 
RTH privat dengan luas 184,63 Ha yang secara 
keseluruhan terhitung hanya 9,24% dari kondisi 
yang dipersyaratkan 30% dalam hal ini masih 
kekurangan 20,76% luasan RTH. Selain RTH 
Ibukota Kabupaten, RTH Perkotaan strategis 
juga masih memiliki kekurangan kebutuhan RTH 
yakni dari kondisi eksisting yang ada sekarang 
hanya 16% dari kebutuhan 30% atau masih 
kekurangan 13,65% atau 50,1 Ha dari total luas 
367 Ha. 

Tabel 5. Data Eksisting RTH Ibukota Kabupaten RTH 
Perkotaan Strategis Kolaka Utara 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekurangan RTH non alami yang di alami 
Kabupaten Kolaka Utara sebagian besar adalah 
akibat dari kurangnya pemenuhan sarana publik 
dalam hal ini adalah sarana ruang terbuka hijau 
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(taman kota) yang dapat dimanfaatkan untuk 
aktifitas masyarakat baik aktifitas sosial budaya 
maupun sarana olahraga dan rekreasi. RTH non 
alami yang dimaksud adalah RTH yang meru-
pakan RTH kawasan binaan yang dapat didesain 
secara khusus (ada campur tangan manusia) 
sesuai kebutuhan aktifitas publik tanpa mengu-
rangi fungsi ekologis dan estetika yang ada 
pada RTH tersebut. 

Lokasi RTH di Desa Ponggiha Kecamatan Lasu-
sua merupakan lokasi strategis dan sesuai 
dengan persyaratan RTH baru yakni berada di 
areal mudah dijangkau (aksesibilitas tinggi) 
berada pada radius area pemukiman dan per-
kantoran sehingga dapat diamanfaatkan untuk 
aktifitas bersantai, rekreasi dan olahraga bahkan 
kegiatan budaya dan pendidikan. Lokasi memi-
liki aksesibilitas yang cukup baik yakni memiliki 
jalan dengan kondisi baik dan dapat ditempuh 
dengan berjalan kaki dari pemukiman warga 
dan kompleks perkantoran ataupun dengan ken-
daraan, visibilitas tinggi karena berada persis 
pada tepi jalan, luasan memadai (lebih dari 
5000 m²), status lahan yang cukup jelas sesuai 
dengan SK Bupati yang secara jelas menetapkan 
lokasi sebagai area RTH dan diperkuat dengan 
status kepemilikan tanah yang sah milik pemeri-
ntah Kabupaten Kolaka Utara. 

Kebutuhan RTH Perkotaan  

analisa kebutuhan RTH perkotaan dengan ber-
dasarkan data luasan RTH eksisting dari masing-
masing RTH yakni di ibukota kabupaten dan di 
wilayah perkotaan strategis. 

Tabel 6. Analisa Perbandingan Luasan Dan Persen-
tase RTH Eksisting Ibukota KabupatenDan Yang Di 
Persyaratkan 

 

Berdasarkan analisis tabel diatas dapat terlihat 
bahwa RTH kabupaten yang tersedia dari kon-
disi eksisting hanya 9,24% atau 355,26 Ha dari 
keseluruhan luas sehingga untuk memenuhi 
kondisi ideal (minimal luas RTH 30%) masih 
memerlukan tambahan RTH dengan luas 
752,517 Ha atau 20,76% dengan pembagian 
567,888 Ha (15,74%) untuk RTH privat dan 
184,692 Ha (5%) untuk RTH Publik. 

Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Mem-
bentuk  Karakter Kota 

Dalam penentuan jenis dan lokasi RTH Per-
kotaan yang direncanakan dalam Rencana 
Tindak sebaiknya dipilih RTH yang memberikan 
kontribusi signifikan dalam membentuk image 
sebuah perkotaan. Beberapa yang mampu 
menunjukan bahwa RTH perkotaan tersebut 
telah mampu menjadi icon dan membentuk 
karakter sebuah kota yaitu dengan adanya RTH 
mampu menjadikan sebuah kota nampak teduh 
dan nyaman yang ditunjukkan dengan kebera-
daan penghijauan di jalur hijau yang ditumbuhi 
pepohonan besar berdaun rindang, yang meng-
hubungkan dengan seluruh node-node RTH 
yang ada di kota. 

Konsep Struktur Ruang RTH Kota Lasusua 
dibentuk melalui tatanan letak seluruh RTH yang 
ada untuk melayani wilayah perkotaan Kota 
Lasusua yang dikelompokan berbagai jenis RTH 
dan saling berhubungan dengan jenis RTH 
lainnya sehingga dapat menjamin keberlangsu-
ngan dan kesimbangan kebutuhan hidup kota 
dan organisme hidup lainnya. 

Potensi dan Peluang Pengembangan 
Ruang Terbuka Hijau  

Rencana Tindak yang disusun harus pragmatis 
memperhatikan lokasi-lokasi yang berpotensi 
untuk dikembangkan sebagai RTH pada tahun-
tahun mendatang sebagai upaya pemenuhan 
luasan RTH Perkotaan30%. Disertai pula taha-
pan-tahapan perwujudan RTH Perkotaan dilo-
kasi-lokasi tersebut. Disisi lain, pemenuhan lua-
san RTH tidak selalu berarti pembangunan RTH 
baru, namun dapat dilakukan melalui akuisisi 
RTH Privat, revitalisasi RTH yang sudah menga-
lami alih fungsi, atau melalui pengembangan 
RTH pada fungsi khusus. 
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Kesimpulan 

Melalui program P2KH diupayakan terjadinya 
penambahan luasan RTH Publik dan RTH Privat 
di Kabupaten Kolaka Utara. Tetapi dalam pro-
gram awal masih berupa prioritas penambahan 
luasan RTH yang ditujukan untuk RTH Publik. 
Sasaran selanjutnya dari program P2KH ini di-
samping penambahan RTH Publik juga penam-
bahan RTH Privat melalui mekanisme penerapan 
insentif dan disinsentif Perda IMB dan RTH 
Kabupaten Kolaka Utara. Dalam rangka Penam-
bahan luasan RTH Publik direncanakan di Keca-
matan Lasusua Desa Ponggiha Kabupaten Kola-
ka Utara ditetapkan seluas 1,88 Ha dan yang 
akan direalisasikan sebagai Pilot Project tahap 
awal adalah seluas 0,5 Ha atau 5.000 M2. 

Daftar Pustaka 

Hakim, R., & Utomo, H. (2002). Komponen 
Perancangan Arsitektur Lansekap. Jakarta : Penerbit 
Bumi Aksara. 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
(1988).Tentang Tujuan, Peranan dan Manfaat 
Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. 

Chiara, J. D. (1975). Urban Planning and Design 
Criteria. New York: Van Nostrand Reinhold Company 

Lynch, Kevin. 1982. The Image of The City. London : 
Massachusets Institute of Technology. 

Nurisjah, S., & Q. Pramukanto. (1995). Perencanaan 
Lanskap (PenuntunPraktikum). Program Studi 
Arsitektur Lanskap, Jurusan Budidaya Pertanian, 
Fakultas Pertanian, IPB (Tidak Dipublikasikan). 
Bogor. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun (2007) 
tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 
Perkotaan.  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/ 
(2008) Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfa-
atan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.  

Undang-undang No. 26 tahun (2007) tentang Ruang 
Terbuka Hijau. 

 
 
 
 


	Wujud Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Melalui Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
	Tipologi RTH Kota
	Fungsi Dan Manfaat RTH di Wilayah Perkotaan
	Struktur dan Jenis Ruang Terbuka Hijau Kota

	Daftar Pustaka

