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	  BAB	  I	  

	  

P	  E	  N	  D	  A	  H	  U	  L	  U	  A	  N	  
	  

	  

	  

1.1. PENDAHULUAN 

A. 1.1. Latar Belakang  

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah 

lingkungan perkotaan, sehingga keberadaannya harus mendapat perhatian yang 

lebih . kurangnya Ruang terbuka hijau kerap kali menjadi permasalahan yang 

cukup menganggu dalam lingkup sebuah kota dalam kaitannya dengan isu Global 

Warming yang pada saat ini menjadi banyak perbincangan di berbagai kalangan. 

Terkait isu diatas melahirkan suatu konsep berupa Ruang Terbuka Hijau untuk 

membantu mengurangi masalah pencemaran udara ataupun Global Warming yang 

semakin hari kian memburuk. Sesuai dengan penjabaran RTH pada UU 

No.26/2007 dan PERMEN Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tenetang 

pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan 

perkotaan, bahwa dalam mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif 

dan berkelanjutan maka perlu diberikan perhatian yang cukup terhadap 

keberadaan ruang terbuka publik, khususnya Ruang Terbuka Hijau di Palembang. 

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di  Sumatera Selatan membutuhkan 

perencanaan yang tepat agar ruang publik tersebut dapat memberikan manfaat 

bagi semua lapisan masyarakat. jika tidak dilakukan pengembangan yang tepat, 

maka area RTH tersebut dapat menjadi ruang yang mati karena area tersebut 

cenderung merupakan lahan rendah dan menjadi kolam retensi (pembuangan air) 

dari kawasan sekitarnya. 

Perencanaan yang tepat pada kawasan tersebut adalah pengembangan yang 

tetap mempertahankan fungsi tapak nya sebagai kolam retensi dan juga 

menambahkan elemen estetika yang berfungsi sebagai pemicu kegiatan, serta 

memberikan panduan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik dari sisi sosial 



budaya kemasyarakatan namun juga memberikan dampak ekonomis bagi warga di 

lokasi tersebut. 

 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Untuk mengoptimalkan perkembangan ruang kota Palembang agar menjadi 

kota wisata yang lebih indah dibutuhkan perencanaan dalam berbagai aspek 

komponen kota yang dimiliki oleh kota Palembang. Wajah kota Palembang telah 

mengalami perubahan yang cukup pesat sejak berlangsungnya Pekan Olah raga 

Nasional (PON) dan South East Asia Games (SEA Games), namun Perbaikan 

ruang-ruang kota yan dilakukan lebih terarah pada bangunan-bangunan dan 

fasilitas untuk menunjang kegiatan tersebut. Pembangunan di kota Palembang 

lebih terfokus kepada pembangunan wajah bangunan dan belum menyentuh 

secara mendalam ruang-ruang kota yang berada di tengah-tengah hunian 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam penting nya Ruang 

Terbuka Hijau bagi kebutuhan masyarakat perkotaan dan agar dapat menghasilkan 

kriteria perencanaan yang baik untuk sebuah Ruang Terbuka Hijau / RTH kota. 

  

1.3. TINJAUAN PUSTAKA  

Penelitian ini didasari dari pengamatan peneliti yang melihat masih banyak 

nya ruang-ruang perkotaan yang tidak digunakan dengan maksimal dan cenderung 

menjadi ruang-ruang negatif dan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, 

tempat tinggal nya para gelandangan, menjadi lahan parker yang tidak 

direncanakan dengan baik dan bahkan menjadi area prostitusi dan sebagainya. 

Sedangkan ruang-ruang terbuka tersebut  menyimpan banyak potensi yang dapat 

dikembangkan dan menampung beragam fasilitas. Terdapat beberapa buah tesis 

magister di Institut Teknologi Bandung yang membahas mengenai optimalisasi 

ruang terbuka, antara lain: 

Herlianto, Lucky (2008), Perancangan Ruang Publik pada Kawasan Kampus 

dengan Pendekatan Arsitektur Non Volumetrik 

Yang membahas tentang optimalisasi sebuah ruang negatif agar dapat menjadi 

ruang multi fungsi dan dapat digunakan berdasarkan time based penggunanya. 

 

 



1.4. TUJUAN PENELITIAN 

1.4.1. Tujuan 

 penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ide dan menterjemahkan konsep 

yang paling ideal serta menetapkan kriteria yang dapat diterapkan dalam 

pengembangan ruang terbuka hijau / RTH perkotaan yang fleksibel dan mampu 

untuk mewadahi berbagai kegiatan. Penelitian ini berusaha untuk memberikan 

respon terhadap kebutuhan ruang terbuka yang beragam di kalangan masyarakat. 

Sehingga pengembangan ruang terbuka hijau tersebut dapat menerapkan sebuah 

ruang yang nantinya dapat berperan dan menampung berbagai kegiatan baik dari 

segi gender, maupun usia pengguna nya. 

1.4.2. Manfaat 

Dengan dihasilkan nya berbagai kriteria unuk menciptakan sebuah ruang 

terbuka hijau yang ideal, maka policy maker,  stakeholder maupun masyarakat 

yang akan berperan sebagai user agar dapat menentukan sikapnya dan melakukan 

pengembangan terhadap ruang terbuka serta dapat memanfaatkan ruang terbuka 

hijau / RTH tersebut secara optimal untuk kepentingan bersama. 

 

1.5. METODA PENELITIAN 

Metoda yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini berbagai tahapan 

yaitu : 

§ menentukan metodologi yang akan digunakan dalam melakukan 

penelitian, dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggunakan teori 

”unvolumetric” dan teori ”spatio tempora” sebagai alat yang akan 

digunakan dan dikembangkan sebagai dasar dalam perancangan yang 

dapat meng akomodir berbagai kegiatan. 

§ Model yang akan digunakan antara lain adanya ruang-ruang terbuka 

hijau di kota Palembang yang belum dimanfaatkan secara optimal 

antara lain :  

o Kolam Retensi Seduduk Putih, lokasi di belakang PTC, RT. 3 

sekitar Jl. Seduduk Putih Kelurahan Pipa Reja Kec. Kemuning 

Kota Palembang, luas ± 2,3 Ha;    

o Kolam Retensi Simpang Patal, lokasi Jalan Residen A. Rozak 

(Patal-Pusri, dekat Masjid Simpang Patal) RT.14/RW.06 Kel. 8 

Ilir Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, luas ± 2,7 Ha;  



o Kolam Retensi Kedamaian, Jalan Residen A Rozak (Patal-

Pusri) RT.10/RW. 02 Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni 

(belakang Perumahan Kedamaian Permai-2) KotaPalembang 

luas ± 2 Ha;  

o Kolam Retensi Talang Kelapa (belakang Perumnas Talang 

Kelapa) RT. 13 Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar, 

Kota Palembang, seluas ± 2,7 Ha. 

§ Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan 

melakukan studi terhadap RTH perkotaan yang dinilai cukup berhasil, 

baik ruang terbuka hijau yang terdapat di negara lain ataupun dengan 

melakukan survei dan penelitian terhadap RTH perkotaan yang ada di 

kota-kota besar di Indonesia. 

§ Dengan melakukan penelitian secara kualitatif dan melihat secara 

kualitas dasar-dasar untuk menentukan suatu rancangan ruang terbuka 

hijau perkotaan yang ideal dan melakukan studi terhadap kebudayaan 

dan kebutuhan masyarakat setempat dapat menghasilkan beberapa 

kriteria yang dapat diterapkan untuk merancang sebuah ruang terbuka 

hijau agar dapat digunakan dengan lebih optimal. 

 

1.6. JADWAL PELAKSANAAN 

1.6.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

kegiatan ini akan dilakukan dalam berbagai tahapan baik itu meliputi kegiatan 

persiapan, pengumpulan data, pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.2. Jadwal Kegiatan 

	  

Kegiatan 
tanggal 

01/

03 

01/

04 

01/

05 

01/

06 

01/

07 

01/

08 

01/

10 

01/

12 

01/

02 

Persiapan dan koordinasi dalam 

melakukan penelitian 

         

Pengumpulan data dan survey lokasi 

pembanding 

         

Pengumpulan data dan studi literature          

Analisis hasil survey          

Analisis studi pembanding          

Rancangan konseptual          

Perancangan dan desain          

Laporan kegiatan          

Jurnal dan karya tulis ilmiah          

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



BAB	  II	  

	  

TINJAUAN	  PUSTAKA	  
	  

2.1. PERATURAN 

peraturan menteri pekerjaan umum tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan 

ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. 

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

§ Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam.  

§ Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.  

§ Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.  

 

Pasal 2  

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

dimaksudkan untuk: 

§ menyediakan acuan yang memudahkan pemangku kepentingan baik 

pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam 

perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan ruang 

terbuka hijau.  

§ memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan ruang 

terbuka hijau dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan 

dan pengelolaan ruang terbuka hijau.  

§ memberikan bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya ruang 

terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan.  

§ memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan 

pihak-pihak terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau sebagai 



pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat 

tinggal.  

Pasal 3 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

bertujuan untuk: 

§ menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;  

§ menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 

lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk 

kepentingan masyarakat;  

§ meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana 

pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan 

bersih.  

 

pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan 

perkotaan 

Tabel 2.1 Kedalaman Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan RTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Penyelenggaraan RTH 

Tujuan penyelenggaraan RTH adalah: 

§ Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;  



§ Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 

lingkungan  alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk 

kepentingan masyarakat;  

§ Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana 

pengaman  lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, 

dan bersih.  

 

2.2. FUNGSI RTH 

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:  

a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis: 

§ memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi 

udara (paru-paru kota);  

§ pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami 

dapat berlangsung lancar;  

§ sebagai peneduh;  

§ produsen oksigen;  

§  penyerap air hujan;  

§       habitat satwa; penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; 

penahan angin. 

b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu: 

A. Fungsi sosial dan budaya:  

§ menggambarkan ekspresi budaya lokal;  

§ merupakan media komunikasi warga kota;  

§ tempat rekreasi;  

§ wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 

mempelajari  alam.  

B. Fungsi ekonomi:  

§ sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, 

sayur  mayur;  

§  bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan 

lain-  lain.  

C. Fungsi estetika:  

§ meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari 

skala  mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun 



makro: lansekap  kota secara keseluruhan;  

§ menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;  

§ pembentuk faktor keindahan arsitektural;  

§ menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan 

tidak  terbangun.  

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai 

dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, 

keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. 

 

2.3. MANFAAT RTH   

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:  

 Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu 

membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan 

mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);  

 Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu 

pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan 

persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi 

flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman 

hayati).  

 

2.4. TIPOLOGI RTH 

Pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH sebagaimana 

Gambar 2.1 berikut: 

 
Gambar 2.1 Tipologi RTH 

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, 



kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti 

taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan. Dilihat dari fungsi 

RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. 

Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, 

memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur 

ruang perkotaan. 

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. 

Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagaimana tabel 1.2 

berikut. 

 

Tabel 2.2 Kepemilikan RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi 

ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. 

Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan 



atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua 

orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. 

Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini tabel arahan 

karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan: 

Tabel 2.3 Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan 

Perkotaan 

 
 

2.5. KOTA/PERKOTAAN 

A. RTH Taman Kota  RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk 

melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani 

minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m2 per penduduk 

kota, dengan luas taman minimal 144.000 m2. Taman ini dapat berbentuk 

sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan 

olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua 

fasilitas tersebut terbuka untuk umum.  Jenis vegetasi yang dipilih berupa 

pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar 

berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar 

kegiatan.  

B. Hutan Kota  Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga 

lingkungan kota yang berfungsi untuk:  

a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;  

b. Meresapkan air;  

c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan  



d. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati 

 Indonesia.  

Hutan kota dapat berbentuk:  

e. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi 

terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 

pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;  

f. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, 

dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar 

terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;  

g. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% 

dari luas hutan kota;  

h. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur 

mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. 

Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.  

Struktur hutan kota dapat terdiri dari:  

i. Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh- 

tumbuhan pepohonan dan rumput;  

j. Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh- 

tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat 

semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.  

 

 

Gambar 2.2 Pola Tanam Hutan Kota Strata 2 

 



 
Gambar 2.3 Pola Tanam Hutan Kota Strata Banyak 
 
 
2.6. RTH JALUR HIJAU JALAN 

Untuk jalur hijau jalan, RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 

20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan 

pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan 

persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah 

setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah. 

 
Gambar 2.4 Contoh Tata Letak Jalur Hijau Jalan Pulau Jalan dan Median 

Jalan 

Taman pulau jalan adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada 

persimpangan tiga atau bundaran jalan. Sedangkan median berupa jalur pemisah yang 

membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih. Median atau pulau jalan dapat berupa 

taman atau non taman. Dalam pedoman ini dibahas pulau jalan dan median yang 

berbentuk taman/RTH. 

a. Pada jalur tanaman tepi jalan  

1) Peneduh 

a)  ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median);  

b)  percabangan 2 m di atas tanah;  

c)  bentuk percabangan batang tidak merunduk;  

d)  bermassa daun padat;  



e)  berasal dari perbanyakan biji;  

f)  ditanam secara berbaris;  

g)  tidak mudah tumbang.  

Contoh jenis tanaman: 

a)  Kiara Payung (Filicium decipiens)  

b)  Tanjung (Mimusops elengi)  

c)  Bungur (Lagerstroemia floribunda)  

 

 
Gambar 2.5 Jalur Tanaman Tepi Peneduh 

 

2) Penyerap polusi udara 

a)  terdiri dari pohon, perdu/semak;  

b)  memiliki kegunaan untuk menyerap udara;  

c)  jarak tanam rapat;  

d)  bermassa daun padat.  

Contoh jenis tanaman: 

a)  Angsana (Ptherocarphus indicus)  

b)  Akasia daun besar (Accasia mangium)  

c)  Oleander (Nerium oleander)  

d)  Bogenvil (Bougenvillea Sp)  

e)  Teh-tehan pangkas (Acalypha sp)  

 



 
Gambar 2.6 Jalur Tanaman Tepi Penyerap Polusi Udara 

 

3) Peredam kebisingan 

a)  terdiri dari pohon, perdu/semak;  

b)  membentuk massa;  

c)  bermassa daun rapat;  

d)  berbagai bentuk tajuk.  

Contoh jenis tanaman: 

a)  Tanjung (Mimusops elengi)  

b)  Kiara payung (Filicium decipiens)  

c)  Teh-tehan pangkas (Acalypha sp)  

d)  Kembang Sepatu (Hibiscus rosa sinensis)  

e)  Bogenvil (Bogenvillea sp)  

f)  Oleander (Nerium oleander)  

 



 
Gambar 2.7 Jalur Tanaman Tepi Penyerap Kebisingan 

 

4)Pemecah angin 

a)  tanaman tinggi, perdu/semak;  

b)  bermassa daun padat;  

c)  ditanam berbaris atau membentuk massa;  

d)  jarak tanam rapat < 3 m.  

Contoh jenis tanaman: 

a)  Cemara (Cassuarina equisetifolia)  

b)  Mahoni (Swietania mahagoni)  

c)  Tanjung (Mimusops elengi)  

d)  Kiara Payung (Filicium decipiens)  

e)  Kembang sepatu (Hibiscus rosasinensis)  

 
Gambar 2.8 Jalur Tanaman Tepi Pemecah Angin 



5) Pembatas pandang 

a)  tanaman tinggi, perdu/semak;  

b)  bermassa daun padat;  

c)  ditanam berbaris atau membentuk massa;  

d)  jarak tanam rapat.  

Contoh jenis tanaman: 

a)  Bambu (Bambusa sp)  

b)  Cemara (Cassuarina equisetifolia)  

c)  Kembang sepatu (Hibiscus rosa sinensis)  

d)  Oleander (Nerium oleander)  

 
Gambar 2.9 Jalur Tanaman Tepi Pembatas Pandang 

b. Pada median Penahan silau lampu kendaraan 

a)  tanaman perdu/semak;  

b)  ditanam rapat;  

c)  ketinggian 1,5 m;  

d)  bermassa daun padat.  

Contoh jenis tanaman: 

a)  Bogenvil (Bogenvillea sp)  

b)  Kembang sepatu (Hibiscus rosasinensis)  

c)  Oleander (Netrium oleander)  

d)  Nusa Indah (Mussaenda sp)  



 
Gambar 2.10 Jalur Tanaman pada Median Penahan Silau Lampu Kendaraan 

 

 

c. Pada Persimpangan Jalan 

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian lansekap jalan 

pada persimpangan, antara lain: 

1) Daerah bebas pandang di mulut persimpangan Pada mulut persimpangan 

diperlukan daerah terbuka agar tidak menghalangi pandangan pemakai jalan. Untuk 

daerah bebas pandang ini ada ketentuan mengenai letak tanaman yang disesuaikan 

dengan kecepatan kendaraan dan bentuk persimpangannya. (lihat buku "Spesifikasi 

Perencanaan Lansekap Jalan Pada Persimpangan” No. 02/T/BNKT/1992). 

 

Tabel 2.4 Kriteria Pemilihan Tanaman pada Persimpangan Jalan 

 



 

2) Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan Penataan lansekap pada persimpangan 

akan merupakan ciri dari persimpangan itu atau lokasi setempat. Penempatan dan 

pemilihan tanaman dan ornamen hiasan harus disesuaikan dengan ketentuan 

geometrik persimpangan jalan dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a) Daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi 

pandangan pengemudi. Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman 

perdu dengan ketinggian <0.80 m, dan jenisnya merupakan berbunga atau berstruktur 

indah, misalnya: 

-  Soka berwarna-warni (Ixora stricata)  

-  Lantana (Lantana camara)  

-  Pangkas Kuning (Duranta sp)  

 

 
 

Gambar 2.11 Jalur Tanaman pada Daerah Bebas Pandang 

 

b)  Bila pada persimpangan terdapat pulau lalu lintas atau kanal yang 

dimungkinkan untuk ditanami, sebaiknya digunakan tanaman perdu rendah 

dengan pertimbangan agar tidak mengganggu penyeberang jalan dan tidak 

menghalangi pandangan pengemudi kendaraan.  

c)  Penggunaan tanaman tinggi berbentuk tanaman pohon sebagai tanaman 

pengarah, misalnya:  

 1)  Tanamanberbatangtunggalsepertijenispalem  Contoh:  



   -  Palem raja (Oreodoxa regia)  

   -  Pinang jambe (Areca catechu)  

   -  Lontar (siwalan) (Borassus flabellifer)  

 2)  Tanamanpohonbercabang>2m  Contoh:  

   -  Khaya (Khaya Sinegalensis)  

   -  Bungur (Lagerstromea Loudonii)  

   -  Tanjung (Mimosups Elengi)  

 

2.7. RTH RUANG PEJALAN KAKI 

Ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan 

jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus 

memenuhi hal-hal sebagai berkut: 

1) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh 

sistem pedestrian yaitu: 

 ) Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan 

oleh sistem pedestrian yaitu: taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi 

denga 

 ) Kenyama berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh ke

padatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan 

kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk 

penyandang cacat.  

2)  Karakter fisik, meliputi:  

 fisik, meliputi: , meliputi: 

esibel untuk emua orang termasuk penyandang cacat. n dan kondigaya hidup, 

kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan;  

 d  Karak pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya 

berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan buda

ya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 m.  



 
Gambar 2.12 Contoh Pola Tanam RTH Jalur Pejalan Kaki 

 

2.8. FAKTOR KEBERHASILAN RTH 

Berikut ini, ada 10 kriteria keberhasilan suatu ruang untuk publik / ruang terbuka 

(www.pps.org , 2009), yaitu :  

1. Image dan Identitas 

Ruang publik harus memiliki suatu identitas tersendiri, sehingga akan dapat 

menciptakan image bagi orang-orang, mudah dikenali, sudah melekat tiap 

orang dan sebagai penanda terhadap kota (mis. dengan adanya skulptur, air 

mancur, jalur pedestrian yang unik). 

2. Atraksi dan Destinasi 

Ruang publik setidaknya memiliki ruang yang menarik namun dalam konteks 

yang lebih kecil, misalnya stan pertunjukan, atau stan bazaar, ataupun cafe. 

Pertunjukan yang tidak harus besar, dan dia cukup hanya meramaikan ruang 

publik saja (sepanjang hari), sehingga menarik (cukup dalam bentuk stage / 

stan). 

3. Amenity/Keramahan 

Keramahan dalam “menyambut” pengunjung baik temporer maupun 

permanen (mis.gate , bangku/fasilitas lainnya, ataupun public art) 

4. Desain fleksibel 

Ruang publik memiliki kegiatan yang bersifat permanen dan temporer, maka 

desain harus fleksibel, dan ada elemen/bagian yang menegaskan 

kefleksibilitasan tersebut. 



5. Seasonal Strategy/kegiatan berkesinambungan dan bervariasi 

Dalam ruang publik yang memiliki karakter kegiatan yang berbeda dan 

bermacam-macam, diperlukan suatu cara agar kelangsungan kegiatan tidak 

monoton, sehingga ada berbagai tema dan ragam kegiatan yang berbeda secara 

berkala dan intensif. 

6. Aksesibilitas 

Kemudahan pencapaian ke kawasan adalah hal yang sangat penting. Banyak 

ruang publik yang berhasil dibantu oleh kedekatan dengan akses utama dan 

banyak alternatif akses, sehingga pemfasilitasan jalan terhadap kawasan, serta 

kemudahan pencapaiannya sangat diperlukan (trotoar adalah salah satu 

contohnya) 

7. Ruang Dalam dan Luar 

Ruang publik juga termasuk ruang dalam, dan bukan hanya ruang luar, 

sehingga perlu ada perpaduan antara keduanya yang dapat menciptakan 

kekayaan visual yang menarik. 

8. Merangkul Lingkungan Sekitar 

Ruang publik harus mampu memberikan manfaat pada lingkungan sekitarnya, 

dia harus mampu berbaur dan merangkul/menyatu dengan lingkungan sekitar. 

Perancangan yang memaksimalkan area ground floor, membuat pengunjung 

akan lebih nyaman (adanya jalur pejalan), dan tentunya sama-sama saling 

menguntungkan. 

9. Manajemen yang Terpusat 

Perlu adanya suatu manajemen yang terpusat adalah agar kelanjutan 

perawatan dari kawasan tersebut. Misalnya adanya peraturan yang ditetapkan 

dari satu manajemen mengenai fasilitas yang dikenai biaya ataupun tidak. 

10. Pembiayaan dari berbagai sumber 

Adanya pembiayaan yang tidak dari satu sumber, misalnya pemerintah 

bekerjasama dengan pemilik/penyedia fasilitas yang berada di area tersebut 

(mis. Cafe, mini market, atau fasilitas komersial lainnya). 

 

Ada 5 hal yang merupakan gambaran suasana ruang publik dan implikasinya terhadap 

hubungan sosial/masyarakat (V. Cattel, 2008), yaitu :  

• Kenangan / ingatan suatu tempat (memories of places) 



Ruang publik tidak hanya disetting sebagai pengalaman bagi orang setiap 

harinya, tetapi tetap memiliki makna yang subyektif bagi individu setiap saat. 

• Tempat untuk  ‘lepas’ 

Ruang publik selain untuk tempat bersosialisasi, harus mampu memberi ke-

sempatan bagi orang untuk sendiri, dan mengekspresikan kesendiriannya, 

terlebih membantu orang yang mungkin saja memiliki beban kesaharian untuk 

lepas dari beban tersebut. 

• Tempat untuk interaksi sosial 

Ruang publik juga mendorong terjadinya interaksi sosial didalamnya, baik 

oleh sesama pengguna, user terhadap pengunjung, dan lain-lain serta 

mendorong terjadinya kegiatan yang positif (meskipun tidak seluruhnya) 

• Tempat untuk interaksi berbagai etnis 

• Tempat untuk membangkitkan identitas kawasan, rasa kebanggaan dari 

berbagai etnis untuk berinteraksi di tempat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  



BAB	  III	  

	  

KONDISI	  EKSISTING	  DAN	  PERMASALAHAN	  

	  
3.1. TINJAUAN UMUM                                             

Kota palembang adalah sebuah kota otonom dengan luas kota setelah tahun 

1988 menjadi 400,6 km2 (PP no.23 tahun 1988)1. Penduduk kota ini berjumlah 

1.352.301 jiwa. Kepadatan penduduk menurut angka tahun 1995 adalah 3.238,9 per 

km2. Kecamatan yang terpadat adalah ilir timur I dengan tingkat kepadatan sebesar 

13.346,68 per km2, sedangkan tingkat kepadatan yang terendah adalah kecamatan 

sukarami dengan tingkat kepadatan 1.095,24 per km2. Pertumbuhan penduduk dari 

tahun ke tahun terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan 3,82 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kota Palembang merupakan daerah tropis dengan lembab nisbi, suhu cukup panas 

yaitu antara 23,4 – 31,7 derajat C, dengan curah hujan terbanyak di bulan April yaitu 

388mm ; paling sedikit di bulan September dengan curah hujan 10 mm. Keadaan fisik 

wilayah kota Palembang pada umumnya tanahnya berlapis alluvial, liat dan berpasir, 

terletak pada lapisan yang masih sangat muda. Tanah relatif datar, beberapa tempat 

sebagian tinggi di bagian kota, sebagian tanah selalu digenangi air, baik sewaktu atau 

sesudah hujan yang turun terus menerus. 

 

 



3.2. PERKEMBANGAN KOTA PALEMBANG 

Kota palembang berkembang dari Kotamadya menjadi kota Metropolitan dan sebagai 

kota terbesar ke 5 di Indonesia. Kota Palembang terbagi menjadi dua daerah yang di 

lalui oleh sungai Musi yaitu daerah Ilir dan Ulu. 

Pada masa lalu transportasi utama kota Palembang di dominasi oleh transportasi air. 

Penduduk menggunkan perahu untuk menyebrang ke daerah Ilir dan sebaliknya. 

Adanya pembangunan Jembatan Ampera mengakibatkan daerah Ulu menjadi 

tergusur, terutama kampung etnis Cina dan Arab. Hal ini dikarenakan orientasi 

aktivitas ekonomi lebih banyak berada di kawasan Ilir sebagai pusat pemerintahan 

dan perdagangan. Kawasan sepanjang tepian sungai musi menjadi kumuh karena 

banyak ditinggalkan oleh para pemiliknya yang mulai mengembangkan bisnis mereka 

di daerah Ilir. Rumah-rumah yang ditinggalkan tersebut pun menjadi kumuh dan 

menjadi hunian liar an terus berkembang mengakibatkan batasan sungai Musi 

menjadi tidak jelas. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan usaha 

pemerintah untuk menyeimbangkan perkembangan bagian Ulu dan Ilir kota 

Palembang mulai dilakukan dengan penataan kembali Sungai Musi sebagai identitas 

dan gerbang kota.    

	  

3.3. KONDISI RTH KOTA PALEMBANG 

Kawasan perkotaan seringkali disebut sebagai pusat peradaban manusia yang 

berkembang sebagai konsentrasi penduduk dengan berbagai kegiatannya. Tidak 

mengherankan segala bentuk pencapaian budaya manusia, termasuk teknologi, mudah 

ditemukan di sini. Perkembangan kawasan perkotaan yang pesat, sejalan dengan 

perkembangan kegiatan penduduknya, secara ironis telah menyebabkan kondisi yang 

justru tidak mencerminkan pencapaian budaya yang tinggi. 

	  



	  
 

  

Permasalahan klasik perkotaan seperti kemiskinan, kekumuhan, kesemrawutan, 

individualisme, kriminalitas, dan berbagai permasalahan lainnya justru lebih 

menggambarkan tingkat peradaban yang rendah. Bila kita amati proses perkembangan 

perkotaan di Indonesia, tingkat perkembangan fisik dan ekonomi selalu dibarengi 

dengan peningkatan kompleksitas permasalahan perkotaan. Sangat sulit menemukan 

sebuah perkotaan yang tumbuh dan berkembang sekaligus mencegah, apalagi 

menyelesaikan, permasalahannya. Salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi 

oleh hamper seluruh kawasan perkotaan di Indonesia adalah semakin berkurangnya 

ruang publik, terutama ruang terbuka hijau (RTH) publik. Perkotaan metropolitan dan 

besar pada umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas di bawah 10% dari 

luas kawasan perkotaannya. Kondisi tersebut jauh di bawah ketentuan UU No. 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang mewajibkan pengelola perkotaan 

untuk menyediakan RTH publik dengan luas minimal 20% dari luas Rendahnya 

proporsi luas RTH publik di kawasan perkotaan disebabkan oleh tingginya 

permintaan lahan untuk kegiatan perkotaan, sementara banyak pihak beranggapan 

RTH memiliki nilai ekonomi yang rendah sehingga termarjinalkan. Dengan 

berlakunya UUPR, banyak pengelola perkotaan (baca: pemerintah daerah) yang 

merasakan kesulitan untuk memenuhi ketentuan penyediaan RTH publik seluas 20% 



dari luas kawasan perkotaan. Kesulitan pengelola perkotaan dapat dipahami 

mengingat kondisi berikut: 

  

• pola perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia pada umumnya masih 

bersifat ekstensif (sprawling), menyebabkan permintaan lahan menjadi sangat 

tinggi; 

• lahan di kawasan perkotaan telah dikuasai oleh masyarakat; 

• tidak adanya “bank” lahan yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan lahan 

untuk kepentingan publik; 

• keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mengakuisisi lahan-lahan 

yang telah dikuasai masyarakat. 

Selagi harga lahan masih relatif terjangkau, sebelum lahan-lahan dikuasai pelaku 

ekonomi yang hanya berhitung keuntungan finansial. Penyediaan lahan untuk 

pengembangan RTH public sesungguhnya dapat diupayakan dengan menerapkan 

pola-pola kerja sama dengan dunia usaha sebagai berikut: 

 

1. Penyediaan RTH publik sebagai syarat perizinan pemanfaatan ruang 

Tingginya permintaan lahan untuk kegiatan perkotaan di satu sisi merupakan 

hambatan bagi penyediaan lahan untuk RTH. Di sisin lain, kondisi ini dapat 

diubah menjadi peluang dengan mewajibkan penyediaan RTH public bagi 

permohonan izin pemanfaatan ruang dengan nilai investasi tertentu. Dengan 

pola ini, lokasi RTH berada di luar lokasi pemanfaatan ruang investor namun 

tetap disesuaikan dengan penetapan lokasi dalam rencana tata ruang. 

Sedangkan luas dan desainnya disesuaikan dengan anggaran yang disediakan 

pihak swasta. 

2. Penyediaan RTH publik sebagai bagian dari desain kawasan 

Maraknya pembangunan super blockuntuk hunian, perkantoran, atau pusat 

bisnis di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya merupakan 

peluang tersendiri bagi penyediaan RTH publik. Sesuai prosedur yang umum 

berlaku, desain kawasan yang akan dibangun memerlukan persetujuan dari 

pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk 

menetapkan syarat minimal RTH yang harus disediakan pihak pengembang, 

disertai catatan bahwa RTH tersebut harus dapat diakses publik dan 

kepemilikannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Terdapat kemungkinan 



pihak pengembang akan merasa keberatan sehubungan dengan syarat 

kepemilikan, namun hal ini dapat diantisipasi dengan kewajiban penyediaan 

RTH publik di lokasi lain sebagaimana diuraikan sebelumnya.  

3. Penyediaan RTH publik sebagai perwujudan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Keberadaan perusahaan-perusahaan dengan modal besar di kawasan perkotaan 

juga dapat dijadikan peluang dalam penyediaan RTH publik. Sebagaimana 

diketahui, perusahaan besar umumnya mengalokasikan anggaran untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan dalam kerangka CSR. Untuk memanfaatkan 

anggaran CSR, pemerintah daerah perlu memberikan panduan dan fasilitasi 

untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan tersebut agar membiayai 

penyediaan lahan dan pemeliharaan RTH publik. Sebagai bentuk apresiasi, 

pemerintah daerah RTH publik oleh pihak swasta. Pemberian nama taman/ 

RTH sesuai dengan nama perusahaan yang memberikan andil juga patut 

dipertimbangkan. Penerapan pola-pola kerja sama tersebut di atas tentu 

memerlukan payung hukum, sehingga pemerintah daerah perlu menerbitkan 

peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Dalam menyusun dan 

menetapkan peraturan tersebut perlu kehati-hatian dengan mempertimbangkan 

pengaruhnya terhadap daya saing kawasan perkotaan dalam menarik investasi 

swasta. 

	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



BAB	  IV	  

	  

METODA	  PENELITIAN	  
	  
	  

4.1. TIJAUAN PERILAKU LINGKUNGAN 

Berbagai disiplin ilmu ekonomi, sosiologi, budaya dan bahkan antropologi 

banyak memperbincangkan aspek perilaku spasial yang berbeda sehingga 

manawarkan penjelasan yang beragam pula. Bidang arsitektur dan perancangan kota, 

umumnya lebih menaruh perhatian pada perilaku dalam skala mikro, mulai dari skala 

ruangan hingga lingkungan atau distrik dalam kota. Sebuah pendekatan perilaku 

lingkungan yang menyangkut perilaku manusia menunjukkan bahwa perilaku 

seseorang adalah fungsi dari motivasinya, affordances lingkungan, dan image nya 

tentang dunia diluar persepsi langsung dan makna citra tersebut bagi orang yang 

bersangkutan.  

	  

	  
Gambar	  4.1	  Aspek	  yang	  bersinggungan	  dengan	  pendekatan	  arsitektur	  non	  volumetrik	  dalam	  

pembentukkan	  ruang	  publik.	  	  

	  
	  



	  
4.2. TEGANGAN ANTARA PRIVAT DAN PUBLIK PADA RUANG PUBLIK 

Sebagian besar ruang dalam ranah arsitektur dibentuk oleh persepsi 

manusia. Meskipun secara fisik arsitektur hanya terdiri dari bangunan dan atau 

lingkungan binaan tetapi juga ada kehidupan didalamnya. Arsitektur 

merupakan sesuatu yang umum karena dia dibangun dan dipakai oleh banyak 

individu. Dilain sisi, arsitektur juga sangat privat karena respons manusia 

terhadap lingkungan itu sendiri sangat personal. Karena sifatnya yang 

kompleks inilah maka menjadi penting bagi arsitektur untuk mengerti 

bagaimana manusia menghayati lingkungannya dan bagaimana manusia 

memberi respon terhadap persepsi tersebut, baik sebagai personal maupun 

sebagai kelompok pengguna (interaksi sosial). Persepsi adalah proses 

memperoleh atau menerima informasi dari lingkungan, dengan kata lain 

persepsi adalah sebuah teori atau pendekatan yang menjelaskan tentang 

bagaimana manusia mengerti dan menilai lingkungannya.  

Tujuan dalam perancangan adalah memberikan setiap orang privasi 

sebesar mungkin sesuai dengan yang diinginkan meskipun hal ini tidak berarti 

menciptakan suatu lingkungan atau sebuah ruangan maupun bangunan-

bangunan yang terpisah bagi setiap orang. Dalam konteks ini yang paling 

penting adalah hidup dan bekerja dalam suatu tatanan yang memungkinkan 

bagi seorang individu untuk memilih keterbukaan dan ketertutupan dalam 

berintraksi dengan orang lain. Karena itu, lahirlah hierarki ruang mulai dari 

ruang publik hingga ruang privat, sekalipun hal itu berada dalam ranah public 

space, setidaknya ada suatu stimulus yang dapat memberi penanda bahwa 

daerah tersebut dapat digunakan sebagai area privat. Tempat-tempat umum 

seperti mall sering kali lebih merupakan tempat berinteraksi dengan orang 

asing daripada dengan temen. Sedangkan pada tatanan ruang yang lebih kecil, 

orang akan dapat lebih banyak berhadapan dengan teman atau orang yang 

sudah dikenalnya. Pada umumnya interaksi yang terjadi di ruang publik adalah 

interaksi yang tidak direncanakan.  

Penataan ruang publik untuk mendapat privasi merupakan penataan 

ruang agar pertemuan antara orang-orang asing yang tidak saling mengenal 

satu sama lain dapat terjadi dengan tenang dan efisien. Tenang diartikan 

sebagai terdapat kontrol terhadap perhatian yang tidak diinginkan. Sedangkan 



efisien adalah pengertian penataan ruang yang sedemikian rupa agar tidak 

terjadi konflik antar kepentingan sehingga proses interaksi menjadi terganggu. 

Penataan ruang publik yang baik selalu mempertimbangkan tegangan yang 

terjadi antara privat dan publik. Artinya dalam suatu waktu bisa berupa ruang 

yang sangat privat dan dalam waktu yang lain atau bersamaan juga berfungsi 

sebagai ruang komunal. Keduanya harus bisa hidup saling berdampingan tanpa 

mengganggu satu sama lain. Hal ini juga berarti merancang penataan ruang 

agar terjadi interaksi yang positif diantara sesama orang asing yang akan 

berinteraksi, misalnya makan bersama di plaza atau ruang-ruang bersama. 

	  

	  
Gambar	  4.2	  Sebuah	  barrier	  yang	  menghasilkan	  stimulus	  berbeda	  sesuai	  dengan	  persepsi	  individu	  	  

Sumber:	  pribadi	  	  

4.3. KAJIAN ARSITEKTUR NON VOLUMETRIK  

Pendekatan arsitektur non volumetrik berangkat dari sebuah pertanyaan 

mengenai apakah arsitektur mampu menjawab kebutuhan ruang berkegiatan yang 

sangat presisi untuk tuntutan yang datang dari suatu komunitas yang tidak berbicara 

dalam satu kata, tetapi dengan banyak suara? atau ini hanya sebuah ruang yang 

dipakai untuk berbagai jenis kegiatan yang tidak saling berkaitan dan terputus dari 

sebuah metoda dan tujuan desain?1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Aldo Aymonino, Valerio Paolo Mosco, Contemporary Public Space Un-Volumetric Architecture 
(2006) 



	  
GAMBAR	  4.3	  Aspek	  yang	  melatarbelakangi	  munculnya	  pendekatan	  arsitektur	  non	  volumetrik	  

(Sumber:	  pribadi)	  

	  
	  
	  

Arsitektur non volumetrik memiliki kecenderungan pada suatu bentukan non 

dimensi. Arsitektur non volumetrik merupakan sebuah model arsitektur dengan 

pendekatan mekanistik, yaitu sebuah irisan kejadian dan kegiatan yang 

menghubungkan antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan bangunan dan 

antara bangunan dengan lingkungan yang multi purpose dan multi use serta dapat 

mengatur kepentingannya sendiri.2 Seperti dikatakan sebelumnya bahwa dia lebih 

menekankan pada bagaimana ruang tersebut digunakan. Dalam hal ini, peranan 

persepsi pengguna sangat berpengaruh terhadap out put design arsitekturalnya. 

Arsitektur non volumetrik lebih mudah di baca sebagai sebuah narasi dalam lansekap 

dari pada sebuah tipologi arsitektur. Dia bersifat heterogen dan membawa berbagai 

disiplin ilmu seperti sosial, budaya, antropologi, psikologi dan lain sebagainya untuk 

dikondisikan dan dijadikan sebuah konsep arsitektur yang terbentuk dari kombinasi 

elemen-elemen programming dalam suatu site.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Aldo Aymonino, Valerio Paolo Mosco, Contemporary Public Space Un-Volumetric Architecture 
(2006) 
 



GAMBAR	  4.4	  Karakter	  solid	  void	  dalam	  arsitektur	  dan	  arsitektur	  non	  volumetrik.	  

(Sumber:	  pribadi)	  

	  

Artikulasi ruang untuk objek arsitektur non volumetrik dapat didefinisikan 

sebagai berikut:3 

1. Mengklasifikasikan ruang atau fungsi ditinjau dari segi lokasi, apakah didalam 

kota, diluar kota atau yang lainnya. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan kemungkinan pencampuran hubungan kegiatan antara beberapa 

sektor yang saling bersentuhan untuk dijadikan sebuah sistem. Penyatuan ini lebih 

ditekankan untuk menghasilkan suatu mekanisme kerja programming kegiatan 

yang sesuai dari pada hanya sekedar menghasilkan suatu desain yang murni. 

2. Sikap yang harus diambil mengenai lingkungan sekitar. Disini mekanisme kerja 

intensity (kehebatan) lebih ditekankan dari pada density (kepadatan) juga 

continuity (kontinuitas kelestarian) dari pada permanence (ketetapan). Intensity 

dan continuity bersifat abstrak dan merupakan elemen simbolisme yang berasal 

dari dunia timur. Simbol-simbol tersebut akan selalu dikaitan dengan lingkungan 

sekitar dalam konteks mewadahi pengguna dalam ruang. Bentuk simbolisme 

tersebut merupakan suatu bentuk ruang naratif. 

3. Potensi-potensi yang bisa digunakan untuk mendukung desain arsitektur non 

volumetrik. Potensi tersebut berasal dari kejadian atau kegiatan yang ada di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Aldo Aymonino, Valerio Paolo Mosco, Contemporary Public Space Un-Volumetric Architecture 
(2006) 
 



lingkungan sekitar baik yang mendapat intervensi dari aspek sosial, budaya, 

ekonomi atau bahkan politik. Intervensi dari berbagai elemen akan selalu ada 

mengingat pendekatan ini harus merangkul dan bekerja sama dengan elemen-

elemen yang berdekatan dengan potensi yang ada pada kawasan. 

Struktur bentuk arsitektur non volumetrik adalah identitas naratif yang 

biasanya berwujud konfigurasi hibrid yang collapsible, semi closed, semi open, 

mobile, repeatable, self built, temporary dan lain sebagainya4.  
 

 

4.4. KRITERIA KEBERHASILAN RUANG PUBLIK 

Cooper (1998), mengemukakan bahwa ukuran utama keberhasilan dari 

ruang publik adalah pada pemanfaatannya, sedangkan pemanfaatan dan 

kepopuleran sebuah ruang publik tergantung pada lokasi dan detail dari 

rancangannya. Terakhir yang harus lebih terkomunikasikan adalah keterkaitan 

antara rancangan lokasi dan pemanfaatan ruang publik tersebut5. 

Ada sepuluh prinsip kriteria untuk menjamin keberhasilan fisik suatu 

ruang publik6, yaitu: 

1. Image dan identitas 

Dalam perkembangannya, ruang publik yang berhasil hampir semuanya 

memiliki identitas pada lansekapnya. Identitas itu bisa berupa air mancur, 

patung atau bangunan yang khas. Kekhasan ini membawa image yang kuat 

yang pada akhirnya akan mudah dikenali oleh setiap pemakai. Image ini 

membentuk penanda yang kuat pada suatu kota, selain itu dia juga bisa 

membantu membentuk suatu komunitas untuk lingkungannya. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  ibid 
5 Clare Cooper, et. All, People Place: Design Guidelines for Urban Open space (1998) 
6  www.pps.org  



	  
GAMBAR	  4.5	  Menara	  Eiffel	  dan	  Millenium	  Park	  yang	  berhasil	  menjadi	  identitas.	  

(Sumber:	  Architecture	  Record)	  

2. Atraksi dan destinasi 

Setiap ruang publik seharusnya memiliki tempat-tempat dalam skala yang 

lebih kecil untuk menarik komunitas masyarakat. Tempat dalam skala kecil 

tersebut bisa berupa out door cafes, skluptur, kolam atau sebuah stage untuk 

pertunjukan. Pertunjukan atau atraksi ini tidak perlu besar untuk membuat 

ruang publik ini berhasil. Atraksi ini juga bisa berupa pedagang kaki lima, 

area bermain ataupun tempat duduk untuk meramaikan ruang publik 

sepanjang hari. Program yang ditawarkan bisa dipilih dan disesuaikan 

dengan lokasi serta pengguna yang akan memakai ruang publik tersebut.  



	  
GAMBAR	  4.6	  Atraksi	  sebagai	  penarik	  pengunjung	  dalam	  ruang	  publik.	  

(Sumber:	  pribadi)	  

	  

3. Amenity 

Suatu ruang publik dituntut untuk memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa 

digunakan untuk oleh pemakai untuk kenyamanannya. Pemberian fasilitas 

bangku atau wadah lain untuk berinteraksi bisa membentuk secara langsung 

karakter pemakaian ruang publik oleh masyarakat. Karakter pencahayaan 

yang menerangi setiap spot (entrance, pathway dsb) bisa membentuk 

identitas kegiatan (events) pada ruang publik tersebut. Selain itu, 

pemeberian public art bisa menjadi magnet bagi masyarakat untuk mau 

menggunakan ruang publik tersebut. Apapun bentuk amenities, baik yang 

permanen maupun temporer pada akhirnya akan membentuk suatu 

keramahan dalam lingkungan ruang publik yang membantu interaksi sosial 

masyarakat. 



	  
GAMBAR	  4.7	  Keramahan	  yang	  dikondisikan	  dalam	  ruang	  publik.	  

(Sumber:	  pribadi)	  

	  

4. Desain	  yang	  fleksibel	  

	  
GAMBAR	  4.8	  	  Fleksibilitas	  desain	  elemen	  dalam	  ruang	  publik	  untuk	  berbagai	  macam	  karakter	  

penggunaan.	  

(Sumber:	  pribadi)	  

	  

Penggunaan ruang publik akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Untuk merespon kondisi yang fluktuatif tersebut, sebuah desain yang 

fleksibel dibutuhkan untuk menjawab tantangan ini. Sebagai contoh adalah 

dalam membuat panggung. Sebuah panggung hendaknya bisa disesuaikan 

dengan pertunjukkan yang akan dilakukan. Panggung ini bisa merupakan 



suatu yang permanen yang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang 

temporer.  

5. Seasonal strategy 

Sebuah ruang publik tidak bisa berhasil jika hanya berkembang hanya pada 

satu desain atau manajemen saja. Cafe terbuka, pasar kaget, pertunjukkan 

seni jalanan, dan skluptur yang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu 

merupakan salah satu kunci keberhasilan ruang publik. Oleh sebab itu 

dibutuhkan tema yang kaya dan berbeda-beda untuk selalu menarik 

pengguna.  

	  
GAMBAR	  4.9	  Pembuatan	  jadwal	  kegiatan	  dan	  event	  yang	  akan	  dilakukan	  di	  ruang	  publik	  sebagai	  

faktor	  daya	  tarik.	  

(Sumber:	  pribadi)	  

	  

6. Aksesibilitas 

Kemudahan pencapaian dalam ruang publik merupakan hal yang sangat 

esensial. Kedekatan dengan beberapa jalan yang membuat ruang publik 

sering dilewati merupakan nilai positif bagi keberhasilan perancangan ruang 

publik. Kemudahan aksesibilitas ini juga harus dibarengi dengan kemudahan 

pejalan kaki dalam mengakses ruang publik tersebut. Penyediaan trotoar 



sebagai sarana dari pejalan kaki juga merupakan hal yang penting selain 

letaknya yang sebaiknya berdekatan dengan beberapa jalan utama. 

7. Ruang luar dan ruang dalam 

Kebanyakan kalangan menilai bahwa ruang publik harus berupa ruang 

terbuka yang mudah diakses oleh publik untuk interaksi sosial. Namun 

kenyataannya, ruang dalam juga bisa merupakan ruang publik yang mudah 

digunakan oleh publik. Kombinasi ruang dalam dan ruang luar ini akan 

menciptakan kekayaan visual yang menarik. 

	  
GAMBAR	  4.10	  Pembauran	  antara	  ruang	  dalam	  dan	  ruang	  luar	  dengan	  penggunaan	  shelter	  

sebagai	  ruang	  interaksi	  sosial	  masyarakat.	  

(Sumber:	  www.fosterandpartners.com)	  

	  

8. Menjangkau lingkungan sekitar 

Penciptaan ruang publik bukan merupakan suatu perancangan bangunan 

arsitektur yang berdiri sendiri. Ruang publik ini harus memberikan 

kontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Simbiosis mutualisme antara 

ruang publik dengan lingkungan sekitar juga mungkin dilakukan secara 

ekonomi, sosial, politik dan budaya. Pengolahan ground area mendapat 

porsi yang lebih dalam poin ini. Dengan adanya keterikatan antara ruang 



publik dengan lingkungan sekitar maka dimungkinkan untuk para pengguna 

lebih bisa menikmati dengan nyaman. 

	  
GAMBAR	  4.11	  Penciptaan	  ruang	  publik	  dengan	  mengikutkan	  lingkungan	  sekitar	  sebagai	  sebuah	  

potensi	  tapak	  yang	  harus	  diwadahi.	  

(Sumber:	  www.arcspace.com,	  www.parkgrillchicago.com,	  www.millenniumpark.org)	  
9. Menejemen terpusat 

Dalam perancangan ruang publik juga harus diperhatikan sistem 

maintenance untuk kedepannya. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga 

agar ruang publik tetap nyaman dan terpelihara. Oleh sebab itu dibutuhkan 

suatu manajemen terpusat yang dapat mengatur dan menjaga kelestarian 

ruang publik ini. Manajemen terpusat ini juga ditujukan untuk mengatur 

spot-spot mana yang bisa diakses oleh publik secara gratis, dan mana saja 

yang dikenakan biaya dalam pemakaiannya (terutama untuk sesuatu yang 

komersial baik itu berupa tempat maupun untuk event sebuah acara). 



10. Pembiayaan dari berbagai sumber 

Pembiayaan ini juga berkaitan dengan kelangsungan hidup ruang publik ini. 

Pembiayaan ini bisa berasal dari dana pemerintah maupun dari fasilitas 

dalam site tersebut. Fasilitas-fasilitas yang bisa dijadikan sebagai sumber 

pembiayaan untuk kelangsungan hidup ruang publik ini bisa berupa kafe, 

mini market atau area komersial lainnya, pemutaran film, launching produk 

dan lain sebagainya. 

	  
GAMBAR	  4.12	  Pola	  hubungan	  timbal	  balik	  antara	  sistem	  pengelolaan	  manajemen	  terpusat	  

dengan	  sumber	  biaya	  untuk	  perawatan	  pada	  ruang	  publik.	  

(Sumber:	  pribadi)	  

	  

Sedangkan Whyte (1980) menyatakan bahwa ada beberapa unsur yang 

dapat menentukan suksesnya atau tidaknya suatu ruang publik7, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Tempat duduk (Sitting space) 

Duduk secara ideal seharusnya dalam keadaan nyaman bagi fisik, yaitu 

dengan adanya bangku yang memiliki sandaran punggung atau kursi 

dengan kontur yang baik. Tetapi yang lebih penting adalah nyaman secara 

sosial, artinya ada pilihan untuk duduk menghadap depan, belakang atau 

kesamping, duduk dalam suatu kelompok atau sendiri. Kebanyakan 

pengunjung pada ruang publik adalah datang hanya sekedar untuk duduk. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 William Whyte, The Social Life in a Small Urban Spaces (1980) 



Tempat duduk ini merupakan elemen dalam ruang publik yang dapat 

dipakai oleh masyarakat untuk bersantai dan bebas cara penggunaannya..  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
GAMBAR	  4.13	  Ragam	  tempat	  duduk	  pada	  ruang	  publik.	  

(Sumber:	  www.pps.org,	  www.designshare.com,	  dan	  pribadi)	  

2. Lingkungan: pohon, matahari, angin, air  

Unsur-unsur alam atau yang mempunyai sifat seperti alam menambah daya 

tarik banyak orang untuk datang. Unsur alam membuat orang melihat 

sesuatu, timbul rasa ingin tahu dan ikut merasakan.  



	  
GAMBAR	  4.14	  Interaksi	  antara	  pengguna	  ruang	  publik	  dengan	  alam	  sebagai	  elemen	  desain	  untuk	  

menciptakan	  daya	  tarik	  dalam	  ruang	  publik.	  

(Sumber:	  pribadi)	  

3. Makanan  

Fasilitas komersial tidak jarang menjadi generator ruang kehidupan bagi 

berbagai tempat, begitu pula pada ruang publik. Jika ada orang yang 

menjual makanan, maka orang cenderung akan datang. Melalui makanan, 

orang-orang dapat disatukan dari berbagai macam golongan.  

	  
GAMBAR	  4.15	  Faktor	  komersial	  seperti	  penjual	  makanan	  yang	  menjadi	  generator	  kehidupan	  bagi	  

lingkungan	  ruang	  publik.	  

(Sumber:	  www.pps.org)	  



	  

4. Hubungan jalan/ pola sirkulasi kota  

Ruang yang baik bermula dari ujung jalannya. Jika terlihat banyak kegiatan 

di bagian awal, maka tempat ini memiliki kehidupan sosial tersendiri. Hal-

hal penting yang harus diperhatikan adalah fasilitas retail,  signage dan 

entrance. 

5. Hal-hal yang tidak diinginkan (the undesirable) 

Orang tidak akan datang ke suatu tempat jika tempat itu didatangi oleh 

orang-orang yang tidak diinginkan kehadirannya (gelandangan, pemulung 

dan lain sebagainya). Cara terbaik untuk mengatasi orang-orang seperti ini 

antara lain adalah dengan membuat plaza yang menarik perhatian semua 

orang. 

	  

	  

GAMBAR	  4.16	  Penggunaan	  plaza	  terbuka	  sebagai	  tempat	  berorientasi	  untuk	  mencegah	  pengguna	  

yang	  tidak	  diinginkan.	  
(Sumber:	  www.world-‐architects.com)	  

	  

6. Triangulasi 

Maksud dari triangulasi ini adalah membuat suatu hubungan dalam kegiatan 

yang menarik perhatian orang yang melihatnya. Hal-hal semacam ini dapat 

memicu terjadinya aktivitas sosial karena adanya kesamaan minat terhadap 

sesuatu.  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
GAMBAR	  4.17	  Pertunjukan	  atraksi	  jalanan	  sebagai	  salah	  satu	  kegiatan	  dalam	  ruang	  publik	  

(Sumber:	  www.pps.org	  dan	  pribadi)	  

Triangulasi merupakan gambaran persepsi dan perilaku orang di pusat kota. 

Ada kegiatan kota yang dapat menyatukan dua orang atau kegiatan yang 

pada awalnya tidak berhubungan menjadi berhubungan. 
 

4.5. KAJIAN SPASIO TEMPORAL 

Kegiatan spasio temporal pertama kali ditemukan pada perilaku manusia 

dalam berinteraksi dengan pohon. Suatu ketika pohon tersebut berfungsi sebagai 

tempat berteduh, kemudian berkembang menjadi tempat berinteraksi sosial atau 

bahkan sebagai teritori tempat aktivitas yang lain. Di beberapa tempat, mungkin 

masih banyak  dijumpai jenis pasar yang digelar hanya pada hari-hari tertentu saja 

dalam sepekan. Lahan yang digunakan dapat berupa ruang terbuka  yang bukan 

diperuntukkan sebagai pasar, maupun lahan yang telah diperuntukkan sebagai pasar. 

Di beberapa daerah ini,  pasar tradisional yang digelar hanya pada hari tertentu saja 

yaitu hari Jumat misalnya, tidak dengan sendirinya dinamakan pasar Jumat. 

Masyarakat setempat lebih mengenalnya sebagai hari pasar/pasaran. Keberadaan 

pasar-pasar tradisional yang hanya digelar pada hari-hari tertentu saja dalam 

seminggu disebabkan oleh keterbatasan mobilitas para pedagang, terbatasnya 

kebutuhan masyarakat setempat pada beberapa komoditas, serta terbatasnya daya beli 

tinggi masyarakat setempat. Dalam istilah urban design, tempat-tempat yang 



demikian itu yang selalu menempati ruang kota secara temporer, dikenal dengan 

sebutan urban spasio temporal places.  

	  
GAMBAR	  4.18	  Contoh	  penerapan	  langgam	  arsitektur	  non	  volumetrik	  dengan	  unit	  urban	  spatio	  

places	  sebagai	  akulturasi	  dengan	  budaya	  lokal	  dalam	  ruang	  publik.	  

(Sumber:	  	  pribadi)	  

	  

Seperti yang telah dijelaskan diatas, kegiatan dalam lokasi urban spatio-

temporal places sebenarnya bukan hanya berupa kegiatan seperti pasar kaget seperti 

yang ada di kota-kota di Indonesia. Pengertian mengenai urban spatio temporal lebih 

ditujukan kepada pemanfaatan suatu ruang kota secara temporer untuk berbagai 

macam kegiatan. Pada waktu-waktu tertentu,  suatu ruang kota dimanfaatkan untuk 

suatu kegiatan, namun fungsi utama ruang tersebut tidak berubah atau beralih fungsi. 

Pemanfaatan ruang tersebut  dapat terjadi secara formal atau informal.  



BAB	  V	  

	  

HASIL	  DAN	  PEMBAHASAN	  
	  

Dalam kasus perancangan ruang publik non volumetrik arti ruang terbuka 

hijau kota bukan sekadar sebagai ruang geometris, tetapi juga merupakan ruang 

ekonomi, sosial dan budaya. Interaksi inilah yang harus diwadahi di masa mendatang 

agar penghuni kota tidak kehilangan jati dirinya dan akhirnya tercabut dari akar 

budayaannya. 

Untuk pendekatan perencanaan sebuah ruang publik, setidaknya terdapat tiga 

dimensi kemanusiaan yang sangat penting yang harus tercermin dalam ruang publik. 

Tiga dimensi itu meliputi:  

 

1. Responsif 

Ruang publik harus dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan 

warganya 

2. Demokratis 

Ruang publik yang dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat dengan 

latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta aksesibel bagi para difabel, 

lansia dan berbagai kondisi fisik manusia.  

3. Bermakna 

Ruang publik harus memiliki tautan dengan masyarakat, lingkungannya, serta 

dunia luas. Dengan demikian ruang publik juga harus memiliki tautan dengan 

konteks sosial budaya. Dari pernyataan tersebut disa disarikan bahwa penciptaan 

ruang publik harus selalu berlandaskan dari masyarakat untuk masyarakat. 

 

Kemudian dari beberapa prinsip perancangan ruang publik, prinsip arsitektur 

non volumetrik untuk ruang terbuka hijau di kota Palembang maka dapat disimpulkan 

bahwa kriteria keberhasilan untuk perancangan rth adalah dengan pendekatan 

arsitektur non volumetrik bisa dijabarkan sebagai berikut: 



a. Mentransformasikan karakter ruang yang static atau processional menjadi ruang 

yang dynamic dan bercerita (narrative) dengan cara memberi kebebasan kepada 

void untuk mengambil alih fungsi solid dalam melakukan kontrol terhadap ruang. 

b. Memfasilitasi beragam kegiatan, aktivitas dan event yang terjadi pada kawasan 

serta menggabungkan berbagai disiplin ilmu yang saling bersentuhan dalam 

konteks kawasan yaitu ekonomi, sosial, dan budaya untuk dijadikan satu kesatuan 

kontrol lingkungan yang mengikat. 

c. Sesuai dengan potensi kawasan, maka karakter program fasilitas bersifat alamiah 

apresiatif dan komersial dengan konfigurasi bentuk yang semi open dan dapat 

dilakukan self built pada sebagian spotnya untuk pengembangan kreatifitas remaja 

pada ruang publik terutama pada area event & performance dengan memberikan 

ruang-ruang yang bersifat melindungi. 

d. Desain yang fleksibel untuk berkegiatan (multi use) dan multi purpose terutama 

untuk pembentukan karakter spatio temporal places dengan penggunaan shelter 

sebagai elemen arsitektur non volumetrik untuk antisipasi terhadap iklim tropis 

serta tidak mengenal perbedaan antara ruang luar dan ruang dalam.  

e. Karakter ruang yang bersifat linear seperti jalur sirkulasi (tangga, pedestrian dan 

jalan) digunakan sebagai area budaya, sedangkan karakter ruang yang bersifat 

memusat (taman, plaza, dll) digunakan sebagai area event dan kegiatan. 

f. Arsitektur non volumetrik berkonsentrasi pada penciptaan ruang yang diisi dengan 

kegiatan yang bersifat leisure.  

g. Terdapat destinasi sebagai magnet dan atraksi pada lokasi.  

h. Bisa diakses selama 24 jam. 

 

 
5.1. PERANCANGAN RUANG TERBUKA HIJAU JL. SEDUDUK PUTIH 

A. LOKASI PERANCANGAN 

Alamat : Kolam Retensi Seduduk Putih, belakang PTC Mall Jl. 

Seduduk Putih No. 3 Kec. Kemunging, Palembang  

Luas Area  : 2,3 Ha. 

Keadaan Eksisting : Kondisi eksisting lahan adalah sebagai berikut : 

• Kondisi lahan yang tidak terurus. 

• Sedikitnya area penghijauan. 



• Kondisi lahan yang terisolasi dari kawasan kota 

sehingga membuat orang-orang tidak 

memperhatikan tempat ini. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
B. KONSEP IDE DESAIN PERANCANGAN 

Ruang terbuka hijau pada masa sekarang ini lebih mengarah kepada ruang 

terbuka pasif. Hal ini menyebabkan pendefinisian dari ruang terbuka hijau 

tersebut hanya sebagai elemen pelengkap pada sebuah perkotaan. Sehingga 

fungsinya disini hanya sebagai “elemen pengurang polusi dalam kota”. 

Pada perancangan desain yang baru pada kawasan ini disiapkan untuk tidak 

hanya sebagai elemen “Pelengkap” seperti yang telah disebutkan diatas. Konsep 

yang digunakan adalah UnVolumetrik. 

Mekanisme darI UnVolumetrik/tidak bervolume adalah mentransformasikan 

ruang yan 	  g statis dan tipologis menjad 	  i ruangan yang lebih dinamis dan naratif. 

 

 

 

 

 

 

Maka dari itu RTH disini lebih bersifat aktif karena memiliki beberapa fungsi 

dan tidak hanya sebagai “elemen hijau” sebuah kota. 

	  
	  



	  
	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
§ Pada masa sekarang ini bentukan fasade yang tidak konvensional 

masih menjadi daya tarik yang cukup kuat untuk menarik pengunjung 
ke suatu tempat. Oleh karena itu desain yang disiapkan disini banyak 
menggunakan elemen lengkungan dan permainan level ketinggian 
namun tetap terlihat dinamis, sehingga estetika bangunan tetap 
terlihat sebagai elemen penarik untuk pengunjung kawasan ini 
 

Sebagai	  Wadah	  dari	  
beberapa	  komunitas	  dan	  

kegiatan	  yang	  
memungkinkan	  untuk	  

diadakan	  pada	  kawsan	  ini.	  

§ Manusia sebagai display 

Dalam hal ini manusia adalah objek 
utama pengguna tempat ini, dan masing-
masing memiliki keperluannya untuk 
datang ke tempat ini. diantaranya  : 
• Hanya datang ke tempat ini dan 
melihat – lihat keadaan sekitar dan 
aktivitas yang terjadi didalamnya. 
• Datang dan berinteraksi dengan 
fasilitas yang ada didalam kawasan ini. 
• Datang membawa keluarga ataupun 
orang terdekat untuk menikmati suasana 
yang tercipta didalamnya. 
	  
	  



C. PROSES	  PENGEMBANGAN	  DESAIN	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

masih banyak “kolam retensi” di kota Palembang yang belum di 
kelola secara optimal agar dapat digunakan sebagai ruang publik 
yang baik. 
dimana ruang terbuka tersebut umumnya memiliki lahan di 
berbagai sisi kolam yang tidak dikembangkan dengan ragam 
fungsi tertentu. 
kolam retensi yang  baik seperti, taman simpang polda dan 
kambang iwak, yang ditunjang dengan beragam aktivitas pagi 
hingga malam. 
namun kolam retensi yang kurang berhasil seperti, taman masjid 
taqwa dan kolam retensi swadaya yang belum ditunjang oleh 
adanya aktivitas yang menjadi “generator” kegiatan bagi 
lingkungannya. 
rancangan RTH di kawasan seduduk putih ini berkembang dengan 
memberikan kegiatan di sekeliling kolam retensi, dengan 
menambahkan joging track yang mengitari kolam, agar terjadi 
sirkulasi aktif di sekeliling kolam. 
dengan adanya “sirkulasi” akan tercipta “interaksi” antara kegiatan 
yang tumbuh di ruang terbuka tersebut. 
hal ini menjadi kriteria dasar dalam mengembangkan ruang publik 
yang baik antara lain : 
1. adanya triangulasi kegiatan 
2. lingkungan alami yang terbina 
3. adanya makanan 
4. adanya tempat duduk 

menambahkan dua buah “jangkar” yang berseberangan 
merupakan suatu keharusan untuk menciptakan pergerakan agar 
ruang yang dihasilkan menjadi aktif. dan saling tarik menarik 
anatara dua buah kutub tersebut. 
dua buah “jangkar” yang harus dihadirkan adalah A. kawasan 
komersil makanan dan B. kawasan aktivitas (ruang terbuka) 
dengan adanya dua buah kegiatan utama tersebut, dipastikan RTH 
akan menjadi “hidup” dengan kegiatan-kegiatan yang positif. 

kami merancang dengan menerapkan konsep “unvolumetrik” 
dimana ruang yang di hasilkan tidak membutuhkan batasan-
batasan formil, sehingga akan menghasilkan ruang yang 
multifungsi yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 
pengguna dan juga waktu penggunaannya.	  

menghasilkan massa dengan atap-atap yang akan mewadahi 
berbagai kegiatan dan ruang yang terbentuk dapat memberikan 
kemudahan bagi penggunanya, baik itu pedagang makanan, 
penjual keliling, komunitas sepeda, komunitas senam dan berbagai 
aktivitas lain yang ada di kota Palembang. 
	  



D. SITE PLAN 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Perwujudan Green Planing  tidak hanya ditunjukkan dari segi desain saja, 

melainkan tindakan manusia ataupun pengguna didalamnya diharapkan juga 

bisa mengimbangi tempat nya yang sudah memiliki image green di 

lingkungannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan memakai slogan 5M yang telah 

disiapkan.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  



• Melihat  

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1. penataan kawasan ruang terbuka hijau, dengan pergerakan yang 

membentuk sebuah sirkulasi, sehingga hubungan ruang dan interaksi antara 

utara dan selatan menjadi lebih dekat 

2. penataan bagian utara menjadi sebuah ruang terbuka untuk melakukan 

berbagai aktivitas komunitas yang ada di masyarakat. kegiatan seperti 

senam pagi, fitness, joging, tempat berkumpulnya masyarakat, hingga dapat 

menampung sholat id di lapangan terbuka. 

3. penataan bagian selatan menjadi ruang-ruang “spatio tempora” yang dapat 

mewadahi berbagai kegiatan komersial masyarakat. menjadi area pasar di 

pagi hari dan menjadi area jajanan kuliner di siang dan sore harinya. 

rancangan atap tanpa dinding akan memudahkan perubahan aktivitas yg 

diperlukan 

 

• Menyentuh Dan Merasakan 

bentuk rancangan yang memusat ke 

kolam retensi secara tidak langsung 

memberikan keamanan terhadap 

penggunanya. seperti halnya rancangan 

dalam bentuk amphitheater yang secara 

tidak langsung akan mengurangi para 

pengguna yang tidak diharapkan. 

(pemulung, gelandangan, pengedar 

dsb.) 



• Menjadi Bagian 

PKL sudah menjadi gaya hidup yang sudah 

membudaya dan selayaknya mulai dipikirkan 

untuk diikutsertakan dalam sebuah desain. 

PKL menjadi sebuah destinasi yang dapat di 

jangkau oleh semua lapisan masyarakat apabila 

dikemas dalam bentuk yang sederhana, bersih, 

nyaman dan aman. dalam suatu rancangan 

yang aktif maka manusia menjadi kontrol utama 

terhadap keamanan. 

 

Penataan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) menuntut persan serta aktif 

masyarakat untuk mengelola fasilitas yang ada. hasil dari rancangan 

berusaha untuk  menuntun  pengunjung untuk melihat dan mengobservasi 

kolam retensi yang ada dan  memahami pentingnya fungsi kolam retensi 

tersebut, serta mendekatkan fisik alam dengan pengguna dengan cara 

menyentuh komponen yang ada di kawasan tersebut dan memasuki 

lingkungannya dan mengenal lebih dekat, merasakan suasana berbeda yang 

dihadirkan oleh kawasan, merasa dekat dengan kawasan karena telah 

menjadi bagian di dalamnya, untuk kemudian memiliki perasaan memiliki dan 

tergerak untuk menjaga.    

 

E. Gambar Struktural Desain 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
F. Implementasi Konsep kedalam Desain 

Dalam kosepnya sebagai 

ruang publik yang aktif 

ruang terbuka hijau ini 

dapat mewadahi 

beberapa aktifitas 

didalamnya. Secara 

garis besar RTH ini 

dibagi menjadi dua area 

yang dapat dimanfaatkan 

sebagai area kegiatan. Dan desain RTH ni dikondisikan untuk beberapa 

waktu yang berbeda dan fungsinya yang berbeda. Contohnya sebagai berikut 

: 

1. Pagi Hari 05.00 s/d 09.00 WIB 

	  

	  

	  

	  

2. Siang Hari 10.00 s/d 14.00 WIB 

	  

	  

	  

3. Petang Hari 15.00 s/d 18.00 WIB 

 

 

 

 
4. Malam hari 19.00 s/d 20.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

Pagi hari kawasan ini akan 
lebih banyak kegiatan yang 
berhubungan dengan olah 
raga, contohnya senam 
pagi ataupun orang lari 
pagi. 
 
 
 

Pagi hari pada kawasan ini 
banyak dimanfaatkan orang 
untuk berolahraga, maka pasar 
umum ini bisa dimanfaatkan 
menjadi area komersil. 
misalnya : menjual dagangan 
untuk sarapan bagi pengguna 
kawasan ini pada pagi hari, 
senam pagi dsb. 

Pada siang hari kawasan 
ini dapat dimanfaatkan 
untuk beberapa kegiatan  
misalnya : sebagai meeting 
point, tempat janjian, 
makan siang, bersantai dan 
berdiskusi.	  

Pada siang hari tidak terlalu 
banyak kegiatan pada area ini, 
oelh karena itu kawasan ini 
dapat dipakai menjadi tempat 
penjualan dagangan ringan. 
ataupun sebagai tempat untuk 
berdiskusi dan bersantai.	  

Menjelang petang kegiatan 
di area ini pun menjadi 
ramai, anak2 muda banyak 
memanfaatkan tempat ini 
untuk tempat berkumpul 
ataupun mengadakan event 
komersial.  
misalnya : festival, jajanan 
sore, bazar dan berkumpul	  

Sore menjelang malam adalah 
waktu disaat orang-orang mulai 
mengakhiri aktifitasnya yang 
padat, dan diharapkan mulai 
meramaikan kawasan ini. 
dagangan pun bisa berganti 
jenis, sehingga dapat menarik 
pengunjung yang datang.	  

Malam hari dapat di adakan 
berbagai macam jenis acara. 
misalnya : PKL, makanan, 
music jalanan, menonton 
theatre mini yang dirancang 
sebagai sarana tambahan 
(amphitheatre), ataupun 
pesta kembang api.	  

ruang terbuka hijau ini juga 
dipersiapkan untuk kegiatan malam 
hari. pada pasar malam, dapat melihat 
kebiasaan dan aktivitas masyarakat 
palembang. dapat menjadi area festival 
dan pentas musik sambil menikmati 
kuliner yang ada.	  



5.2. INDIKATOR KEBERHASILAN 

indikator keberhasilan untuk kriteria yang telah disusun adalah dengan melihat 

preseden yang telah dilakukan oleh praktisi-praktisi sebelumnya. sehingga apabila 

pengembangan dilakukan sesuai dengan kaidah yang telah disusun diatas maka, ruang 

terbuka hijau yang akan di bentuk oleh perencana memiliki kemungkinan untuk 

berhasil. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

BAB	  VI	  

	  

PENUTUP	  
	  

Tulisan ini bertujuan untuk menghasilkan pedoman rancangan dalam melakukan 

perancangan terhadap ruang terbuka hijau perkotaan, baik itu RTH linear maupun 

RTH non linear. pedoman teknis dalam pelaksanaan dan pemilihan produk teknis 

telah tersusun di dalam peraturan pemerintah yang secara garis besar tercantum di 

dalam permen PU no.5 / PRT / M / 2008 tentang pedoman penyediaan dan 

pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. penelitan ini difokuskan 

kepada pedoman-pedoman non teknis yang berkaitan dengan indikator keberhasilan 

teori-teori untuk menunjang keberhasilan suatu ruang terbuka hijau. Ruang terbuka 

hijau bukan hanya sebuah keharusan yang wajib dipenuhi sebuah kota besar, tetapi 

juga menjadi sebuah kebutuhan untuk menyediakan ruang publik dan ruang sosial 

dimana masyarakat perkotaan dapat melakukan interaksi dan aktifitas sosial, sehingga 

ruang-ruang hijau tersebut harus direncanakan untuk memenuhi dinamika kebutuhan 

masyarakat perkotaan.  

Dalam melakukan penelitian ini para peneliti melakukan rancangan terhadap satu 

kawasan non linear di kota Palembang yaitu di kawasan retensi seduduk putih sebagai 

sampel perancangan RTH dengan mengikuti kriteria dan pedoman rancangan untuk 

menghasilkan sebuah ruang RTH yang baik. dan indikator keberhasilan nya adalah 

dengan melakukan studi banding terhadap preseden dan contoh pemanfaatan RTH 

yang telah berhasil. 

Penelitian ini masih dalam posisi untuk dapat terus dilakukan pengembangan dan 

modifikasi untuk menghasilkan kriteria dan pedoman-pedoman yang lebih tajam dan 

aplikatif, sehingga penelitian kedepannya dapat menghasilkan rancangan yang lebih 

tepat sebagai ruang terbuka hijau masyarakat perkotaan. 
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