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ABSTRACT 

Cimahi City is the one of the cities in Indonesia with a fairly rapid rate of development 

and population growth. The rapid development and population growth in Cimahi City has an 

impact on the declining the environmental power of Cimahi City. One aspect that has a major 

role in the quality of the environment is green open space.  

One of the technologies that can be implemented to manage green open space is spatial 

based technology or known as Geographic Information System (GIS) technology. GIS 

technology has broad capabilities in terms of mapping, spatial planning, and spatial analysis. 

Therefore, this technology is able to provide effective information in terms of monitoring and 

evaluating the existence of green open space in Cimahi City.  

The results of the study, the condition of Green Open Space in Cimahi City is not in 

accordance with the Regulation of the Minister of Public Works No. 5 of 2008 concerning 

guidelines for providing and utilizing green open space in urban areas. 
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ABSTRAK 

   
Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Indonesia dengan tingkat pembangunan dan 

pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk 

di Kota Cimahi berdampak pada penurunan daya lingkungan hidup Kota Cimahi. Salah satu 

aspek yang mempunyai peran besar terhadap kualitas lingkungan hidup salah satunya adalah 

Ruang Terbuka Hijau (RTH).  

Salah satu teknologi yang dapat diimplementasikan untuk mengelola RTH adalah 

teknologi berbasis spasial atau yang dikenal dengan teknologi Sistem Informasi Geografis 

(SIG). teknologi SIG mempunyain kemampuan yang luas dalam hal pemetaan, perencanaan 

spasial, dan analisis spasial. Oleh karena itu, teknologi ini mampu memberikan informasi yang 

efektif dalam hal pengawasan dan evaluasi keberadaan RTH di Kota Cimahi.  

Hasil dari penelitian, kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi belum sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan 

dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. 

 

Kata Kunci: Pemanfaatan, Ruang Terbuka Hijau, SIG.
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Dalam menjaga keseimbangan 

ekologi kota, maka diperlukan suatu 

kegiatan pengawasan dan evaluasi data 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini telah menyediakan 

berbasis tools untuk mengelola data dan 

informasi. Salah satu teknologi yang dapat 

diimplementasikan untuk mengelola RTH 

adalah teknologi berbasis spasial atau yang 

dikenal dengan teknologi Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Teknologi SIG 

mempunyai kemampuan yang luas dalam 

hal pemetaan, perencanaan spasial, dan 

analisis spasial. Oleh karena itu, teknologi 

ini mampu memberikan informasi yang 

efektif dalam hal pengawasan dan evaluasi 

keberadaan RTH di Kota Cimahi. 

Penataan ruang merupakan suatu 

sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang 

dilakukan untuk menghasilkan rencana 

umum tata ruang dan rencana rinci tata 

ruang. Berdasarkan wilayah 

administrasinya, penataan ruang terdiri atas 

penataan ruang wilayah nasional, penataan 

ruang wilayah provinsi, penataan ruang 

wilayah kabupaten/kota. Di dalam Undang 

– Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, perencanaan tata ruang 

wilayah kota harus memuat rencana 

penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka 

hijau yang luas minimalnya sebesar 30% 

dari luas wilayah kota Proporsi 30% 

merupakan ukuran minimal untuk 

menjamin keseimbangan ekosistem kota, 

baik keseimbangan sistem hidrologi dan 

keseimbangan mikroklimat, maupun sistem 

ekologis lain yang dapat meningkatkan 

ketersediaan udara bersih yang diperlukan 

masyarakat, serta sekaligus dapat 

meningkatkan nilai estetika kota 

(PERMEN PU, 2008). 

Peranan ilmu geodesi sangatlah 

penting untuk perencanaan dan 

pembangunan wilayah baik dari segi survei 

lapangan ataupun pengolahan data 

sekunder. Dalam ilmu geodesi diajarkan 

beberapa bidang keahlian seperti terestris, 

fotogrametri dan sistem informasi 

geografis. Sistem Informasi Geografi (SIG) 

merupakan sistem basis data dengan 

kemampuan analisis untuk data yang 

tereferensi secara spasial. SIG mempunyai 

kemampuan untuk mengintegrasikan data 

spasial dan data atribut sehingga dalam 

analisisnya mampu menghasilkan 

informasi yang diinginkan.  

SIG mempunyai kemampuan untuk 

menghubungkan berbagai data pada satu 

titik tertentu di bumi, menghubungkannya, 

lalu menganalisa dan akhirnya memetakan 

hasilnya. Data yang diolah pada SIG 

merupakan data spasial yaitu sebuah data 

yang berorientasi geografis dan merupakan 

lokasi yang memiliki sistem koordinat 

tertentu sebagai referensinya. Sehingga 

aplikasi SIG dapat menjawab beberapa 

pertanyaan seperti; kondisi, lokasi, trend, 

pola dan permodelan (Aronoff, 1989). 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian tugas akhir ini 

dilakukan di Kota Cimahi. 

 

 

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Cimahi 

Dalam penyusunan tugas akhir ini 

dilakukan 2 (dua) metode. Adapun metode 

penelitian yang dilakukan terdiri dari 

metode pengumpulan data sekunder dan 
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metode analisis yang selanjutnya akan 

dijelaskan dalam sub bab berikut. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pembuatan skripsi ini 

dilakukan pengumpulan data. Adapun 

metode dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data yang 

dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dari 

subjek atau objek penelitian. Pengumpulan 

data primer yang merupakan data utama 

yang dijadikan sebagai solusi dalam tugas 

akhir ini adalah data RTH survei lapangan  

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari subjek 

atau objek penelitian. Data sekunder 

merupakan data pendukung dalam 

penelitian ini. Dalam tugas akhir ini yang 

menjadi data sekunder adalah data 

Administrasi Kota Cimahi, 

datatransportasi, data sungai serta data 

taman Kota Cimahi yang diperoleh dari 

Dinas PUPR. 

Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran yang 

dilaksanakan dalam penelitian dapat dilihat 

dari diagram dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Diagram alir kerangka penelitian 

 

Pengolahan Data Spasial 

 

Secara umum pengolahan data 

spasial diperlukan data seperti eksisting 

RTH, administrasi Kota Cimahi, dan Citra 

Satelit Resolusi Tinggi dengan melakukan 

proses Overlay. Untuk lebih jelas di bawah 

ini diuraikan tahapan – tahapan 

pengolahannya. 

Overlay 

 

Overlay adalah proses tumpang 

susun yang mengkombinasikan dua atau 

lebih layer/tematik yang menjadi 

masukannya dan akan menghasilkan 

tematik baru dari proses tersebut. Secara 

singkatnya, overlay menampalkan suatu 

peta digital pada peta digital yang lain 

beserta atribut – atributnya dan 

menghasilkan peta gabungan keduanya 

yang memiliki informasi atribut dari kedua 

peta tersebut. Overlay merupakan proses 

penyatuan data dari lapisan layer yang 

berbeda. 
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Gambar 3. Prinsip Overlay 

 

Ada beberapa fasilitas yang dapat 

digunakan pada overlay untuk 

menggabungkan atau melapiskan dua peta 

dari satu daerah yang sama namun beda 

atributnya yaitu :  

1. Dissolve 

Dissolve yaitu proses untuk 

menghilangkan batas antara poligon yang 

mempunyai data atribut yang identik atau 

sama dalam poligon yang berbeda. Peta 

input yang telah di digitasi masih dalam 

keadaan kasar, yaitu poligon-poligon yang 

berdekatan dan memiliki warna yang sama 

masih terpisah oleh garis poligon. 

Kegunaan dissolve yaitu menghilangan 

garis-garis poligon tersebut dan 

menggabungkan poligon-poligon yang 

terpisah tersebut menjadi sebuah poligon 

besar dengan warna atau atribut yang sama. 

 

2. Merge 

Merge themes yaitu suatu proses 

penggabungan 2 atau lebih layer menjadi 1 

buah layer dengan atribut yang berbeda dan 

atribut-atribut tersebut saling mengisi atau 

bertampalan, dan layer-layer lainnya saling 

menempel satu sama lain. 

 

3. Clip 

Clip yaitu proses menggabungkan 

data namun dalam wilayah yang kecil, 

misalnya berdasarkan wilayah administrasi 

desa atau kecamatan. Suatu wilayah besar 

diambil sebagian wilayah dan atributnya 

berdasarkan batas administrasi yang kecil, 

sehingga layer yang akan dihasilkan yaitu 

layer dengan luas yang kecil beserta 

atributnya. 

4. Intersect 

Intersect yaitu suatu operasi yang 

memotong sebuah tema atau layer input 

atau masukan dengan atribut dari tema atau 

overlay untuk menghasilkan output dengan 

atribut yang memiliki data atribut dari 

kedua tema. 

 

5. Cut Polygon 

Cut Polygon yaitu memotong fitur 

dari sebuah tema input dengan poligon dari 

tema overlay untuk menghasilkan output 

yang berupa polyline yang terbagi menjadi 

dua bagian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Overlay dan Digitasi 

Untuk mendapatkan area penelitian 

(Region of Interest), data dasar berupa batas 

administrasi, jaringan sungai, jaringan 

jalan, dan citra satelit disatukan dalam satu 

layer (overlay) sehingga menjadi kesatuan 

dari banyak data yang digabungkan dalam 

satu layer. Region of Interest ini digunakan 

untuk mempermudah dalam pekerjaan 

digitasi dan klasifikasi RTH di Kota 

Cimahi. Hasil overlay yang telah di layout 

berupa peta batas administrasi Kota 

Cimahi. Adapun hasil overlay dapat dilihat 

pada Gambar 4 

 

Gambar 4. RTH Publik Kota Cimahi 
 

Dari hasil Overlay diatas dapat 

dilihat ada beberapa data spasial yang 
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digabungkan sehingga menghasilkan peta 

administrasi Kota Cimahi pada gambar 5 

dibawah ini. 

 

Gambar 5. RTH Privat Kota Cimahi 
 

Untuk mendapatkan hasil digitasi 

RTH yang terkini, pada tahap selanjutnya 

dilakukan dengan menggunakan data citra. 

Tahapan digitasi dilakukan secara visual 

dengan cara mendeteksi, mengidentifikasi, 

menganalisis, dan melakukan klasifikasi 

obyek pada citra secara manual. Tahap 

deteksi dilakukan untuk mengamati ada 

atau tidaknya ruang terbuka pada citra. 

Adapun hasil digitasi RTH Kota Cimahi 

secara visual dapat dilihat pada Gambar 6 

 

Gambar 6. RTH Publik Kota Cimahi 
 

Dari hasil digitasi RTH Publik pada 

Gambar 7 sebaran RTH yang sesuai 

kebutuhan dalam penelitian ini namun 

klasifikasi jenis RTH ini masih berdasarkan 

interpretasi citra. Adapun sebagian sebaran 

RTH publik di Kota Cimahi dilakukan 

dengan survei untuk mencocokan data hasil 

digitasi. Penamaan RTH yang di gunakan 

pada atribut tabel juga disesuaikan dari 

hasil survei dan daftar yang telah diberikan 

oleh dinas terkait. 

 

Gambar 7. RTH Privat Kota Cimahi 
 

Dari hasil digitasi RTH Privat pada 

sebaran RTH yang sesuai kebutuhan dalam 

penelitian ini namun klasifikasi jenis RTH 

ini masih berdasarkan interpretasi citra. 

Sebagian besar RTH Privat di Kota Cimahi 

adalah dari kawasan industri, kawasan 

militer dan kawasan perumahan. RTH 

Privat di permukiman masih terhitung 

sedikit dikarenakan kerapatan 

pembangunan tidak disisakan untuk taman 

dipekarangan rumah. 

Tabel 1. Luas dan Ketersediaan RTH di Kota Cimahi 

 

Dari hasil rekaptulasi, luas RTH 

Kota Cimahi adalah 994,43 Ha yang 

menjadi 2 jenis pembagian yaitu RTH 

Privat dan RTH Publik. RTH privat seluas 

971,57 Ha terbagi dari taman rekreasi, 

taman perumahan, taman lingkungan 

perkantoran dan gedung komersial, 
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pemakaman umum yang berasal dari 

wakaf, lapangan olahraga, lahan pertanian 

perkotaan. RTH Publik Seluas 22,86 Ha 

terdiri dari taman dan hutan kota, tempat 

olah raga, lapangan upacara, area parkir 

tebuka, jalur hijau, ruangan bawah jalan 

layang, taman pemakaman umum (TPU). 

Tabel 2. Luas RTH Publik dan Privat BWK Kota Cimahi 

 

Analisis Pemanfaatan RTH Kota Cimahi 

Seperti yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 

Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan 

dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Perkotaan, luas RTH yang harus 

disediakan adalah sebesar 30% dari total 

luas wilayah kota dengan proporsi yang 

terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH 

privat.  Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2017, luas Kota 

Cimahi mencapai 4.248 Ha. Dengan luas 

tersebut, proporsinya Kota Cimahi harus 

mempunyai luas RTH sebesar 1.274,4 Ha. 

Berdasarkan hasil penelitian, luasan RTH 

Kota Cimahi yang diperoleh merupakan 

luasan RTH indikatif, luasan RTH tersebut 

diperoleh dari hasil digitasi citra data dan 

belum didukung dengan kegiatan survei 

lapangan. Menurut hasil perhitungan 

ketersediaan RTH, luas RTH Kota Cimahi 

adalah sebesar 994,43 Ha atau 23,41% dari 

luas wilayah kota. Jika ditinjau dari kondisi 

proporsinya, RTH Kota Cimahi tersebut 

mempunyai kekurangan sebesar 6,59% dari 

proporsi RTH perkotaan yang seharusnya. 

Adapun perbandingan ketersediaan RTH 

Kota Cimahi dengan kondisi proporsi RTH 

untuk suatu kawasan perkotaan dapat 

dilihat pada 3 dibawah ini. 

Tabel 3. Perbandungan Proporsi dan Penelitian RTH 

 

Proporsi RTH yang harus terpenuhi 

di Kota Cimahi sebesar 1274,4 ha atau 

30%, yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu 

RTH Publik yang sebesar 20% dan 10% 

untuk RTH Privat, total persentase RTH 

Kota Cimahi yang dikurangi dengan luas 

Kota Cimahi sebesar 4248 ha atau 100% 

dengan hasil 2973,6 atau 70% nya adalah 

non RTH. 

RTH publik Kota Cimahi dari hasil 

penelitian memiliki persentase luas 19,01 

% dari total wilayah kota, hal ini belum 

memenuhi standar luas RTH publik yaitu 

minimal sebesar 20% dari total luas 

wilayah kota. Sedangkan RTH privat Kota 

Cimahi memiliki persentase luas sebesar 

3,85 % dari total luas wilayah kota, jumlah 

ini masih belum mencukupi standar 

minimalnya yaitu sebesar 10% dari total 

luas wilayah kota. 

Perbandingan proporsi RTH tidak 

hanya dengan proporsi RTH yang telah di 

atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 5 Tahun 2008, perbandingan 

data pun dapat dibandingankan agar terlihat 

kenaikan RTH di Kota Cimahi. Data yang 

dibandingkan oleh penulis adalah data RTH 

pada tahun 2016 dan pada tahun 2019. Dari 

hasil perhitungan antara data 2016 dan 

2019, data RTH tahun 2016 hasilnya masih 

sangat minim dapat dilihat pada gambar 8 
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Gambar 8. RTH Kota Cimahi Tahun 2016 

Pada Tahun 2016 RTH Kota Cimahi 

luas RTH 334,22 Ha atau 7,87% yang 

terbagi dari RTH Publik dan RTH Privat. 

Namun Tahun 2016 RTH di Kota Cimahi 

belum memenuhi kondisi proporsi pada 

wilayah perkotaan yang sebesar minimal 

30% dari jumlah luasan perkotaan yang 

sebesar 4248 ha, pembangunan yang pesat 

dan kerapatan permukiman menjadi 

penyebab sulitnya untuk meningkatkan 

RTH di Kota Cimahi karena tidak adanya 

untuk RTH dikawasan permukiman. 

Penyebab lain sulitnya meningkatkan RTH 

yaitu bencana banjir yang disebabkan tidak 

adanya sumur resapan dan juga drainase 

yang kurang diperhatikan oleh instansi 

terkait, maka yang seharusnya menjadi 

RTH menjadi alih fungsi menjadi kawasan 

permukiman dan kawasan industri yang 

menyebabkan turunnya kemampuan lahan. 

Dari Pemerintahan menargetkan 

penambahan RTH dengan mengalih 

fungsikan lahan tertentu dengan 

membangun fasos fasum yang diambil alih 

oleh pemerintah dan ditata ulang agar lebih 

optimal, serta pemerintah akan menanam 

5000 pohon untuk meningkatkan RTH di 

Kota Cimahi yang terbagi dibeberapa 

Kecamatan. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Dari hasil penelitian Kota Cimahi 

memiliki luas RTH 22,86 % dari 

keseluruh luas Kota Cimahi maka 

informasi pesebaran dan ketersediaan 

Ruang Terbuka Hijau Kota Cimahi 

dapat diketahui. 

2. Hasil dari penelitian, kondisi Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Cimahi belum 

sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008. 

Luas ketersediaan RTH Kota Cimahi 

dalam penelitian ini merupakan luasan 

RTH indikatif, luas RTH Kota Cimahi 

tersebut dihitung berdasarkan hasil 

digitasi citra satelit resolusi tinggi yang 

belum didukung dengan kegiatan 

verifikasi lapangan untuk validasi luas 

RTH-nya. 

SARAN 

 Adapun saran yang dapat diberikan 

penulis bagi penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai data 

pendukung untuk instansi terkait 

2. Perlu dilakukan upaya 

mengintegritaskan area – area hijau 

melalui perkembangan koridor hijau. 
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