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ABSTRACT 

Recently, green open space in Malang is classified into nine green open spaces. They are pedestrian green 

pathway, monument park, cemetery park, traffic roundabout park, city center park, playground, office complex 

park, city forest, recreation and sports park. Those green open spaces have their own characteristic and play 

different role for Malang city performance index which is very much related to city-local identity. The setting of city 

physical environment (its shape, configuration and dimension in quantity) could usually form its local identity. This 

present work reviews the quality (function) of green open space in Malang. People activities become the 

important factor to determine the frequency and the need of city green open space utilization. According to figure 

ground theory, the proportion between solid-void space of green open space and active-passive zone can be 

learned. Place centered mapping could assist to map the activities of people who use green open space from 

various people characters and at different time dimension. The pattern formed from those continuously activities 

can be turned into parameters that help to strengthen the identity of green open space in Malang which is based 

on local wisdom. The stronger the identity of each green open space as reflected by its increasing role in Malang 

city performance index will become the main priority of the ideal Malang green open space planning in the future. 

Keyword:    identity of green open space, function, quality, human activities 

ABSTRAK 

RTH Kota Malang terklasifikasi menjadi sembilan jenis RTH (Dinas Pertamanan Kota Malang, 2007) meliputi 

Jalur hijau tepian jalan, taman monumen, taman makam, taman rotonde, taman pusat kota, taman bermain anak, 

taman perkantoran, hutan kota, serta taman rekreasi dan olahraga. Masing-masing RTH memiliki karakter dan 

peran yang berbeda terhadap kinerja Kota Malang, terkait identitas lokalnya. Identitas yang biasanya terbentuk 

dari setting lingkungan fisik (bentuk, rupa dan dimensi secara kuantitas), pada studi ini dikaji dari kualitas (fungsi) 

RTH. Secara kualitas, aktivitas manusia menjadi faktor penting untuk menentukan intensitas pemanfaatan RTH 

kota, serta seberapa penting dan dibutuhkannya jenis RTH tersebut. Berdasarkan figure ground theory bisa 

diketahui proporsi solid-void space, yang terkait dengan zona aktif-pasif dari RTH sampel. Pendekatan place 

centered mapping membantu memetakan aktivitas masyarakat pengguna RTH dari beragam jenis pelaku dan 

dimensi waktu yang berbeda. Pola yang terbentuk dari aktivitas masyarakat yang menerus pada proses diatas 

menjadi parameter untuk menguatkan identitas RTH Kota Malang berdasarkan nilai lokalitas masyarakat. 

Semakin kuatnya identitas RTH yang tercermin dari perannya yang makin besar terhadap kinerja Kota Malang, 

akan menjadi prioritas utama dalam rencana penataan RTH ideal Kota Malang di masa mendatang. 

Kata Kunci: identitas RTH, fungsi, kualitas, aktivitas manusia 

PENDAHULUAN 

Penurunan kualitas lingkungan fisik di negara-negara sedang berkembang sebagai akibat dari 
pembangunan, menjadi fenomena yang berkembang saat ini (Molnar, 1986). Hal ini yang terjadi juga 
di kota Malang, sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Dan mengacu 
pada riset sebelumnya (Wulandari et al, 2013, 2014, 2015) maka fenomena di atas menjadi alasan 
pemilihan lokus studi tentang upaya peningkatan kualitas lingkungan binaan di perkotaan ini, dengan 
pendekatan penataan ruang terbuka hijau kota. Hal ini dikarenakan fenomena mengenai RTH kota 
Malangpun masih terfokus pada kuantitasnya saja (jumlah dan dimensi luasan), bukan kualitasnya 
(Jannah, 2009). Sehingga riset ini mengutamakan kajian pada kualitas RTH, khususnya yang terkait 
dengan aspek ekologis yang mendukung aspek arsitekturalnya. 
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Upaya peningkatan kualitas ekologis lingkungan di perkotaan selalu dikaitkan dengan aspek ekologis 
dan aspek estetis/arsitektural RTH (Nugrahani, 2005). Bentuk dan fungsi RTH yang beragam seperti 
jalur hijau, taman ruang terbuka, taman rotonde, taman monumen, taman makam dan sebagainya 
memiliki peran yang beragam terhadap kualitas ekologis lingkungan di sekitarnya (Dinas Pertamanan 
Kota Malang, 2005). Peran elemen softscape terutama vegetasi berdasarkan fungsi ekologisnya, 
meliputi visual control, physical barriers, climate control, erosion control,wildlife habitats dan aesthetic 
values (Staley, 2004) juga sangat mendukung kualitas ekologis lingkungan perkotaan. Sehingga 
kajian penataan softscape pada RTH (khususnya yang terkait dengan aspek ekologis vegetasi yang 
mendukung arsitekturalnya) dalam studi ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan binaan perkotaan khususnya di kota Malang. 

Beragamnya bentuk dan jenis RTH kota Malang yang tersebar pada beragam karakter lahan yang 
berbeda, berdampak pada perbedaan tingkat peran dan daya dukung mereka dalam menunjang 
kinerja kota Malang, khususnya terkait dengan tujuan peningkatan kualitas ekologis lingkungan kota. 
Untuk itu perlu diketahui hirarki peran dan fungsi masing-masing RTH yang ada guna menentukan 
skala prioritas kota dalam perbaikan konsep kebijakan terkait pola penataan peningkatan kualitas 
RTH terpilih. Terkait dengan roadmap penelitian untuk mengkaji peran beragam jenis RTH perkotaan 
menurut klasifikasi Dinas Pertamanan Kota Malang tahun 2007, bahwa pada riset sebelumnya 
(Wulandari et al, 2013-2015), RTH yang menjadi fokus amatan meliputi RTH Jalur Hijau Tepian Jalan, 
RTH Hutan Kota, RTH Taman Kota, RTH taman makam, Taman rekreasi dan olahraga, Taman 
Rotonde, Taman Monumen, Taman Perkantoran serta Taman Bermain Anak. Dan untuk riset 
kelanjutan ini, fokus amatan adalah mengkaitkan hasil pengukuran aspek ekologis lingkungan (yang 
telah dilakukan pada riset-riset tahun sebelumnya) dengan setting lingkungan fisik (unsur hardscape 
dan softscape) serta aktivitas manusia yang terjadi pada wadah RTH tersebut. Masing-masing jenis 
RTH tersebut merepresentasikan parameter pembentuk kualitas ekologis lingkungan yang meliputi : 
pertama, kualitas suhu/temperatur lingkungan,  kedua, tingkat emisi, dan Ketiga, tingkat kelembaban. 
Sebagai riset kelanjutan dari riset sebelumnya maka pada riset yang akan dilakukan ini juga akan 
mengacu pada parameter pembentuk kualitas ekologis lingkungan. Sampel yang akan dipilih adalah 
jenis RTH Kota yang berbeda dari riset sebelumnya (dalam klasifikasi Dinas Pertamanan Kota Malang 
tahun 2007), dengan kriteria pemilihan sampel RTH yang ditentukan berdasarkan kriteria 
representatifnya dalam konteks kuantitas (dimensi luasan dan proporsi jumlahnya), serta potensi 
lahan (kestrategisan lokasi serta pemerataan persebarannya) pada kawasan pusat kota Malang, serta 
menjadi ikon yang mendukung citra kawasan serta dikenal masyarakat.  

Karena unit amatan penelitian masih mengacu pada usulan riset pertama yang terkait dengan 
roadmap penelitian maka sampel yang dipilih meliputi: (1) RTH Jalur Hijau Tepian Jalan, sampelnya 
adalah jalan Sukarno Hatta, (2) RTH Hutan Kota, sampelnya hutan Malabar, (3) RTH Taman Kota, 
sampelnya Taman Stasiun Kota Baru, (4) RTH Taman Makam, sampelnya TMP Suropati, (5) RTH 
Taman Rotonde, sampelnya Taman Adipura dan Taman Hamid Rusdi, (6) RTH Taman Rekreasi-
Olahraga, sampelnya Lapangan Rampal, (7) RTH Taman Monumen, sampelnya adalah Alun-alun 
Tugu Kota Malang, (8) RTH Taman Bermain anak, sampelnya Taman Merbabu (di depan Hutan Kota 
Malabar), (9) RTH Taman Perkantoran, sampelnya adalah Taman Pendopo Kabupaten Malang, (10) 
Pengukuran kualitas ekologis beragam vegetasi pada masing-masing jenis RTH terpilih dilakukan 
dengan instrument berupa Dissolved Oxigen Meter (DOM) yang terbatas pada perhitungan jumlah 
kadar O2 yang dihasilkan pada lingkungan sekitar vegetasi tersebut.  

Selain itu juga dilakukan pengukuran atas suhu udara dan kelembaban di lokus studi, pada pagi hari, 
siang hari dan sore hari, di beberapa titik atau spot yang representative atas karakter fisik lingkungan 
lokus studi terpilih. Selanjutnya dada tahap pengolahan data melalui system tabulasi dan grafik yang 
dihasilkan dari pengukuran instrument DOM di atas, akan digunakan software City CAD untuk 
mengetahui efektifitas prosentase kuantitas vegetasi, ragam morfologi vegetasi, penempatan dan 
persebaran vegetasi, yang berpengaruh terhadap tingkat emisi (jumlah O2 yang dihasilkan), kualitas 
suhu dan kelembaban udara. Dan sebagai tahapan akhir, beragam peran masing-masing RTH terpilih 
(9 jenis RTH menurut klasifikasi Dinas Pertamanan Kota Malang), akan dikomparasikan dan 
dihirarkikan terkait upaya mendukung kualitas ekologis lingkungan sekitarnya. Sehingga yang 
menduduki hirarki peran tertinggi akan mendapat prioritas utama dalam eksplorasi penataan RTH dan 
konsep kebijakan RTH Kota Malang di masa mendatang. 

Terkait dengan fenomena di atas, studi ini bertujuan untuk memahami identitas ruang terbuka hijau 
(RTH) yang berkualitas di Kota Malang, yang terbentuk dari aktivitas masyarakat penggunanya, 
sebagai bentuk interaksi manusia dengan lingkungan (baik lingkungan fisik maupun dengan sesama 
manusia). Identitas RTH yang berkualitas, parameternya adalah RTH yang memenuhi tiga aspek 
penting, yaitu: (a) Aspek ekologis : kadar emisi, kualitas temperatur lingkungan dan tingkat 
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kelembaban udara, (b) Aspek Arsitektural : interaksi antara manusia (dengan beragam aktivitasnya), 
dengan setting lingkungan fisik yang mewadahi aktivitas manusia. 

Model dan kriteria penataan RTH yang dihasilkan dalam penelitian di pusat kota Malang ini 
diharapkan bisa menjadi acuan dasar dalam konsep kebijakan pemerintah terkait penataan RTH yang 
akan bisa diterapkan di kota yang lain, yang memiliki karakter lingkungan alam dan permasalahan 
lingkungan binaan sejenis dengan Kota Malang. 

TEORI  

Pemahaman tentang ruang perkotaan (urban spaces) selalu meliputi dua bagian wilayah perkotaan 
yaitu ruang terbangun dan ruang terbuka. Ruang terbuka (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang 
terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau (RTNH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah 
bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, 
tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, social 
budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi 
masyarakatnya (Dwiyanto, 2009). Meski demikian hingga saat ini ruang terbuka hijau (RTH) 
diklasifikasi berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya 
(Riswandi, 2004). 

METODA 

Dalam studi ini dipilih 9 (sembilan) jenis RTH sebagai obyek amatan dengan memperhatikan 
pengaruhnya terhadap kualitas ekologi lingkungan, sekaligus berdasarkan beberapa kriteria 
penetapan sampel sebagai berikut : 
a. Representatif dalam aspek kualitas dan kuantitas arsitektural : 

• Dimensi luasan dan proporsi jumlah yang tersebar di pusat Kota Malang 

• Potensi lahan (kestrategisan lokasi serta pemerataan persebarannya) pada kawasan pusat 
kota Malang,  

• Menjadi ikon yang cukup dikenal masyarakat 
b. Representatif dalam aspek kualitas ekologis : 

• Terkait kadar emisi 

• Terkait kualitas suhu/temperatur lingkungan 

• Terkait tingkat kelembaban lingkungan 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif (dengan 
observasi terukur, perhitungan statistik dan penggunaan software City CAD). Pendekatan ini 
digunakan dengan tujuan mengukur bagaimana kualitas ekologis dari sebuah ruang terbuka hijau 
pada kawasan pusat kota, dengan obyek studi ruang terbuka hijau yang masuk pada rencana tata 
ruang dan wilayah Kota Malang (Dinas Pertamanan, 2005);   

Pendekatan dalam metode yang digunakan antara lain : 

A. Tahap Observasi Lapangan terkait pengukuran kualitas ekologis lingkungan, meliputi : 
a. Pertama, melakukan pengukuran berdasarkan variabel penelitian : 

� Mengukur tingkat emisi : kadar O2 lingkungan dengan alat Dissolved Oxygen Meter 
(DOM) yang diukur dengan interval waktu yang representatif (pagi, siang dan sore hari).  

� Mengukur suhu permukaan dengan instrumen bernama Infrared thermometer 
� Mengukur suhu ruang dan kelembaban dengan instrumen Digital thermo-hygrometer. 

b. Kedua, melakukan pengolahan data dengan system grafik dan tabulasi untuk 
mempresentasikan hasil pengukuran pada observasi lapangan 

c. Ketiga, melakukan proses simulasi data dengan software City CAD. Dari proses simulasi ini 
akan didapatkan proporsi kuantitas softscape (terutama morfologi vegetasi), pola sebaran 
vegetasi berdasarkan produksi O2pada masing-masing jenis RTH yang diteliti. Data olahan 
juga akan menunjukkan hubungan dengan aktivitas manusia dan penempatan RTH. 

d. Keempat, hasil olahan data oleh software City CAD pada tiga jenis RTH dari beragam lokasi, 
yang berupa kualitas lansekap menunjukkan besar kecilnya peran dan daya dukung masing-
masing RTH dalam meningkatkan kualitas ekologis lingkungan perkotaan. Hasil olahan data 
tersebut dibandingkan dan dievaluasi hingga bisa ditentukan hirarki peran masing-masing RTH 
secara makro maupun mikro berdasar hasil riset sebelumnya (Wulandari, et al, 2013, 2014, 
2015), dalam parameter kajian sejenis (tingkat emisi, kualitas suhu; dan kualitas kelembaban 
udara). RTH yang memiliki peran terbesar dan menjadi hirarki utama dibandingkan jenis RTH 

yang lain, akan diprioritaskan untuk upaya penataan lanskapnya (dalam konteks kualitas 
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dan kuantitasnya), disertai konsep kebijakan untuk mendukung kinerja kota Malang secara 
komprehensif dan berkesinambungan. 

B. Tahap Observasi Lapangan terkait identifikasi setting lingkungan fisik, meliputi zona, 
perletakan, jenis, proporsi solid void, atas unsur hardscape dan softscape. 

C. Tahap Observasi Lapangan terkait aktivitas manusia, meliputi : jenis aktivitas, pelaku, waktu 
aktivitas, tempat aktivitas, intensitas pemanfaatan ruang, serta terkait sifat/fungsi RTH (taman aktif 
atau taman pasif). 

PEMBAHASAN 

Kondisi lingkungan fisik lokus studi dijelaskan dalam peta lokasi dan foto-foto dalam tabulasi berikut : 

Tabel 1. Setting Lingkungan Fisik 
sumber: Wulandari (2013, 2014, 2015) 
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Sumber : Wulandari et al (2013, 2014, 2015). 

PEMETAAN AKTIVITAS MASYARAKAT 

Tabel 2. Pemetaan Ruang Aktivitas Masyarakat pada RTH 
Sumber : Analisi Peneliti (2017) 

) 

NO JENIS RTH SAMPEL 
RTH 

PETA AKTIVITAS KETERANGAN 

1 RTH Jalur 
Hijau 
Tepian jalan 

Jalan 
Sukarno 
Hatta 

 

Pesatnya Jalan Sukarno Hatta 
memang tidak lepas dari adanya 
dua kampus besar yaitu 
Universitas Brawijaya dan 
Politeknik Negeri Malang. Karena 
di kawasan tersebut 
perkembangan bisnisnya juga 
pesat terutama yang ditujukan 
untuk anak muda yang sedang 
menjalani kuliah 

2 RTH Hutan 
Kota 

Hutan 
Kota 
Malabar 

 

Di sisi utara timur Hutan Kota ini, 
ada beberapa bangunan semi 
permanen yang berupa warung. 
Hal ini mengurangi keindahan dari 
hutan kota ini. Yang akankah lebih 
indah dan lebih baik lagi jika 
warung-warung itu dibuatkan 
bangunan semacam pujasera 
atau apalah yang tidak 
mengurangi keindahan hutan kota 
sekaligus pengunjung dapat lebih 
memanfaatkan dan berinteraksi 
dengan hutan kota, sebagai 
wahana berlibur dan belajar 
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NO JENIS RTH SAMPEL 
RTH 

PETA AKTIVITAS KETERANGAN 

3 RTH Taman 
Kota 

Taman 
Trunojoyo 
(Depan 
Stasiun 
Kota) 

 

Taman Cerdas Trunojoyo selalu 
ramai oleh pengunjung dari 
berbagai kalangan. Taman bagian 
utara biasanya lebih padat 
wisatawan. Untuk penerangan 
suasana kota Malang pada malam 
hari, disediakan lampu taman 
yang akan membuat taman 
tersebut terang benderang dan 
terasa romantis. Tak hanya itu, 
untuk memberikan rasa nyaman 
pada para pengunjung, taman ini 
dijaga oleh petugas selama 24 
jam. Bahkan rencananya ke 
depan, Taman Trunojoyo akan 
dilengkapi dengan flying fox, 
tempat tari, teater, dan film 

4 RTH Taman 
Makam 

TMP 
Suropati 

 

TMP Suropati merupakan lokasi 
pemakaman yang dikhususkan 
bagi yang telah berjasa kepada 
negara kesatuan Republik 
Indonesia, termasuk para 
pahlawan nasional, 
anggota militer, 
dan pejabat tinggi negara. 

5 RTH Taman 
Rotonde 

Taman 
Adipura 

 

Taman Adipura yang merupakan 
perwujudan dari salah satu contoh 
taman rotonde yang ada di kota 
Malang ditata dengan sangat 
memperhatikan aspek estetika, 
selain secara fungsional juga 
berperan sebagai titik simpul 
pertigaan jalan yang membantu 
memudahkan sirkuasi jalur 
kendaraan. 

6 RTH 
Rekreasi 
Olahraga 

Lapangan 
Rampal 

 

Lapangan Rampal yang 
mewadahi beragam aktivitas 
masyarakat, mulai dari aktivitas 
kedinasan TNI hingga aktivitas 
rekreasi dan olahraga warga 
masyarakat, menjadi icon di kota 
Malang. Lapangan ini juga 
memperhatikan keberadaan soft-
scapenya yang berupa 
pepohonan yang cukup banyak 
memberikan pengaruh terhadap 
kualitas ekologis di lingkungan 
sekitar lapangan ini. 

7 RTH Taman 
Monumen 

Monumen 
Alun-alun 
Tugu 

 

Alun-alun Tugu mewadahi 
aktivitas masyarakat sebagai 
pengamat ataupun pengguna 
(pengguna tetap dan pengguna 
tidak tetap). Berdasarkan 
intensitas pemanfaatan ruangnya, 
pengguna tetapnya 
terklasifikasikan menjadi polisi, 
tukang parkir, pengamen, 
pengemis, PKL dan PSK.  
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NO JENIS RTH SAMPEL 
RTH 

PETA AKTIVITAS KETERANGAN 

8 RTH Taman 
Perkantoran 

Taman 
Pendopo 

 

Taman pendopo banyak 
digunakan beraktivitas khususnya 
bagi pegawai kantor 
pemerintahan. Aspek estetika 
juga diperhatikan dalam penataan 
softscape ataupun hardscape nya. 
Hamparan rumput luasnya, 
dikombinasikan dengan 
penataan/penempatanpohon 
palem yang ditata dengan 
pertimbangan aspek estetika 
lingkungan pusat kota, membuat 
taman ini sangat bermanfaat bagi 
peningkatan kualitas visual 
lingkungan kota dan kualitas 
ekologisnya. 

9 RTH Taman 
Bermain 
Anak 

Taman 
Merbabu  

 

Keberadaan hardscape yang 
menonjol dibandingkan 
softscapenya, dengan wujud 
taman main anak, taman olahraga 
fitness dan futsal dan lainnya, 
menjadi magnet yang sangat 
besar bagi masyarakat untuk 
selalu mengunjunginya. 
Pengunjung bukan hanya warga 
yang tinggal di sekitarnya, tapi 
juga warga dari lingkungan yang 
lain. Adapun beragam jenis 
pengguna bisa memanfaatkan 
taman ini, karena fasilitas yang 
disiapkan memang diperuntukkan 
bagi usia anak-anak, usia remaja 
dan dewasa, hingga ibu juga. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Tahapan analisis yang dilakukan dengan menyandingkan dan membandingkan kondisi ke sembilan 
RTH yang ada di lapangan dengan teori dasar tentang ruang terbuka. Berdasarkan lingkup dan 
keberadaan ke 9 RTH sebagai unit amatan di wilayah pusat kota Malang, maka secara umum dari 
aspek sifat RTHnya diketahui bahwa terklasifikasinya menjadi dua jenis yaitu RTH aktif (yang 
didominasi oleh aktivitas manusia), serta RTH pasif (yang lebih fokus pada kondisi ekologis dari 
setting lingkungan fisiknya). 

Hasil dari proses menghirarkikan ke sembilan jenis RTH yang ada di pusat Kota Malang, jika 
dicrossceckkan dengan teori tentang sifat RTH yang meliputi RTH aktif dan RTH pasif, maka dapat 
disimpulkan bahwa hirarki tertinggi oleh Hutan Malabar (merepresentasikan RTH dengan sifat 
pasif), sedangkan hirarki tertinggi kedua adalah Lapangan Rampal (merepresentasikan RTH 
dengan sifat aktif). 

RTH dengan hirarki tertinggi ini akan ditata melalui simulasi software City CAD untuk mendapatkan 
penataan RTH ideal sebagai model RTH yang bisa direkomendasikan sebagai RTH ideal untuk taman 
pasif ataupun taman aktif di kota-kota yang lain. 
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OLAHAN HASIL SIMULASI CITY CAD 

Hutan Kota Malabar (Taman Pasif Ideal)   Lapangan Rampal (Taman Aktif ideal) 

 

Gambar 1. Hasil Olahan Software City-CAD 
Sumber : Hasil analisis Peneliti (2017) 
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