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SALAM REDAKSI

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Tema penelitian yang diusung dalam Jurnal kali ini adalah

“Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Sehat dan Nyaman Huni

dengan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Publik yang Memadai”.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan

tambahan wawasan baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang

tertarik akan hasil penelitian ini.

Jurnal penelitian ini merupakan sarana pemberian

informasi dan komunikasi yang dibentuk oleh Bappeda Kota

Yogyakarta dalam wadah jaringan penelitian di Kota Yogyakarta.

Dengan terbitnya jurnal penelitian ini diharapkan para

pembaca dapat ikut serta dalam penelitian-penelitian selanjutnya

yang akan akan diselenggarakan setiap tahunnya oleh jaringan

penelitian Kota Yogyakarta, akhirnya semoga hasil penelitian ini

dapat lebih bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammu’alaikum Wr Wb

Redaksi
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EKSPLORASI FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP KENYAMANAN DAN KEAMANAN BAGI PEJALAN KAKI

DI JALAN SIMANJUNTAK GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA

( Oleh : Ir Rini Darmawati, MT )

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mengganggu

kenyamanan dan keamanan pejalan kaki khususnya di Jalan Simanjuntak
Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemerintah
kota untuk mencapai “Kota Yogyakarta sebagai Kota Sehat dan Nyaman Huni
dengan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Publik yang Memadai”.

Metoda mencari data pada penelitian kualitatif ini, dengan cara mengamati
perilaku pejalan kaki ketika menyusuri Jalan Simanjuntak dan merekam
suasananya dengan kamera ketika melakukan tindakan untuk memperoleh
kenyamanan dan keamanan. Subjek penelitian adalah pejalan kaki di Jalan
Simanjuntak, dipilih secara purposive sampling. Setelah data-data diperoleh
kemudian diklasifikasi, selanjutnya tahap penafsiran data secara diskriptif, dan
dilakukakan analisa.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) Perilaku para pejalan kaki sebagai
subjek penelitian untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan ada tiga pola:
tindakan menyesuaikan ruang dengan tatanannya yang ada; menghindari
gangguan dan memilih tidak berjalan melalui trotoar; 2) Faktor-faktor di jalan
Simanjuntak Yogyakarta yang menyebabkan pejalan kaki merasa terganggu
kenyamanan dan keamanannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: bersifat
tetap (tiang-tiang listrik dan panil listrik) dan tidak tetap (sampah yang berserakan
di sekitar bak sampah, papan-papan promosi, kegiatan pedagang kaki lima, parkir
kendaraan, pot-pot tanaman). 3) Solusi yang diusulkan : trotoar diupayakan ada
kemenerusan, tenda-tenda PKL perlu dikelompokkan dan teratur, penambahan
tanaman peneduh, tempat istirahat pejalan kaki khususnya untuk lansia, tempat
sampah diberi penutup.

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berbagai kegiatan atau kondisi fisik trotoar dirasakan mengabaikan
kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Kegiatan yang mengganggu pejalan kaki
di jalur pejalan kaki sebagian besar terkait yang bersifat komersial, yaitu kegiatan
berjualan (pedagang kaki lima), meletakkan papan promosi, tempat memarkir
kendaraan pembelinya (mobil, motor, becak). Kondisi fisik trotoar yang kurang
menyenangkan untuk pejalan kaki seperti trotoar yang rusak, terputus, got yang
terbuka sebagian karena penutup kontrol drainase trotoar banyak yang pecah,
sehingga menimbulkan bau.

Fungsi jalan ditinjau dari sisi sosial, digunakan oleh orangtua mengantar
anaknya sekolah dengan jalan kaki, anak-anak bermain bersama, remaja jalan-
jalan sambil ngobrol oleh Gehl (2001) dikelompokkan kategori sosial activities.
Namun saat ini kenyataannya jalan sebagai fungsi sosial sudah jarang terlihat.
Pejalan kaki yang menyusuri trotoar hanya karena ada kepentingan tertentu,
misalnya ke tempat sekolah, ke tempat kerja atau bahkan bekerja di situ sebagai
pedagang kaki lima.
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Banyak dampak dengan banyaknya pelajar dan mahasiswa yang terlihat
pada semua aspek, selain meningkatnya pondokan juga bertambahnya fasilitas-
fasilitas untuk kegiatan rutin keseharian mahasiswa (warung makan, fotokopi,
warnet) dan bertambahnya kendaraan terutama sepeda motor yang menyebabkan
padatnya lalu lintas di Yogyakarta. Peluang usaha menyediakan keperluan
mahasiswa yang meliputi makanan, komputer, dan yang lainnya tidak disia-siakan
oleh sebagian penduduk Yogyakarta maupun dari daerah lain. Usaha dalam skala
besar maupun kecil berupaya untuk mencari tempat yang strategis. Pengusaha
atau penjual tidak permanen (tenda, gerobag, etalase, rak) kurang memikirkan
dampaknya berkaitan masalah parkir. Kondisi inilah yang menyebabkan pejalan
kaki menjadi kurang nyaman dan aman. Keadaan ini juga terjadi di jalan
Simanjuntak.

Dengan demikian pejalan kaki dari berbagai kelompok mulai anak-anak,
remaja, dewasa apalagi lanjut usia terlihat tidak nyaman dan aman. Pejalan kaki
sebagai pengguna jalan perlu diperhatikan hak-haknya karena kegiatan manusia
merupakan salah satu faktor yang menghidupkan kota (Rapoport, 1980).

Kota Yogyakarta sebagai Kota Sehat dan Nyaman Huni dengan Pengelolaan
Fasilitas Pelayanan Publik yang memadai, sebagai tema besar dapat dicapai
dengan pengelolaan atau penataan dimulai dari bagian-bagian kecil kota. Salah
satu pelayanan publik ditujukan untuk pejalan kaki dengan berbagai kelompok,
mulai anak-anak, remaja, sampai orang lanjut usia. Kondisi Jalan Simanjuntak
menjadi kasus yang menarik untuk diteliti, karena jarangnya pejalan kaki yang
lewat di jalan ini. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menyelusuri aspek-
aspek mendasar yang mengganggu pejalan kaki. Selanjutnya perlu pemecahan
atau alternatif solusi yang terbaik yang dapat digunakan sebagai dasar untuk
menyusun kebijakan berkaitan tentang trotoar yang memberikan kenyamanan dan
keamanan bagi pejalan kaki.

B. Masalah Penelitian
1. Bagaimanakah perilaku pejalan kaki di Jalan Simanjuntak, Terban

Gondokusuman Yogyakarta untuk mendapatkan kenyamanan dan
keamanan ketika beraktivitas?

2. Faktor-faktor apakah di Jalan Simanjuntak, Terban, Gondokusuman
Yogyakarta yang menyebabkan pejalan kaki merasa terganggu
kenyamanan dan keamanannya?

3. Bagaimanakah solusi agar pejalan kaki di jalan Simanjuntak, Terban,
Gondokusuman Yogyakarta dapat berjalan dengan nyaman dan aman?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui perilaku pejalan kaki yang menyusuri Jalan Simanjuntak

berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan.
2. Mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkan pejalan kaki di Jalan

Simanjuntak terganggu kenyamanan dan keamanannya.
3. Merumuskan solusi agar pejalan kaki di jalan Simanjuntak dapat berjalan

dengan nyaman dan aman.
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D. Manfaat penelitian
Manfaat penelitian untuk mendapatkan faktor-faktor perancangan trotoar

di Jalan Simanjuntak Yogyakarta sebagai dasar masukan pemerintah kota dalam
rangka tercapainya tema program tahun 2009 yaitu "Kota Yogyakarta sebagai Kota
Sehat dan Nyaman Huni dengan Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Publik yang
Memadai".

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pejalan Kaki dan kebutuhan kenyamanan - keamanan

Gibbons (1999) menjelaskan bahwa kenyamanan bagi pejalan kaki adalah
yang menyenangkan, aman dan efisien. Kenyamanan pejalan kaki juga ditinjau
dari sisi ergonomi, seperti yang diuraikan Panero (1979) bahwa ketika manusia
berjalan berarti ada suatu pergerakan sendi, khususnya sendi lutut dan
pergelangan kaki. Dari beberapa pendapat tentang kenyamanan, dapat
disimpulkan bahwa nyaman dibedakan menjadi dua, yaitu kenyamanan gerak
dikaitkan dengan ruang (space) tempat berjalan, tinjauan inderawi yang dikaitkan
visual dan bau. Sedangkan aman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Yandianto, 1996), mempunyai arti, yaitu: bebas dari bahaya, bebas dari
gangguan, tidak mengandung resiko/terluka.

B. Jalur Pejalan Kaki
Jalur pejalan kaki, yaitu lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki,

dapat berupa trotoar (DPU, 1999). Moughtin (2000) menyusun pendekatan
perencanaan jalur pejalan kaki dengan prinsip 5 C, yaitu: Connections (hubungan),
Convenience (waktu yang efisien), Convivial (ramah), Comfortable (kenyamanan,
dan Conspicuousness (kejelasan).

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada jalan yang diberi
lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan
jalan dan sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan (DPU, 1999).

Pedoman teknik perencanaan jalur pejalan kaki ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan (DPU, 1999 ):
1. Lebar efektif, untuk satu orang minimum 60 cm ditambah 15 cm untuk

bergoyang (membawa barang), jadi untuk dua orang minimum 150 cm.
2. Tinggi ruang bebas tidak kurang dari 2,2, meter dan kedalaman bebas tidak

kurang dari 1 meter, diukur dari permukaan trotoar.
3. Pemasangan utilitas harus mempertahankan ruang bebas trotoar. Pemasangan

lampu bersifat tetap, cahaya lampu cukup terang agar memudahkan pengguna
jalan berjalan atau menyeberang di waktu gelap/malam hari dan cahaya lampu
tidak membuat silau.

4. Trotoar harus diberi peneduh. Jenis peneduh: pohon pelindung, atap.
5. Penempatan dan dimensi rambu sesuai dengan spesifikasi rambu.
6. Pagar pembatas perlu dibuat:

a. Apabila volume pejalan kaki di satu sisi jalan sudah > 450 orang/jam/lebar
efektif (dalam meter).

b. Apabila volume kendaraan sudah > 500 kendaraan/jam.
c. Apabila kecepatan kendaraan > 40 km/jam
d. Bahan pagar bisa terbuat dari konstruksi bangunan atau tanaman.

C. Penyesuaian Tingkah Laku Manusia dan Lingkungannya
Lawson (2003) menyatakan bahwa ruang-ruang akan berhasil keberadaannya
apabila ada kesesuaian antara kegiatan seseorang dengan seting fisik (misal:
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jalan) dan sosial (orang-orang di sekitar). Seting fisik menyangkut dimensi
tempat, suasana suatu ruang Haryadi (1995). Sarwono (1992) juga
menguraikan bahwa ada dua jenis lingkungan dalam hubungan antara manusia
dengan kondisi fisik lingkungannya. Pertama: lingkungan yang sudah akrab dan
lingkungan yang masih asing. Perilaku penyesuaian diri ada dua jenis
(Sarwono,1992): perubahan tingkah laku agar sesuai lingkungan (adaptasi),
dan perubahan lingkungan agar sesuai dengan tingkah laku (adjustment).

III. METODE PENELITIAN
1. Seting penelitian ini, yaitu trotoar sisi timur dan barat serta jalan sebagai

lintasan lalu lintas kendaraan sepanjang Jalan Simanjuntak, kelurahan Terban,
Gondokusuman, Yogyakarta. Dibagi menjadi 5 ruas, yaitu 1 ruas di bagian
utara perempatan dan 4 ruas di bagian selatan perempatan Jalan Simanjuntak.

2. Populasi adalah pejalan kaki yang berjalan di trotoar Jalan Simanjuntak
Yogyakarta. Metoda pemilihan subjek penelitian dengan cara sampel bertujuan
(purposive sample).

3. Fokus penelitian ini adalah aspek kenyamanan dan keamanan pada pejalan
kaki ketika berjalan di Jalan Simanjuntak Yogyakarta.

4. Instrumen untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif ini adalah: a)
gambar denah trotoar Jalan Simanjuntak untuk membuat person-centered-
mapping; b) kamera untuk merekam suasana.

5. Data yang dicari dikelompokkan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data
primer diperoleh dengan mengamati kondisi area pejalan kaki dan
lingkungannya, yaitu Jalan Simanjuntak, bangunan sekitar. Pejalan kaki yang
diamati dikelompokkan sesuai umur, asal dan tujuan, dan kondisinya.
Pengukuran-pengukuran : volume lalu lintas kendaraan (kendaraan/jam),
kecepatan lalin kendaraan (km/jam), volume lalin pejalan kaki dalam satu
lintasan (orang/jam) dan volume lalu lintas penyeberangan 2 arah sepanjang
100 m (orang/jam). Mengamati kegiatan dan perilaku subjek. Data yang bersifat
behavioral (perilaku), bertujuan mengamati sifat kegiatan seseorang dan
perilakunya ketika berjalan di jalan Simanjuntak dengan cara person centered
mapping (Sommer, 1980). Data dari informan di sekitar lokasi penelitian
(pejalan kaki, aparat pemerintah, tukang parkir dan pedagang kaki lima).

6. Variabel dan Parameter Penelitian

Tabel 1. Variabel dan Parameter Penelitian
Variabel Penelitian Parameter

Perilaku Pejalan kaki
mendapatkan
kenyamanan dan
keamanan

Tipologi pejalan kaki (kelompok umur, barang
bawaan, karakter berjalan)
Asal dan tujuan berjalan
Alur perjalanan dan tempat berjalan
Tindakan yang dilakukan agar nyaman dan
aman

Faktor-faktor yang
mengganggu
kenyamanan dan
keamanan pejalan kaki

Lebar dan bentuk trotoar (datar, miring/ramp)
Material dan kondisi trotoar
Letak fasilitas (tempat surat, bak sampah,
telpon umum, median, zebra cross dan rambu,
pembatas trotoar, pelindung atau peneduh,
tiang listrik) pada trotoar
Letak kegiatan-kegiatan di trotoar ( parkir, PKL)
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7. Cara analisis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
rasionalistik. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif.
Proses induktif terdapat hubungan antara peneliti-responden lebih dekat, dapat
menguraikan latar secara penuh dan dapat mempertajam adanya hubungan-
hubungan.

8. Proses analisis data dengan urutan sebagai berikut (Moleong, 1993):
menelaah seluruh data, menyusun data dalam satuan-satuan, kategorisasi,
penafsiran data. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil analisis dan
menyusun rekomendasi sebagai dasar kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

IV. HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Pejalan Kaki di Jalan Simanjuntak, Kelurahan Terban

Gondokusuman, Yogyakarta
Subjek penelitian adalah pejalan kaki dengan berbagai karakteristik dalam

menanggapi lingkungannya yang sangat beragam. Subjek yang dipilih adalah
pejalan kaki yang terlihat dengan jelas merespon lingkungannya. Pejalan kaki
dikelompokkan berdasarkan usia, jarak tempuh dan waktu melakukan perjalanan.
Jumlah pejalan kaki yang diamati dan dianggap sudah dapat mewakili untuk bahan
analisa berjumlah 56 orang dengan komposisi jumlah masing-masing kelompok
usia dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah subjek berdasarkan kelompok usia

Kelompok usia Jumlah %

Balita dan Anak 6 10,7

Remaja 17 30,4
Dewasa 27 48,2
Lansia 6 10,7
Jumlah keseluruhan 56 100%

(Sumber data: Survei Lapangan, Agustus 2009)

Dari hasil pengamatan pejalan kaki tinjauan kelompok usia di pagi hari
beragam mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. Kelompok remaja
khususnya pelajar lebih banyak menggunakan area pejalan kaki di pagi hari dan
sore hari. Sore hari yang sudah mulai sejuk, jenis kegiatan yang dilakukan bersifat
santai, misalnya duduk-duduk dan mengobrol di atas motor.

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengguna terbanyak adalah
kelompok remaja dan dewasa. Apabila dihubungkan dengan bangunan yang ada
di Simanjuntak yang sebagian besar bangunan komersial, menunjukkan belum
ada yang spesifik menyediakan fasilitas untuk anak atau lansia. Selain itu
kemungkinan besar juga karena kondisi fisik trotoar yang tidak ergonomis untuk
lansia.

B. Gambaran Suasana di Jalan Simanjuntak, Kelurahan Terban,
Gondokusuman Yogyakarta

Jalan Simanjuntak sebagai area penelitian berada di Kelurahan Terban,
Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Jalan Simanjuntak membujur dari Utara–
Selatan terpotong oleh perempatan jalan yang mempunyai panjang kurang lebih
975 m. Bagian utara perempatan jalan sepanjang 195 m dengan batas ujung Utara
berupa tanda batas kota dan bagian Selatan perempatan jalan sepanjang 780 m
dengan batas ujung Selatan pertigaan jalan yang bertemu dengan Jalan Jendral
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Sudirman. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan Simanjuntak yang berjumlah
118 buah sangat beragam meliputi bangunan komersial sebesar 80,5%, dan
sisanya 19,5% adalah bangunan pendidikan, bangunan fasilitas umum (Pasar,
Terminal dan Pom bensin), hunian dan sosial. Di daerah belakang bangunan-
bangunan tersebut merupakan permukiman padat.

Dengan pertimbangan suasana Jalan Simanjuntak berbeda tidak sama
setiap harinya dari waktu ke waktu, maka hasil pengamatan suasana
dikelompokkan berdasarkan kategori waktu, yaitu: pagi, siang, sore dan malam
hari.
Pagi hari

Di pagi hari sekitar jam 6.30 sampai jam 7.15 lalu lintas yang cukup padat
terlihat di ruas I bagian selatan, yaitu perempatan Mirota Kampus dan ruas IV
sekitar pertigaan Pasar Terban. Lalu lintas padat di ruas I karena terdapat traffic
light. Di ruas IV banyak terdapat PKL di sisi Timur. Di pagi hari banyak karyawan,
ibu rumah tangga yang membeli makanan di PKL tersebut. dengan menggunakan
motor dan diparkir di jalan. Selain motor milik pembeli di PKL, juga terdapat motor
dan mobil pengantar siswa SMA N 6 dan SMP N 8 berhenti di tempat tersebut.
Siang Hari

Pejalan kaki jarang yang lewat pada saat siang hari. Salah satu
penyebabnya adalah karena panas dan gersang. Kurangnya tanaman peneduh
dan elemen bangunan yang memberikan keteduhan. Sekitar jam 13.00 terlihat lalu
lintas agak padat, karena pelajar pulang sekolah. Sebagian karyawan keluar dari
tempat kerjanya untuk membeli makan siang di warung atau PKL. Di beberapa
toko yang menyediakan perlengkapan sehari-hari, pakaian di ruas I, toko komputer
dan toko pakaian muslim di ruas II, toko komputer di ruas III ramai dengan
pembeli. Pembeli sebagian besar menggunakan motor dan sebagian mobil.
Sehingga trotoar di depan toko-toko tersebut dipenuhi motor-motor dan beberapa
mobil.
Sore Hari

Sore hari suasana lebih sejuk. PKL sudah mulai memasang tenda dan
menyiapkan untuk berjualan. Pejalan kaki pembeli makanan juga mulai
berdatangan, sebagian besar naik motor. Sekitar jam 17.15 pelajar SMP dan SD
selesai bimbingan belajar di Neutron, sehingga di area tersebut cukup padat
dengan kendaraan yang akan keluar dan penjemput.
Malam Hari

Pejalan kaki yang terlihat juga tidak banyak. Pejalan kaki keperluannya
lebih banyak untuk belanja kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian atau membeli
makanan. Pencahayaan di jalan selain menerangi tempat berjalan, juga akan
mempengaruhi perasaan pejalan kaki untuk berjalan di trotoar. Berkaitan
pencahayaan sudah mencukupi, selain berasal dari lampu jalan juga dari lampu
papan reklame.

C. Lebar dan Panjang Trotoar yang Dapat Digunakan
Kondisi fisik trotoar di sepanjang jalan Simanjuntak di bagian utara dan

bagian selatan pada sisi timur dan sisi barat mempunyai perbedaan dalam hal
lebar, bentuk maupun materialnya. Tidak semuanya kondisi trotoar tersebut
memenuhi syarat untuk digunakan berjalan. Apabila ditinjau dari lebarnya terdapat
6 ukuran trotoar yaitu: 0.9 m, 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2 m dan 2,5 m. Dari peraturan
tentang lebar trotoar, yang memenuhi syarat adalah minimal 1.5 m. Dengan
demikian, trotoar yang mempunyai lebar kurang dari 1,5 m termasuk yang kurang
memenuhi syarat untuk kenyamanan pejalan kaki.
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Tabel 3. Perhitungan panjang trotoar yang dapat digunakan

Sisi dari
jalan
Simanjun-
tak

Panjang trotoar dengan lebar:
(dalam meter)

Pengurangan panjang
trotoar

Panjang
trotoar
yang
dapat
digunakan

< 1.5 ≥1.5

Tidak ada
trotoar

Lebar utk
jalan,

gang &
pintu

masuk
bangunan

0.9 1.2 1.5 1.8 2 2.5

Sisi timur 25.5 16 556 274.5 44 49 830.5
Sisi barat 220 358 142 83 25 53 85 607

(Sumber: Survei Lapangan, Agustus 2009)

D. Material dan kualitas trotoar
Trotoar dengan kualitas baik menggunakan paving block yang mempunyai

ukuran 30 cm x 30 cm. Trotoar dapat dikatakan baik ditinjau dari segi bahan
adalah dengan kondisi yang tertutup paving dan pemasangannya rata. Trotoar di
sepanjang jalan Simanjuntak pada beberapa bagian sudah mulai rusak dengan
kategori ringan dan berat/tanpa paving. Panjang trotoar yang mempunyai kondisi
baik: sisi Timur trotoar yang rusak 38 m, dengan demikian panjang trotoar yang
baik = 830,5 m –38 m = 792,5 m. Panjang trotoar baik di sisi Barat = 607 m - 31 m
= 576 m.

E. Bentuk trotoar
Bentuk trotoar di jalan Simanjuntak dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu:
1. Datar tanpa ramp

Bentuk trotoar ini menerus dengan perbedaan ketinggian dengan badan jalan
sekitar 20 cm. Di beberapa tempat ketinggian trotoar bahkan lebih dari 20 cm,
dan tidak terdapat ramp. Tanpa adanya ramp tentu saja sulit untuk digunakan
oleh pejalan kaki yang cacat kaki dan menggunakan kursi roda. Kelebihan
bentuk ini lebar efektif bisa digunakan berjalan pejalan kaki dengan leluasa.

2. Datar dengan ramp kecil
Pada trotoar dengan bentuk ini bisa digunakan sepeda motor naik ke trotoar.
Namun demikian pengguna kursi roda juga tidak bisa naik ke trotoar, karena
terlalu sempit. Lebar trotoar masih bisa nyaman digunakan pejalan kaki, karena
ramp tidak mengurangi area untuk berjalan.

3. Datar dengan ramp besar
Sama halnya dengan bentuk datar dengan ramp kecil, trotoar ini juga masih
nyaman digunakan untuk pejalan kaki. Ruang gerak masih nyaman untuk
pejalan kaki, karena ramp tidak mengurangi area berjalan.

4. Trotoar miring/semua ramp
Bentuk trotoar ini kurang nyaman karena area berjalan semua miring. Orang
yang berjalan di trotoar ini perlu ekstra hati-hati agar tidak terjatuh.
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Apabila ditinjau dengan ketersediaan tempat parkir, trotoar dapat
dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Trotoar tanpa tempat parkir

Pada jenis ini, trotoar juga berfungsi sebagai tempat parkir. Apabila ditinjau dari
kenyamanan pejalan kaki akan merasakan tidak nyaman jika area berjalan
penuh dengan motor.

2. Trotoar dengan tempat parkir kecil
Jenis tersebut tersedia tempat parkir untuk motor. Jadi apabila ada motor parkir
di area parkir, pejalan kaki masih dapat berjalan dengan nyaman.

3. Trotoar dengan tempat parkir besar
Mobil dapat diparkir di area parkir yang cukup luas.

F. Pola Perilaku Pejalan Kaki di Jalan Simanjuntak
Hasil pengamatan perilaku dari pejalan-kaki sebagai subyek penelitian dapat

digambarkan polanya pada gambar berikut yang menunjukkan ada tiga pola
perilaku, yaitu pola A, B dan C:
1. Pola A menggambarkan pejalan kaki sebelumnya berjalan dengan gerak

yang nyaman dan aman di trotoar, kemudian menemui gangguan gangguan
tetap atau tidak tetap. Selanjutnya pejalan kaki melakukan tindakan
menyesuaikan ruang dengan tatanan yang ada.

2. Pola B menggambarkan pejalan kaki melakukan tindakan menghindari
gangguan setelah merasa terganggu keadaan di trotoar. Sebelumnya
pejalan kaki berjalan di trotoar dengan gerak yang nyaman dan aman, setelah
menemui gangguan kemudian turun ke jalan.

3. Pola ketiga, yaitu pola C menggambarkan pejalan kaki melakukan tindakan
menghindari gangguan selama perjalanan. Para pejalan kaki pola ini selalu
mendapatkan gerak yang nyaman, tetapi tidak memperoleh rasa aman
terhadap kendaraan yang melintasi jalan Simanjuntak.

G. Faktor-Faktor Penyebab Terganggunya Kenyamanan dan Keamanan
Dari hasil pengamatan faktor-faktor yang mengganggu kenyamanan dan

keamanan di jalan Simanjuntak dapat diklasifikasikan yang bersifat tetap dan tidak
tetap. Bersifat tetap merupakan faktor-faktor yang mati, jika dipindah akan
berdampak pada elemen atau sistem lain seperti tiang-tiang listrik dan panilnya.
Faktor-faktor yang bersifat tidak tetap, yaitu yang dapat dipindah seperti tenda
PKL, pot tanaman, motor. Ditinjau dari ruang yang tersisa pada trotoar akibat
faktor-faktor yang mengganggu tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu trotoar
yang masih ada ruang tersisa untuk lewat dan trotoar yang sudah tidak bisa
dilewati. Trotoar yang masih bisa dilewati ada tiga kemungkinan letak dari faktor-
faktor pengganggu tersebut, yaitu di bagian sisi dalam trotoar (dekat dengan
pagar/dinding bangunan), di tengah trotoar dan di sisi luar (yang berbatasan
dengan jalan. Trotoar yang sudah tidak bisa dilewati karena faktor pengganggu
tersebut melintang di tengah-tengah trotoar.

Tinjauan jalur pejalan kaki berdasarkan lima prinsip dari Moughtin (2000)
sebagai berikut:
1. Tinjauan connections (hubungan) pada jalan Simanjuntak ini sudah baik karena

jalan bersifat lurus.
2. Tinjauan convenience (waktu yang efisien) karena ada gangguan di trotoar

pada beberapa tempat, maka pejalan kaki melakukan tindakan menghindari
dengan turun ke jalan. Bagi pejalan kaki yang tergesa-gesa dan tidak ingin
bolak balik naik turun trotoar, maka memilih turun ke jalan. Tindakan ini ditinjau
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dari segi waktu bersifat efisien, tetapi pejalan kaki tersebut kurang
mendapatkan keamanan yaitu dari kendaraan.

3. Tinjauan convivial (ramah) jalan Simanjuntak dari pengamatan kurang ramah
menyebabkan tidak banyak pejalan kaki yang lewat. Kurang ramah disebabkan
kurang atraktif akibat semrawutnya kondisi di trotoar. Tiang listrik, sampah yang
berserakan, tenda PKL dan papan promosi memenuhi trotoar tidak memikirkan
pejalan kaki. Pengaturan parkir dari pemilik toko juga tidak rapi.

4. Tinjauan comfortable dapat dicapai apabila kualitas trotoar baik dan lebar jalur
berjalan tanpa ada halangan. Lebar trotoar hasil dari pengukuran di jalan
Simanjuntak yang memenuhi syarat untuk berjalan dua orang (minimal 1.50 m)
masih memadai, yaitu sisi barat kurang lebih 62,25 % dan timur kurang lebih
85% Tetapi setelah ditinjau dengan faktor-faktor yang mengganggu di trotoar,
lebar efektif menjadi kurang dari 1.50 m. Dengan demikian, secara perhitungan
menyebabkan kenyamanan gerak di trotoar tidak tercapai. Kondisi di Jalan
Simanjuntak pengurangan lebar efektif cukup banyak terlihat, yaitu khususnya
karena ada gangguan tenda PKL, tiang listrik, papan promosi maupun
kendaraan yang di parkir di trotoar.

5. Tinjauan conspicuousness (kejelasan) pada jalan Simanjuntak cukup baik
karena rambu memenuhi syarat dan jalur untuk tempat menyeberang jelas.

V. KESIMPULAN
Pada kasus penelitian pejalan kaki di trotoar ini aspek kenyamanan dan

keamanan sangat erat kaitannya, sehingga tidak dapat dipisahkan untuk
menyimpulkannya.
1. Dari hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian dapat

disimpulkan bahwa perilaku para pejalan kaki sebagai subjek penelitian
untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dapat dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu:
a. Pola A, yaitu perilaku pejalan kaki melakukan tindakan menyesuaikan

ruang dengan tatanan yang ada.
b. Pola B, yaitu perilaku pejalan kaki melakukan tindakan menghindari

gangguan setelah merasa terganggu keadaan di trotoar.
c. Pola C, yaitu perilaku pejalan kaki melakukan tindakan menghindari

gangguan selama perjalanan.
2. Faktor-faktor di jalan Simanjuntak Yogyakarta yang menyebabkan pejalan kaki

merasa terganggu kenyamanan dan keamanannya dapat dikelompokkan
menjadi dua yaitu:
a. Bersifat tetap

Yang dimaksud adalah yang tidak bisa dipindah, seperti tiang-tiang listrik
dan panil listrik yang saling berdekatan dan menutupi trotoar. Faktor tetap
yang kedua dan masih bisa dilewati: misalnya tiang listrik yang tidak rapat
letaknya, tiang reklame, tiang bendera, tempat surat, bak sampah dan bak
tanaman yang permanen.

b. Bersifat tidak tetap
Yang dimaksud adalah elemen di trotoar yang bisa dipindah, digeser.
Kelompok yang termasuk tidak tetap terdiri: sampah yang berserakan di
sekitar bak sampah, papan-papan promosi, rak untuk berjualan, kegiatan
pedagang kaki lima, parkir sepeda motor, parkir mobil, parkir becak, pot-pot
tanaman yang masih bisa dipindah.
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3. Solusi agar pejalan kaki di jalan Simanjuntak Yogyakarta dapat berjalan dengan
nyaman dan aman dengan mempertimbangkan convenience (waktu yang
efisien), convivial (ramah) dan comfortable (kenyamanan).
a. Dengan pertimbangan waktu yang efisien, maka trotoar diupayakan dibuat

ada kemenerusan agar dapat dilewati oleh berbagai kelompok (khususnya
lansia, anak-anak dan pengguna kursi roda).

b. Lebar jalur pejalan kaki di jalan Simanjuntak yang sudah terdapat faktor-
faktor yang mengganggu pejalan kaki kategori tetap, misalnya tiang listrik,
panil listrik dan tempat surat sulit untuk dipindah. Sebelum atau sesudah
faktor gangguan tetap tersebut, perlu dibuat ramp untuk turun ke jalan dan
naik lagi.

c. Untuk meminimalkan gangguan pada pejalan kaki yang sifatnya tidak tetap
perlu diatur. Tenda-tenda PKL perlu dikelompokkan pada beberapa area,
agar tidak tersebar dan tidak teratur. Atau bentuk tenda-tenda PKL diatur
untuk menyisakan 0,5 m untuk pejalan kaki di trotoar. Parkir kendaraan juga
perlu diatur di depan bangunan dan menyisakan ruang untuk pejalan kaki.

d. Tempat sampah agar tidak membuat kesan kotor dan bau, perlu dirancang
ulang dan dilengkapi dengan tutup.

e. Tanaman peneduh perlu ditambah atau bisa menggunakan pergola di
beberapa tempat yang diberi tanaman rambat agar pejalan kaki di trotoar
tidak terlalu panas dan secara psikologis terasa sejuk. Bak-bak tanaman
sangat diperlukan selain untuk penyejuk juga berfungsi untuk pembatas
trotoar dengan jalan.

VI. REKOMENDASI
1. Dengan pertimbangan ada pejalan kaki yang berjalan jauh, dan untuk

kelompok usia lanjut, maka perlu ada tempat istirahat dapat berupa bak-bak
tanaman peneduh yang bagian tepi bisa untuk duduk (tidak harus kursi
duduk). Ukuran ketinggian bak tanaman sekitar 35-40 cm dengan
pertimbangan ergonomis kegiatan orang duduk,.

2. Juga untuk kelompok anak-anak, lansia agar aman dari kendaraan di jalan,
yaitu memberikan pembatas dengan deretan tanaman yang bervariasi agar
tidak monoton.

3. Diberikan peneduh berupa pergola (lebar 1.5 m) yang terdapat tanaman
rambat di beberapa tempat. Bahan pergola sebaiknya menggunakan bahan
yang awet yaitu besi.

4. Apabila trotoar terputus oleh gang atau jalan, agar tetap ada kemenerusan
trotoar, dan tidak terlalu curam, maka perlu dibuat ramp dari trotoar menuju
ke gang dengan kemiringan yang memenuhi persyaratan (maksimal 7%).
Dan gang/ jalan dinaikkan sekitar 5 cm.

5. Tenda PKL disarankan tidak meninggalkan perlengkapan ketika tutup.
Tenda PKL lebarnya jangan lebih dari 1,2 m. Pemkot perlu memberikan area
khusus PKL, dan mengatur peletakan tenda PKL dengan rapi.

6. Memberikan material yang kuat pada trotoar dengan pemasangan yang
rata.
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STRATEGI PENYUSUNAN POLA TATA KOMUNITAS BERBASIS
PARTISIPASI MASYARAKAT BANTARAN SUNGAI WINONGO

(Studi Kasus di Kelurahan Wirobrajan dan Notoprajan Kota Yogyakarta)

( Oleh : Dra. Sri Suminar, MP, Ir. Christine S.W, MP, Drs. Hartono, M.Si )

A. LATAR BELAKANG
Komunitas di Indonesia cenderung beragam. Oleh karenanya,

pengembangan masyarakat dan komunitas perlu dilakukan dengan
mempertimbangkan kesesuaian karakter komunitas menurut faktor sosial budaya
daerah dan keserasiannya dengan perkembangan pemanfaatan sumberdaya alam
dan lingkungannya.

Menurut Hartomo dan Azis, 2001:227 Suatu masyarakat disebut
Community bila memenuhi syarat sebagai berikut : berisi kelompok manusia,
menempati suatu wilayah geografis, mengenal pembagian kerja ke dalam
spesialisasi dengan fungsi-fungsi yang saling tergantung, memiliki kebudayaan
dan sistem sosial bersama yang mengatur kegiatan mereka, para warganya sadar
akan kesatuan dan kewargaan mereka dalam community, mampu berbuat secara
kolektif menurut cara tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan komunitas
identik dengan community.

Kenyataan yang kemudian tidak dapat dinaifkan dalam melihat kondisi
komunitas-komunitas saat ini adalah ketimpangan perkembangan antar komunitas,
terutama di perkotaan. Satu faktor yang selanjutnya perlu menjadi perhatian
adalah mendorong masyarakat bercermin dan terlibat dalam mengenal potensi
komunitasnya. Oleh karena itu, melakukan penyusunan pola tata komunitas
berbasis partisipasi masyarakat menjadi sebuah kegiatan yang strategis.

Pola tata komunitas berbasis partisipasi masyarakat pada hakekatnya
dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam menyusun profil
komunitas agar mampu menemukenali dan mendayagunakan potensi komunitas.
Selain itu, proses penyusunannya sendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari upaya memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan komunitas.

Beberapa maksud penting lain dari perancangan tersebut, adalah
prosesnya juga menjadi sarana untuk menemukan dan mengembangkan
komoditas unggulan kawasan yang sesuai dan adaptif dengan kondisi ekologis.
Untuk itu, kearifan lokal komunitas dalam konteks pertimbangan kawasan
perkomunitasan menjadi faktor perhatian penting. Dari dasar inilah, strategi
penyusunan pola tata komunitas berbasis partisipatif menjadi proses dalam
mendorong dan mempertahankan lingkungan komunitas yang kompeten.

Komunitas Kompeten menurut Cottrell adalah komunitas yang komponen-
komponennya mampu mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan komunitas,
mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah
disetujui bersama, mampu bekerjasama rasional bertindak mencapai tujuan.

Proses melakukan penyusunan pola tata komunitas memerlukan
kerjasama dengan “orang luar”. Untuk itu pemerintah komunitas (tokoh
masyarakat) perlu diperkuat kapasitasnya, bekerja dengan membangun komitmen
multi pihak. Lembaga ini perlu mempunyai kemampuan memperhatikan aspek-
aspek di luar batas dalam komunitas. Kerja dengan multi pihak dan lintas
komunitas yang dimaksud bukan hanya mengelola hubungan antar komunitas
dalam satuan kecamatan, tetapi dapat lebih dari itu, seperti. kerjasama antar
komunitas dalam konteks sebuah kawasan aliran sungai.
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Kegiatan pengembangan kelembagaan dan penguatan kapasitas
masyarakat dilakukan melalui berbagai teknik yang diturunkan dari penerapan
teknologi partisipatif. Oleh karena itu, bentuknya beragam, mulai dari
pendampingan, melakukan pelatihan berbasis kompetensi, studi banding untuk
melihat pola percontohan keberhasilan (best practice), penyusunan dan
pelaksanaan rencana aksi.

Dalam konteks pengembangan kelembagaan ini diperlukan sebuah forum
dialog. Merujuk pengalaman empirik, forum ini mulai dikembangkan di aras
komunitas, kemudian berlanjut ke lintas antar komunitas dan bersinergi dengan
kelembagaan vertikal antar komunitas dan kabupaten/kota, bahkan provinsi.
Forum-forum ini hakekatnya menjadi media untuk selalu melakukan dialog di
dalam melakukan pengendalian, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

Proses dialog yang dikembangkan tidak bergulir dalam satu putaran, tetapi
terus menerus agar nantinya terlembagakan dan secara akumulatif membentuk
sebuah ruang dialog multi pihak untuk mengajak masyarakat mengawal sinergi
kegiatan di dalam satuan komunitas baik atas prakarsa sendiri ataupun bantuan
dari “orang luar”. Hal yang kemudian dirasakan menjadi sebuah keperluan adalah
langkanya tenaga yang dapat menjadi media fasilitasi proses dialog tersebut. Oleh
karenanya, proses dialog ini juga melahirkan tenaga-tenaga yang dapat
menyebarluaskan gagasan.

Demikian juga dengan komunitas di bantaran Sungai Winongo, yang
pemanfaatan lahan untuk pemukiman masih belum teratur dan diperkirakan
pengorganisasian tata komunitasnya belum baik. Untuk itu diperlukan suatu
strategi penyusunan pola tata komunitas dengan melibatkan partisipasi
masyarakat di bantaran Sungai Winongo.

B. Perumusan Masalah
Sasaran penelitian ini adalah komunitas di bantaran Sungai Winongo.

Seperti pemukiman perkotaan lainnya, masyarakat yang bertempat tinggal di
bantaran sungai Winongo dengan radius tertentu dari bibir sungai merupakan
penduduk pendatang (bukan penduduk asli). Komunitas ini menempati tanah
tersebut secara liar, yang kemudian secara administrasi mendaftarkan diri ke
Badan Pertanahan Nasional, dan sampai penelitian ini dilakukan sebagian dari
mereka telah memiliki sertifikat. Karena prosedur kepemilikan tanah dan
pengadaan bangunan secara spontan (tanpa perencanaan), maka kondisi tata
komunitasnya relatif belum teratur. Permasalahan yang akan diungkap dalam
penelitian ini :
1. Bagaimanakah gambaran umum komunitas di sepanjang bantaran Sungai

Winongo?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam penyusunan pola tata komunitas

di bantaran Sungai winongo ?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam

penyusunan pola tata komunitas di bantaran Sungai Winongo ?
4. Strategi apakah yang dapat dilakukan untuk menyusun pola tata komunitas

berbasis partisipasi komunitas ?

C. Tujuan Penelitian
a. Memperoleh profil komunitas bantaran Sungai Winongo
b. Memahami partisipasi masyarakat dalam penyusunan pola tata komunitas

di bantaran Sungai Winongo
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c. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi komunitas dalam
penyusunan pola tata komunitas

d. Merancang strategi penyusunan pola tata komunitas berbasis partisipasi
masyarakat

D. Tinjauan Pustaka
Lyon (1987) dalam Nasdian (2006) menyatakan bahwa dalam

pembangunan masyarakat, komunitas digambarkan sebagai elemen-elemen
pokok : (1) masyarakat, (2) yang ada dalam batas geografis tertentu, (3)
mengembangkan interaksi sosial, dan (4) dengan ikatan-ikatan psikologi satu
sama lain dan dengan tempat mereka tinggal. Dalam pengembangan komunitas
terdapat tujuh pendekatan yang khas atau unik untuk setiap komunitas, yakni:
melalui :
(1) kepemimpinan komunitas (community leader);
(2) dana komunitas (community fund);
(3) sumber daya material (community material);
(4) pengetahuan komunitas (community knowledge);
(5) teknologi komunitas (community technology);
(6) proses-proses pengambilan keputusan oleh komunitas (community decision

making);
(7) organisasi komunitas (community organization)
Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah komunitas bantaran Sungai
Winongo

Pengertian bantaran sungai dikemukakan oleh Anrizal (2005) adalah
areal sempadan kiri-kanan sungai yang terkena/terbanjiri luapan air sungai, baik
dalam periode waktu yang pendek maupun periode waktu yang cukup panjang
yang merupakan daerah peralihan (ekoton) antara ekosistem akuatik dengan
ekosistem daratan.

Definisi daerah sempadan yang tercantum dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 adalah sebagai berikut :”Daerah sempadan
adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai”.

Suatu bentuk penataan yang ditawarkan adalah pembentukan jejaring
(network) antar lembaga secara kolaboratif, yaitu suatu jejaring yang bersifat
informal, transparan, menampilkan kesetaraan, mengandalkan komitmen,
mensinergikan upaya dan mengembangkan kesadaran kritis serta berfungsi pula
sebagai kontrol sosial. Dengan prinsip-prinsip tersebut jejaring akan mampu
mengkombinasikan fungsi-fungsi yang diperlukan bagi penyelesaian masalah
komunitas melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan pengetahuan serta
penyediaan sumber daya yang berasal dari tingkat komunitas, tingkat kabupaten,
tingkat provinsi dan tingkat pusat. Jejaring yang dikembangkan dengan prinsip-
prinsip : (1) Berdasarkan aktivitas di tingkat komunitas, (2) Informal, (3)
Kesetaraan, (4) Mengutamakan keikutsertaan semua pihak, (5) Komitmen, (6)
Sinergi, (7) Relasi dikembangkan : horizontal dan vertikal, (8) Sarana
mengembangkan kesadaran kritis. (Nasdian, 2006)

Predikat ”partisipatif” di sini menunjuk pada prinsip hubungan
kesetaraan dan kebersamaan antara ‘pihak luar-komunitas’ (pemerintah,
pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi) dan ”komunitas”, dengan mengandalkan pola
hubungan ”subyek dan subyek” yang bersifat dua-arah dan demokratis
(komunikatif). Jadi berbeda dengan manajemen konvensional yang mengandalkan
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pola hubungan ”subyek dan obyek” (manajer dan kelompok sasaran)
(Saharudin,2006)

Pengembangan kelembagaan pembangunan berbasis masyarakat pada
dasarnya dirancang untuk pengembangan komunitas-komunitas dalam sebuah
kawasan yang bertujuan untuk :
1) Mendorong pembangunan ekonomi komunitas yang memiliki fokus sesuai

kapasitas ruang dan potensi komunitas.
2) Memfasilitasi munculnya pusat-pusat pertumbuhan antar komunitas.
3) Memberdayakan komunitas agar dapat menggali, mendayagunakan dan

melestarikan potensi-potensi yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat komunitas.

4) Mendorong usaha-usaha ekonomi rakyat yang memiliki linkage yang kuat
dengan basis dan potensi kawasan perkomunitasan dan memfasilitasi akses
produksi usaha rakyat terhadap pasar.

5) Mengembangkan kapasitas manajemen usaha ekonomi rakyat dan
kelembagaan keuangan mikro kawasan perkomunitasan.

6) Memfasilitasi penguatan partisipasi pemerintah komunitas dan kelembagaan
masyarakat komunitas serta masyarakat dalam proses kebijakan publik lokal
dalam kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan kawasan
bantaran sungai.(Nasdian, 2006).

E. Kerangka Pemikiran
Sungai merupakan pembentukan lansekap wajah kota yang khas sehingga

dapat dikembangkan sebagai orientasi kota, daya tarik wisata, dan tempat interaksi
sosial masyarakat. Dalam konteks perkotaan dikenal dengan urban water front
development. Istilah water front sendiri sulit didefinisikan secara pasti, tetapi dapat
didekati dengan pengertian tepi air (water edges), badan air (body of water) atau
yang lebih mendekati adalah batas air. Hubungan timbal balik antara air, ekologi
dan lahan yang harmonis dan mutualisme akan mewujudkan suatu lingkungan
ekologis khusus yang memberikan kenyamanan pula bagi masyarakat kota.
Pertumbuhan pemukiman di sempadan sungai berlangsung cepat terutama
setelah pemerintah membolehkan warga negaranya menempati lahan-lahan
kosong milik Negara pada tahun 1954. Permasalahan yang terjadi kemudian dari
pertumbuhan permukiman adalah permasalahan kelestarian lingkungan hidup,
termasuk sungai dan sempadannya.

Proses dibangunnya suatu unit hunian pada permukiman di sepanjang
bantaran sungai sangat erat dengan inisiatif dari individu-individu penghuni dengan
karakteristik penduduk yang heterogen. Tekanan untuk hidup di perkotaan dan
toleransi yang tinggi antar sesama penghunilah yang memungkinkan suatu
permukiman kota (kampung) tetap berkembang. Latar belakang ke-heterogen-an
yang demikian menciptakan karakteristik fisik kampung sangat organis.
Permukiman tersebut tergolong permukiman liar (squartter) dengan karakter
kepadatan tinggi, kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat
kesehatan, serta mempunyai pola yang tidak teratur karena tidak direncanakan
terlebih dahulu. Dengan karakteristik tersebut, diperlukan strategi pengembangan
kelembagaan, melalui : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Modal Sosial
(Bonding Strategy), Peningkatan Kapasitas Jejaring Antar Komunitas (Bridging
Strategy), Peningkatan, Kapasitas Komunitas dan jejaring antar stakeholders
(Creating Srategy), yang kesemuanya itu mengarah pada penyusunan pola tata
komunitas yang kompeten, dengan bentuk kegiatan pelatihan partisipatif dan
pendampingan.
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Gambar 1. Strategi Pengembangan Kelembagaan

F. Metode Penelitian :
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan studi kasus dengan

menerapkan metode kerja penelitian untuk memperoleh pemahaman atas satu
atau lebih kejadian / gejala sosial, merupakan studi aras mikro yang menyoroti satu
atau lebih kasus terpilih (Sitorus dan Agusta, 2005). Studi kasus dalam kajian ini
adalah menerapkan metode kerja eksplanasi untuk memahami permasalahan
mendasar dalam penyusunan pola tata komunitas berbasis partisipasi masyarakat,
dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : studi

dokumen, pengamatan berperan serta, wawancara, kuesioner, dan diskusi
kelompok terfokus (Focus Group Discussion)

2. Analisis Data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif melalui
tahapan sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan
dan verifikasi kesimpulan,.

3. Rancangan Penyusunan Strategi : hasil penelitian lapangan dibahas melalui
Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait
dalam pengelolaan lingkungan bantaran Sungai Winongo. Hal ini digunakan
untuk menyusun strategi penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan
potensi dan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil FGD, kemudian
disusun program secara partisipatif. Dengan demikian akan diperoleh strategi
penyusunan pola tata komunitas berbasis partisipasi masyarakat
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G. Pembahasan
Profil Komunitas Bantaran Sungai Winongo di Kelurahan Wirobrajan dan

Notoprajan hampir sama yakni dari : 1). Aspek Geografis, sama-sama menempati
pemukiman yang terletak di perkotaan, tetapi tidak layak huni, sempit, padat
penduduk, kumuh, rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor. 2).Aspek
kependudukan, sebagian besar pendatang dengan tingkat pendidikkan relatif
rendah, pekerjaan disektor informal, dengan pendapatan relatif rendah, rawan
terhadap kemiskinan. 3). Aspek Partisipasi, karena kondisi komunitas relatif
homogen, maka tingkat kohesivitas tinggi, dan bentuk partisipasi yang terbesar
adalah tenaga, hampir semua penduduk mengikuti semua perkumpulan yang ada,
tetapi yang pernah mengikuti pelatihan/kursus sedikit, sehingga kapasitas SDM
rendah

Permasalahan Khusus: Komunitas Bantaran Sungai Winongo

Kelurahan Wirobrajan Kelurahan Notoprajan
RT 29, RW 06, warga yang
bertempat tinggal di Bantaran
Sungai : Minoritas, partisipasi
rendah, bersikap pasrah,
kurang mandiri.

RT 12 dan RT 13 RW 02 hampir
semua tinggal di Bantaran, rata2
luas tanah tempat tinggal 32,7 m

2

dihuni 4-6 jiwa, prasarana jalan
dan ruang publik terbatas, kumuh

RT 35 RW 07 seluruh warga
bertempat tinggal di Bantaran,
semua pengusaha industri tahu,
modal terbatas dan belum punya
dana komunitas sehingga apabila
kekurangan modal dipenuhi melalui
hub.antar personal

Kesadaran warga dalam
memanfaatkan fasilitas umum
rendah, sungai sebagai tempat
pembuangan sampah dan limbah
RT, kurang memperoleh
kepercayaan dari lembaga
keuangan formal dalam hal
pengajuan kredit

Masalah tersebut menyebabkan
komunitas sulit mengembangkan
usahanya. Oleh karena itu perlu
motivasi untuk meningkatkan
kesadaran berkelompok dan
membangun kerjasama antar warga

Masalah tersebut menyebabkan
warga komunitas sulit mencapai
peningkatan taraf hidup.Perlu
pendampingan dalam
mengembangkan jejaring dengan
berbagai pihak

Strategi Penyusunan Pola Tata Komunitas Bantaran S.Winongo di Kelurahan
Wirobrajan.

Dalam merancang strategi penyusunan pola tata komunitas bantaran
Sungai Winongo, dilakukan dengan cara :
1) FGD, yang melibatkan stakeholder.
2) Penentuan Potensi Komunitas,

a) Pola kepemimpinan mendasarkan pada nilai-nilai lokal yang bersifat
partisipatif. Dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah.

b) Dana komunitas dihimpun melalui beberapa kegiatan kelompok dan
lembaga-lembaga lain.

c) Dalam rangka melestarikan sumberdaya material, maka masing-masing
pengelola sumberdaya material secara rutin melaporkan pengelolaannya,
yakni pada pertemuan bulanan dan saat tutup buku.
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d) Pengetahuan Komunitas, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan warga komunitas sebagian warga telah memperoleh
pelatihan kesehatan terpadu, penanganan sampah daur ulang, simulasi
penanggulangan bencana (semua warga), pengelolaan simpan pinjam.

e) Teknologi Komunitas, Komunitas ini telah mengenal dan menggunakan
beberapa teknologi dalam rangka menjaga kesehatan dan lingkungan.

f) Dalam pengambilan keputusan komunitas, ditempuh melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut : aspirasi /usulan warga ditampung di tingkat RT,
kemudian dibawa ke tingkat RW, RW membuat usulan secara kolektif
kemudian dikumpulkan ke Kelurahan dan LPMK masuk ke Pemerintahan
Kota. Ini merupakan hasil musrenbang.

g) Komunitas bantaran sungai ternyata memiliki beraneka ragam organisasi
komunitas seperti kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok
ronda, kelompok arisan RT, kelompok dasa wisma.
Berdasarkan hasil kajian dan FGD, dapat diinventarisasi permasalahan

yang dapat menghambat tata komunitas bantaran sungai, baik yang berada di
Kelurahan Wirobrajan maupun Kelurahan Notoprajan. Secara keseluruhan
permasalahan yang dihadapi komunitas bantaran sungai di Kelurahan Wiobrajan
sebagi berikut :
1) Penentuan Prioritas Masalah :

a) Partisipasi warga dalam pembangunan rendah,
b) Dinamika performa komunitas statis,
c) Suasana kehidupan berkomunitas tidak kondusif.

2) Sebab-Sebab Masalah :
a) Warga komunitas terlalu pasrah, dengan menyerahkan semua urusan

kepada Pengurus RT
b) Interaksi warga komunitas bantaran sungai dengan komunitas di luar relatif

rendah.
c) Jenjang perbedaan tingkat sosial ekonomi antara warga yang bertempat

tinggal di bagian bawah dan bagian atas sangat mencolok
3) Cara mengatasi:

a) Peningkatan kesadaran berkelompok dan membangun kerjasama antar
warga.

b) Optimalisasi fungsi komunitas, melalui pelatihan peningkatan kapasitas
kelembagaan dan modal sosial.

c) Pendampingan dalam mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak.
Berdasarkan hasil penentuan masalah, kemudian disusun rancangan

program sebagai implementasi dari aktivitas pemecahan masalah.
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Rancangan Program di Kelurahan Wirobrajan
No Program Tujuan Kegiatan Pihak yang

terlibat
1 Peningkatkan

kesadaran
berkelompok
dan
membangun
kerjasama antar
anggota

Agar warga
memanfaatkan
organisasi
sebagai forum
untuk
menyelesaikan
masalah

Mengaktifkan
kembali organisasi
komunitas dengan
struktur organisasi
yang jelas dan
administrasi yang
tertib

Pengurus RT
PKK dan
pengurus
organisasi
yang
bersangkutan

2 Optimalisasi
fungsi
komunitas

Pengurus dan
warga komunitas
dapat berperan
secara optimal

Pelatihan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan yang
ada

Pengurus RT
PKK dan
pengurus
organisasi
yang
bersangkutan

3 Pendampingan
dalam
mengembangka
n jejaring
dengan
berbagai
stakeholders

Pengurus dan
anggota
komunitas
mampu
mengakses
lembaga-lembaga
beserta program-
programnya

Pendampingan
dalam pembuatan
proposal

Pengurus RT
PKK dan
pengurus
organisasi
yang
bersangkutan
dan lembaga
terkait

Strategi Penyusunan Pola Tata Komunitas Bantaran S.Winongo di Kelurahan
Notoprajan.

Dalam merancang penyusunan pola tata komunitas bantaran Sungai
Winongo, dilakukan dengan cara : FGD, yang melibatkan stakeholder, dapat
diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :
1) potensi komunitas :

a) Sebagian besar pemimpin komunitas di Kelurahan Notoprajan usianya
relatif muda, sehingga mempengaruhi gaya kepemimpinannya yaitu lebih
terbuka dan lebih toleran

b) Dana Komunitas yang dihimpun dari masyarakat bervariasi, yaitu dari
arisan PKK RT dengan simpan pinjamnya, Arisan bapak-bapak RT, dsb.

c) Sumberdaya Material, Komunitas bantaran sungai di Kelurahan
Notoprajan menggunakan sungai beserta bantarannya sebagai tempat
untuk menambah penghasilan.

d) Komunitas menambah pengetahuan melalui keikutsertaannya dalam
pelatihan manajemen usaha ekonomi produktif. Pada akhir pelatihan diberi
sarana produksi. Pelatihan penanggulangan bencana, dll.

e) Komunitas menggunakan berbagai alat, baik kepemilikan individu maupun
kolektif. Contoh : IPAL Komunal 1 buah, MCK 2 buah, Water treatment
1 buah.

f) Setiap ada permasalahan dibicarakan di dalam pertemuan RT, meskipun
biasanya yang aktif bicara hanya 3 orang dan pengambilan keputusan
dilakukan secara musyawarah.
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g) Komunitas ini memiliki organisasi yang beragam yaitu : Komunitas
Winongo “Asri”, kelompok pengajian, kelompok campur sari, PAUD Lansia,
Yandu Balita, Apsari, TPA “Iqro”, PKK RW 02, PKK RT 12, PKK RT 13,
Paguyuban Macapat, RT 12, RT 13.

2) Penentuan Prioritas Masalah :
a) Partisipasi warga dalam pembangunan rendah,
b) Dinamika performa komunitas statis
c) Suasana kehidupan berkomunitas tidak kondusif.

3) Cara mengatasi :
a) Peningkatan kesadaran berkelompok dan membangun kerjasama antar

warga.
b) Optimalisasi fungsi komunitas, melalui pelatihan peningkatan kapasitas

kelembagaan dan modal sosial
c) Pendampingan dalam mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak.

Penentuan Masalah
Berdasarkan hasil kajian dan FGD, dapat diinventarisasi permasalahan yang dapat
menghambat tata komunitas bantaran sungai di Kelurahan Notoprajan.
Secara keseluruhan permasalahan yang dihadapi komunitas bantaran sungai di
kelurahan Notoprajan sebagai berikut :
1) Prioritas Masalah :

a) Tingkat kesadaran komunitas dalam memanfaatkan fasilitas umum
rendah.

b) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap warga bantaran sungai rendah,
sehingga akses ke lembaga ekonomi tidak ada.

c) Tingkat kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan failitas sosial
yang tersedia.

2) Sebab-Sebab Masalah :
a) Keterbatasan kemampuan warga komunitas dalam mengorganisasi

masyarakat untuk merawat fasilitas sosial yang telah disediakan oleh
pemerintah.

b) Sikap dan perilaku sebagian warga komunitas yang tidak baik.
c) Kurangnya fasilitas sosial yang tersedia.

3) Cara mengatasi, melalui :
a) Optimalisasi fungsi organisasi komunitas, melalui pelatihan peningkatan

kapasitas lembaga sosial yang ada.
b) Meningkatkan kerjasama antar warga dan meningkatkan kontrol sosial.
c) Pendampingan dalam mengembangkan jejaring dengan berbagai

Stakeholders.
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Tabel.4.2. Rancangan Program di Kelurahan Notoprajan
No Program Tujuan Kegiatan Pihak yang

terlibat
1 Optimalisasi

fungsi organisasi
komunitas

Menambah
keterampilan
dalam
pengorganisasi
masyarakat

Pelatihan
peningkatan
kapasitas
lembaga sosial
yang ada

Pengurus RT
PKK dan
pengurus
organisasi
yang
bersangkutan

2 Pemberlakuan
tata tertib
masyarakat

Mengurangi
kebiasaan jelek
yang biasa
dilakukan oleh
sebagian
masyarakat

Membuat jadwal
ronda

Warga
masyarakat

3 Pendampingan
dalam
Pengembangan
Jejaring dengan
stakeholders

Pengurus dan
anggota
komunitas mampu
mengakses
lembaga-lembaga
beserta program-
programnya

Pendampingan
dalam
pembuatan
proposal

Pengurus RT
PKK dan
pengurus
organisasi
yang
bersangkutan
dan lembaga
terkait

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
o Kesimpulan

Hasil penelitian pengembangan masyarakat melalui strategi
penyusunan pola tata komunitas bantaran Sungai Winongo berbasis
partisipasi masyarakat di Kelurahan Wirobrajan dan Notoprajan, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Letak bantaran Sungai Winongo baik yang berada di Kelurahan

Wirobrajan maupun Notoprajan berada di pusat kota, menjadi daya
tarik utama, selain adanya kemudahan dalam kepemilikan. Sebagian
besar responden berusia produktif dengan mata pencaharian di sektor
informal. Alasan sebagian besar responden bertempat tinggal di
bantaran sungai karena tidak punya tempat tinggal lain, meskipun
dengan sarana dan prasarana yang sangat minim dan terkesan kumuh
untuk kelayakan hidup. Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang
relatif bervariasi menjadi potensi bagi warga tetap dapat bertahan
hidup (survive). Pada umumnya permasalahan kepercayaan (trust)
dari masyarakat luar komunitas sangat minim, sehingga akses kepada
lembaga perkreditan baik yang dikeloloa oleh pemerintah maupun
swasta hampir tidak ada.

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan pota tata komunitas
bantaran Sungai Winongo relatif tinggi, terutama kegiatan – kegiatan
yang digerakkan oleh pemimpin komunitasnya. Sebagian besar
responden memberikan partisipasinya dalam bentuk tenaga. Dengan
demikian uang mempunyai nilai yang tinggi.

3. Faktor kemampuan pemimpin komunitas yang relatif terbatas,
sehingga minim inovasi maupun kreativitas. Di samping itu
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kemampuan warga komunitas untuk mengakses sumber daya
pembangunan sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kegiatannya
monoton, belum ada inisiatif untuk mengadakan perubahan ke arah
pemberdayaan menuju komunitas yang sehat.

4. Dari hasil FGD dengan melibatkan stakeholders yang berada di
masing-masing Kelurahan Wirobrajan dan Notoprajan menghasilkan
program peningkatan kesadaran berkelompok dan membangun
kerjasama antar warga komunitas, optimalisasi fungsi kelompok, serta
pendampingan dalam mengembangkan jejaring dengan berbagai
stakeholders

o Rekomendasi
Untuk mempercepat pencapaian tujuan program, yakni terwujudnya

suatu komunitas yang memiliki daya untuk menggali dan memanfaatkan
potensinya, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

 Bagi pemerintah :
1. Memberdayakan komunitas agar dapat menggali,

mendayagunakan dan melestarikan potensi-potensi yang ada
untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat komunitas. Hal
ini dapat dilakukan melalui pelatihan tentang identifikasi potensi
serta inventarisasi masalah dan kebutuhan komunitas bantaran
Sungai Winongo.

2. Mendorong pembangunan ekonomi komunitas yang memiliki fokus
sesuai kapasitas ruang dan potensi komunitas. Hal ini dapat
dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan usaha ekonomi
produktif yang disertai dengan penyediaan modal usaha.

3. Memfasilitasi penguatan partisipasi pemimpin komunitas dan
kelembagaan masyarakat komunitas serta masyarakat dalam
proses kebijakan publik lokal dalam kaitannya dengan
pembangunan dan pengembangan kawasan bantaran sungai.
Seyogyanya pemerintah dapat menjaring dan merespon aspirasi
komunitas bantaran sungai, seperti menyelesaikan pembangunan
talud dan perbaikan jalan, serta pendampingan warga dalam
memafaatkan kawasan wisata kuliner.

 Bagi masyarakat :
1. Mengembangkan kapasitas manajemen usaha ekonomi rakyat dan

kelembagaan keuangan mikro kawasan perkomunitasan. Hal ini
dapat dilakukan melalui pendampingan dalam pengelolaan usaha
yang disertai dengan tertib administrasi dan keuangan

2. Perlu perubahan sikap dan perilaku komunitas yang terkesan
”preman”ke arah komunitas yang dapat dipercaya. Seperti disiplin
dalam membayar angsuran.

3. Komunitas bantaran Sungai Winongo hendaknya dapat menjaga
kebersihan, ketertiban, keamanan dan kelestarian wilayah.
Dengan demikian wilayah ini dapat menarik wisatawan baik
domestik maupun manca negara.

 Bagi peneliti :
Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti

berikutnya.
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ESTIMASI LUASAN DAN DISTRIBUSI RUANG TERBUKA HIJAU
DALAM MENURUNKAN SUHU UDARA MIKRO DI KOTA YOGYAKARTA

(Kelurahan Kotabaru, Ngampilan, Purwokinanti)

( Oleh : Heni Dwi Kurniasari, ST dan Alvie Puspitaningrom, ST. )

1. ABSTRAK
Penelitian Estimasi Luasan Dan Distribusi Ruang Terbuka Hijau Dalam

Menurunkan Suhu Udara Mikro Di Kota Yogyakarta (Kelurahan Kotabaru,
Ngampilan, dan Purwokinanti) merupakan penelitian yang dibuat berdasarkan
kondisi eksisting beberapa wilayah di Kota Yogyakarta yang perlu dianalisa
kebutuhan RTH. Tingginya tingkat hunian di suatu kawasan pemukiman, juga turut
andil dalam menyebabkan masalah lingkungan ini. Perlu adanya suatu upaya
reduksi polutan tersebut melalui pendekatan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH).

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara penelitian lapangan
serta analisis data sekunder. Tahapan metode penelitian tersebut terdiri dari :
1) pengumpulan data lingkungan fisik dan data kependudukan,
2) analisis kebutuhan dan sebaran ruang terbuka hijau dengan metode Geravkis,
3) penyusunan strategi pengelolaan lingkungan.

Hasil penelitian untuk mengetahui fungsi RTH terhadap suhu udara,
menunjukan korelasi yang nyata Kotabaru sebagai kelurahan percontohan dengan
RTH yang sudah bagus mempunyai suhu relatif lebih sejuk berkisar 26–31

o
C, sore

26–33
o
C hari bekisar dan siang hari berkisar 29–33

o
C dibanding dengan

kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Purwokinanti dengan suhu yang agak panas
berkisar 28–31

o
C pada pagi hari, Siang hari berkisar 33–37

o
C dan sore berkisar

29–33
o
C dengan kondisi RTH yang jauh masih kurang dengan keadaan

pemukiman yang padat. Perlunya dilakukan distribusi secara merata pada setiap
kelurahan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam
penerapan Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan
Walikota Yogyakarta No. 05 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau serta miningkatkan kenyamanan hunian kota Yogyakarta di pandang dari
segi lingkungan udara.
Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Suhu Udara Mikro, Kebutuhan RTH

2. LATAR BELAKANG
Kota Yogyakarta sebagai representasi dari wujud kota pendidikan dan kota

pariwisata yang kaya akan kebudayaan di Indonesia, memiliki luas wilayah
sebesar 3.250,00 Ha atau 32,50 km

2
(1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta). Secara administratif kota Yogyakarta terdiri dari 14
kecamatan, 45 kelurahan, 614 RW dan 2.523 RT.

Sempitnya ruang terbuka di kota Yogyakarta, dianulir sebagai salah satu
faktor penyebab kenaikan temperatur yang merupakan cerminan perubahan iklim
mikro di wilayah Yogyakarta. Dengan temperatur rata-rata lebih tinggi 4

o
C dari

daerah pinggiran, telah memberikan suatu gambaran adanya penurunan kuantitas
lahan terbuka. Kondisi lahan terbangun dan lahan tidak terbangun di kota
Yogyakarta sudah tidak seimbang. Penggunaan lahan sebagai area pemukiman
sebesar 72% jauh melebihi keadaan optimal sebesar 40%. Sedangkan luasan
RTH hanya sebesar 4,6% yang seharusnya sebesar 20-32%.

Untuk mengatasi adanya perubahan fenomena di atas yang telah
memberikan berbagai perubahan ke arah negatif baik pada aspek lingkungan
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biotis dan sosial, diperlukan adanya mitigasi dalam mempertahankan keberadaan,
distribusi maupun memperluas RTH. Mengingat bahwa kepadatan pemukiman dan
lalu lintas di wilayah perkotaan sangat variatif. Perbedaan ini menuntut adanya
pola sebaran ruang terbuka yang seimbang antara luasan dan kepadatan.
Sehingga harapan untuk menciptakan suatu lingkungan perkotaan yang asri dan
nyaman secara ekologis akan dapat tercapai.

2.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan realita yang ada, penelitian ini akan menjawab

beberapa permasalahan, yakni:
1. Bagaimana kondisi dan distribusi RTH di Kelurahan Kotabaru,

Ngampilan, Purwokinanti, Kota Yogyakarta saat ini?
2. Seberapa besar kebutuhan RTH di Kelurahan Kotabaru, Ngampilan,

Purwokinanti, Kota Yogyakarta ditinjau dari tingkat kebutuhan
oksigen?

3. Dimana lokasi yang perlu dikembangkan RTH?

2.2. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk menganalisis

tingkat kebutuhan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta khususnya pada
Kelurahan Kotabaru, Ngmpilan, dan Purwokinanti, sedangkan tujuan
khususnya adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kondisi dan distribusi ruang terbuka hijau (RTH)

Kelurahan Kotabaru, Ngampilan, dan Purwokinanti.
2. Membuat estimasi kebutuhan RTH di Kelurahan Ngampilan, dan

Purwokinanti.
3. Memetakan kawasan yang dianggap perlu pengembangan RTH.
Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:
1. Memberikan gambaran lokasi yang dianggap perlu untuk dibangun

RTH.
2. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam

menentukan kebijakan pengelolaan RTH.
3. Memberikan alternatif peningkatan kualitas udara dari polutan maupun

kebisingan.
4. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk penentuan kebutuhan

RTH khususnya bagi kawasan perkotaan yang mengalami
permasalahan lingkungan yang sama.

3. Metode Penelitian
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Kotabaru, Kelurahan
Ngampilan, dan Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta dengan 6 titik
sampling pada setiap kelurahan. Seluruh pengolahan dan analisa data
dilakukan Pusat Studi Lingkungan UII Yogyakarta

Seluruh proses kegiatan penelitian hingga penyelesaian laporan
dilakukan dalam waktu tiga bulan, dimana frekuensi pelaksanaan
penelitian didasarkan pada keterlibatan ketua peneliti dan anggota, yaitu
sebanyak 24 jam/minggu. Seluruh tahapan dan proses penelitian
dilakukan secara komprehensif dan sitematis sesuai dengan jadwal yang
telah disepakati.
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3.2. Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder

dan primer berupa:
1. Data jumlah penduduk
2. Data konsumsi BBM
3. Data jumlah kendaraan bermotor
4. Data distribusi dan luasan RTH
5. Data suhu udara pagi, siang dan sore

3.3. Analisis Data
a) Analisis Temperatur ideal

Temperatur ideal, ditentukan dari hasil pengukuran temperatur pagi,
siang dan sore dengan menggunkan rumus Thom.
TI : 0.2 (Ts + Tp) + 15, atau
TI : 0.2 (Tmax + Tmin) + 15
Dimana :
Ts : Temperatur siang hari
Tp : Temperatur pagi hari
Tmax : Temperatur maksimum
Tmin : Temperatur minimum

Tabel 5.1 Indeks Temperatur Terhadap Keadaan Iklim

No Simbol Indeks Temperatur (
0
C) Keadaan Iklim

1 T1 < 21.1 Sangat Dingin

2 T2 21.1 –23.1 Dingin

3 T3 23.2 –25.1 Agak Dingin

4 T4 25,2 –27.1 Sejuk

5 T5 27.2 –29.1 Agak Panas

6 T6 29.2 –31.1 Panas

7 T7 > 31.1 Sangat panas

b) Analisis Kebutuhan RTH
Kebutuhan RTH ditentukan dari data sekunder yang dihitung
menggunakan metode Gervakis.

Lt = (Xt + Yt + Zt) m
2

(54) (0.9375)
Dimana :
Lt : Luas RTH yang dibutuhkan (ha)
Xt : Jumlah kebutuhan O2 manusia (ton/hari)
Yt : Jumlah kebutuhan O2 ternak (ton/hari)*
Zt : Jumlah kebutuhan O2 kendaraan (ton/hari)
0.54 : Konstanta yang menyatakan bahwa setiap 1 m

2
lahan per

hari mampu menghasilkan bahan kering sebangak 54 g
0.9375 : Nilai konstanta yang menunjukkan bahwa setiap 1 gram

bahan kering setara dengan produksi oksigen sebanyak
0.9375.
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c) Analisis Distribusi Ruang Terbuka Hijau
Analisis distribusi RTH menggunakan teknologi Citra Satelit.

Identifikasi obyek khususnya yang berhubungan dengan data kondisi
fisik eksisting di teliti kembali dengan menggunakan Teknologi
Pengindraan Jauh dengan memanfaatkan data Citra Satelit.

4. Hasil Penelitian
4.1. Analisis Temperatur Ideal

Diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan dengan menggunakan
Termohygrometer suhu pada 18 lokasi pengamatan di tiga lokasi
kelurahan yaitu kelurahan Kotabaru, Kleurahan Ngampilan dan Kelurahan
Purwokinanti dilaksanakan hari Minggu (tanggal 18 Oktober 2008) sebagai
hari tidak ramai dan hari Selasa dan Kamis (tanggal 13 dan 15 Oktober
2009) sebagai hari padat lalu lintas.

Tabel 4.1 Pengamatan Suhu udara Selasa, 13 Oktober 2009

Pagi Siang Sore Malam

KELURAHAN KOTABARU

JL. Jend. SoedirmanDepan Bank Niaga 24 25 25 25 24.8 Agak Dingin

Jl. Sabirin Depan Elti 24.5 26 25 25 25.1 Agak Dingin

Jl. Lawu Depan Lab Hukum Uii 24 26 25 26 25 Agak Dingin

Jl. Nyoman Oka,Belakang SMA 3 24.5 26 24.5 26 25.1 Agak Dingin

Jl. Suroto, Rumah Mirota 24 25 24.5 26.5 24.8 Agak Dingin

Jl. Kusbini 25 26 25 26.5 25.2 Sejuk

KELURAHAN NGAMPILAN

Ngampilan RT : 22 RW : 04 Mertolulutan 27.5 37 31.5 29.5 27.9 Agak Panas

Gang Soponyono 27.5 34.5 30.5 30 27.4 Agak Panas

JL. K.S Tubun 28 35 32 30 27.6 Agak Panas

Kampung Patuk 28 35 32.5 30 27.6 Agak Panas

Jl. Letjen Suprapto 28.5 33.5 31.5 29 27.4 Agak Panas

Gang Seroja, Ngaduwinatan 27.5 33.5 31.5 29 27.2 Agak Panas

KELURAHAN PURWOKINANTI

Jl. Jagalan - Beji 29 35 31 29.5 27.8 Agak Panas

PA I- Purwokinanti 29 35 31 29.5 27.8 Agak Panas

PA I - Pujowindan 28.5 37.5 32.5 29.5 28.2 Agak Panas

Jl. Sultan Agung 29 35.5 31 29 27.9 Agak Panas

PA II RW-6 29 37 30.5 29 28.2 Agak Panas

Jl. Bausasran 29.5 34 32 30 27.7 Agak Panas

Lokasi
Pengamat Suhu oC

Temperatur Ideal Kategori

Tabel 4.2 Pengamatan Suhu udara Kamis, 15 Oktober 2009

Pagi Siang Sore Malam

KELURAHAN KOTABARU

JL. Jend. SoedirmanDepan Bank Niaga 29 29.5 29 28 26.7 Sejuk

Jl. Sabirin Depan Elti 31 30 30 27,5 27.2 Agak Panas

Jl. Lawu Depan Lab Hukum Uii 31.5 30 30 29 27.3 Agak Panas

Jl. Nyoman Oka,Belakang SMA 3 30 29.5 29.5 29 26.9 Sejuk

Jl. Suroto, Rumah Mirota 29 29 29.5 28.5 26.6 Sejuk

Jl. Kusbini 30.5 29.5 29 29 27 Sejuk

KELURAHAN NGAMPILAN

Ngampilan RT : 22 RW : 04 Mertolulutan 30.5 29.5 29.5 28 27 Sejuk

Gang Soponyono 30 29.5 29 28 26.9 Sejuk

JL. K.S Tubun 30.5 29.5 28.5 28 27 Sejuk

Kampung Patuk 30 29.5 28.5 28 26.9 Sejuk

Jl. Letjen Suprapto 30.5 28.5 29 28.5 26.8 Sejuk

Gang Seroja, Ngaduwinatan 31 30 29 28 27.2 Agak Panas

KELURAHAN PURWOKINANTI

Jl. Jagalan - Beji 30.5 31 28 28.5 27.3 Agak Panas

PA I- Purwokinanti 30.5 33 28.5 28 27.7 Agak Panas

PA I - Pujowindan 30.5 32.5 29 29 27.6 Agak Panas

Jl. Sultan Agung 30.5 32.5 29 29 27.6 Agak Panas

PA II RW-6 31.5 33 28 27.5 27.9 Agak Panas
Jl. Bausasran 31 33 29 27.5 27.8 Agak Panas

Pengamat Suhu oC
Lokasi Temperatur Ideal Kategori
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Tabel 4.3 Pengamatan Suhu udara Minggu, 18 Oktober 2008

Pagi Siang Sore Malam

KELURAHAN KOTABARU

JL. Jend. SoedirmanDepan Bank Niaga 26.5 33.5 26.5 29 27 Sejuk

Jl. Sabirin Depan Elti 27.5 34.5 32.5 29.5 27.4 Agak Panas

Jl. Lawu Depan Lab Hukum Uii 27 33 29.5 27 27 Agak Panas

Jl. Nyoman Oka,Belakang SMA 3 27.5 34.5 33.5 30 27.4 Agak Panas

Jl. Suroto, Rumah Mirota 27 33.5 33 29.5 27.1 Sejuk

Jl. Kusbini 28.5 34 34 30.5 27.5 Sejuk

KELURAHAN NGAMPILAN

Ngampilan RT : 22 RW : 04 Mertolulutan 28 35 30.5 29 27.6 Agak Panas

Gang Soponyono 28 34.5 30 29.5 27.5 Agak Panas

JL. K.S Tubun 28.5 35.5 32.5 29.5 27.8 Agak Panas

Kampung Patuk 27.5 34 32.5 29.5 27.3 Agak Panas

Jl. Letjen Suprapto 27.5 35 30.5 29 27.5 Agak Panas

Gang Seroja, Ngaduwinatan 28 32.5 31.5 30 27.1 Agak Panas

KELURAHAN PURWOKINANTI

Jl. Jagalan - Beji 29 34.5 31 29 27.7 Agak Panas

PA I- Purwokinanti 28.5 33.5 32.5 29 27.4 Agak Panas

PA I - Pujowindan 28.5 33.5 32.5 29 27.4 Agak Panas

Jl. Sultan Agung 29.5 33.5 31 28.5 27.6 Agak Panas

PA II RW-6 29 33.5 32 28.5 27.5 Agak Panas

Jl. Bausasran 30 32.5 30.5 29.5 27.5 Agak Panas

Lokasi
Pengamat Suhu oC

Temperatur Ideal Kategori

Sumber : Hasil Survey dan Analisis

Data hasil pengamatan suhu udara menunjukkan bahwa rata-rata
suhu udara pada hari Minggu dan hari Kamis relatif sama. Perbedaan
suhu terlihat beda pada hari Selasa di kelurahan Ngampilan dikarenakan
pada saat siang hari waktu pengambilan sampling suhu, cuaca sedang
mendung gerimis sehingga temperatur turun tidak seperti temperatur biasa
saat kondisi cuaca cerah sehingga dilakukan pengambilan kembali saat
hari kamis dengan kondisi cuaca cerah. Kondisi cuaca yang mendung juga
terjadi pada hari Kamis pagi pada Kelurahan Kotabaru sehingga suhu
udara turun sedangkan dalam kondisi normal terjadi pada hari Selasa.
Kotabaru merupakan salah satu contoh RTH yang sudah bagus sehingga
terlihat jelas perbedaan suhu antara Kotabaru dengan Kelurahan
Ngampilan dan Purwokinanti. Suhu di Kotabaru relatif sejuk sedangkan di
daerah Kelurahan dengan kondisi RTH yang masih kurang seperti
Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Purwokinanti sebagai lokasi
pengambilan sampling suhu udara relatif agak panas. Kelurahan Kotabaru
sebagai kelurahan percontohan RTH yang bagus, suhu udara untuk pagi
berkisar 26 – 31

o
C, sore 26 – 33

o
C hari berkisar dan siang hari berkisar

29 – 33
o
C. Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Purwokinanti sebagai

kelurahan yang perlu pengembangan RTH pada pagi hari dengan cuaca
cerah berkisar 28 – 31

o
C dan siang hari berkisar 33 – 37

o
C. Suhu udara

pada sore hari mengalami penurunan kembali 29 – 33
o
C berkisar

sedangkan pada malam hari suhu udara tidak mengalami perubahan suhu
yang cukup signifikan. Terlihat perbedaan yang jelas antara suhu udara
pada Kelurahan Kotabaru dengan Kelurahan Ngampilan dan Kelurahan
Purwokinanti. Kotabaru dengan kondisi RTH yang mencukupi membuat
suhu udara pada lingkungan terasa sejuk hal ini dikarenakan RTH selain
berfungsi untuk menyerap air (hujan) dan air permukaan, juga mampu
berfungsi sebagai penyerap panas dan cahaya (silau). Rumput misalnya,
mampu menyerap 80% panas dan hanya memantulkan 20% sisanya saja
kepada lingkungan sehingga dapat menurunkan suhu di perkotaan (Frick
& Mulyani, 2006 ; 44). RTH mempunyai peran penting dalam perubahan
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lingkungan menjadi lebih baik terutama pada penurunan suhu dan untuk
meminimalisasi Global Warming perlunya pengembangan RTH tidak
hanya di Kelurahan Ngampilan atau Kelurahan Purwokinanti tapi semua
wilayah.

4.2. Analisis Estimasi Kebutuhan Ruang Tebuka Hijau (RTH)
a) Estimasi Kebutuhan RTH Kota Yogyakarta

Untuk itu perlu dihitung konsumsi oksigen penduduk kota
Yogyakarta berdasarkan kapasitas hisap rata-rata oksigen = 4.420.8
lt/jiwa/hari (Wahyuni, 1995 dalam Fandeli, 2003), yaitu:
Jumlah penduduk kota Yogyakarta tahun 2006 adalah:
 Pemukim = 443.112 jiwa
 Commuter 10% = 44.311 jiwa
 Berkunjung 10% = 44.311 jiwa

Jumlah = 531.734 jiwa
Sehingga kebutuhan oksigen penduduk Yogyakarta pada tahun

2006 adalah :
X = 531.734 jiwa x 4.420.8 lt/hari/jiwa

= 2.350.689.667 lt/hari
= 2.820.827,6 kg/hari jika r udara = 1.2 kg/m

3

= 2.820.8 ton/hari
Untuk menghitung konsumsi oksigen oleh ternak, yaitu setiap

100 kg bobot badan ternak memerlukan oksigen untuk proses oksidasi
sebanyak 5054.4 lt/hari (Yoesef, 1985 dalam Fandeli, 2003), yaitu:
Jumlah produksi daging ternak di kota Yogyakarta tahun 2006 sebesar
6.858.447 kg.
Y = 6.858.447 kg x 5054.4 lt/hari

100 kg
= 346.653.345,2 lt/hari jika r udara = 1.2 kg/m

3

= 415.984 kg/hari
= 415,98 ton/hari

Tabel 6.4 Kebutuhan BBM Kota Yogyakarta Tahun 2006
Jenis

Kendaraan
Jumlah
(2007)

Jenis
BBM

Konsumsi
Rata-rata

Kendaraan
(km/lt)*

Jarak
Tempuh

(km)*

Kebutuhan
BBM

(lt/hari)*

Kebutuhan
Total*
(lt/hari)

Sepeda
Motor

956.758 Bensin 50 50 1 956.758

Mobil
Penumpang

86.954 Bensin 10 50 5 434.770

Mobil
Beban

37.654 Solar 10 50 5 188.270

Bus 18.630 Solar 10 150 15 279.450

Sumber : BPS, 2006

*Asumsi
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 Kebutuhan Bensin Th 2007 : 956.758 + 434.770 = 1.391.528 lt
Jika r bensin = 1.2 kg/lt = 1.669.833,6kg

= 1.669.8 ton
 Kebutuhan Solar Th 2007 : 188.270 + 279.45 = 467.720 lt

Jika r solar = 1.2 kg/lt = 561.264 kg
= 561.3 ton

Sehingga jumlah kebutuhan oksigen untuk kendaraan di kota
Yogyakarta tahun 2006 adalah:
BBM Bensin = 1.669.8 ton x 2.77 ton x 0.21 x 24 x 10

-3
ton/hari

= 23.3 ton/hari
BBM Solar = 561.3 ton x 2.86 ton x 0.16 x 24 x 10

-3
ton/hari

= 6.16 ton/hari
BBM Total = 23.3 + 6.16 ton/hari

= 29.46 ton/hari

Berdasarkan perhitungan di atas, maka estimasi kebutuhan
luasan ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta adalah:
Lt = 2.820.8 ton/hari + 415.98 ton/hari + 29.46 ton/hari m

2

((54) (0.9375))*
= 3266.24 = 6.452 ha

0.50625
Dari perhitungan tingkat kebutuhan oksigen di Kota Yogyakarta

pada tahun 2006, menunjukkan bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau
yang ada di Yogyakarta adalah seluas 6.452 ha. Namun luasan
wilayah kota Yogyakarta sendiri hanya sebesar 3.250 ha. Hal ini
menunjukkan bahwa beban yang diterima oleh kota Yogyakarta bila
ditinjau pada aspek kebutuhan ruang terbuka hijau, telah melebihi
kapasitasnya.

b) Estimasi Kebutuhan RTH Kelurahan Kotabaru
Perhitungan konsumsi oksigen penduduk Kelurahan Kotabaru

berdasarkan kapasitas hisap rata-rata oksigen = 4.420.8 lt/jiwa/hari
(Wahyuni, 1995 dalam Fandeli, 2003), yaitu:
Jumlah penduduk Kelurahan Kotabaru tahun 2008 adalah:
 Pemukim = 5.877 jiwa
 Commuter 10% = 587 jiwa
 Berkunjung 10% = 587 jiwa

Jumlah = 7.051 jiwa
Sehingga kebutuhan oksigen penduduk Kelurahan Kotabaru

pada tahun 2008 adalah :
X = 7.051 jiwa x 4.420.8 lt/hari/jiwa

= 31.171.060.8 lt/hari
= 37.405 kg/hari jika r udara = 1.2 kg/m

3

= 37.4 ton/hari
Jumlah produksi daging ternak di kota Yogyakarta tahun 2008

sebesar 6.858.447 kg. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 45, maka
rata-rata produksi daging masing-masing kelurahan adalah 152.410
kg.
Y = 152.410 kg x 5054.4 lt/hari

100 kg
= 7.703.411.04 lt/hari (jika r udara = 1.2 kg/m

3
)

= 9.244 kg/hari = 9.2 ton/hari
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Tabel 6.5 Kebutuhan BBM Kelurahan Kotabaru Tahun 2008
Jenis

Kendaraan
Jumlah
(2007)

Jenis
BBM

Konsumsi
Rata-rata

Kendaraan
(km/lt)*

Jarak
Tempuh

(km)*

Kebutuhan
BBM

(lt/hari)*

Kebutuhan
Total*
(lt/hari)

Sepeda
Motor

331 Bensin 50 50 1 331

Mobil
Penumpang

167 Bensin 10 50 5 835

Mobil
Beban

21 Solar 10 50 5 105

Bus 21 Solar 10 150 15 315

Sumber : BPS, 2008
*Asumsi

 Kebutuhan Bensin Th 2008 : 835 + 331 = 1.166 lt
Jika r bensin = 1.2 kg/lt = 1.399 kg

= 1.4 ton
 Kebutuhan Solar Th 2008 : 105 + 315 = 420 lt

Jika r solar = 1.2 kg/lt = 504 kg
= 0.54 ton

Sehingga jumlah kebutuhan oksigen untuk kendaraan di
Kelurahan Kotabaru tahun 2008 adalah:
BBM Bensin = 1.4 ton x 2.77 ton x 0.21 x 24 x 10

-3
ton/hari

= 0.02 ton/hari
BBM Solar = 0.54 ton x 2.86 ton x 0.16 x 24 x 10

-3
ton/hari

= 0.006 ton/hari
BBM total = 0.02 + 0.006 ton/hari

= 0.026 ton/hari
Berdasarkan perhitungan diatas, maka estimasi kebutuhan

luasan ruang terbuka hijau di Kelurahan Kotabaru adalah:
Lt = 37.4 ton/hari + 9.2 ton/hari + 0.026 ton/hari m

2

((54) (0.9375))*
= 46.626 = 92.1 ha

0.50625
Dari perhitungan tingkat kebutuhan oksigen di Kelurahan

Kotabaru pada tahun 2008, menunjukkan bahwa kebutuhan ruang
terbuka hijau yang ada di Kelurahan Kotabaru adalah seluas 92.1 ha.
Namun luasan wilayah Kelurahan Kotabaru sendiri hanya sebesar 80
ha. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang diterima oleh Kelurahan
Kotabaru bila ditinjau pada aspek kebutuhan ruang terbuka hijau, telah
melebihi kapasitasnya.

c) Estimasi Kebutuhan RTH Kelurahan Ngampilan
Perhitungan konsumsi oksigen penduduk Kelurahan Ngampilan

berdasarkan kapasitas hisap rata-rata oksigen = 4.420.8 lt/jiwa/hari
(Wahyuni, 1995 dalam Fandeli, 2003), yaitu:
Jumlah penduduk Kelurahan Ngampilan tahun 2008 adalah :
 Pemukim = 14.095 jiwa
 Commuter 10% = 1.409 jiwa
 Berkunjung 10% = 1.409 jiwa

Jumlah = 16.903 jiwa
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Sehingga kebutuhan oksigen penduduk Kelurahan Ngampilan
pada tahun 2008 adalah :
X = 16.903 jiwa x 4.420.8 lt/hari/jiwa

= 74.724.782.4 lt/hari
= 896.697 kg/hari jika r udara = 1.2 kg/m

3

= 89.67 ton/hari
Jumlah produksi daging ternak di kota Yogyakarta tahun 2008

sebesar 6.858.447 kg. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 45, maka
rata-rata produksi daging masing-masing kelurahan adalah 152.410
kg.
Y = 152.410 kg x 5054.4 lt/hari

100 kg
= 7.703.411.04 lt/hari jika r udara = 1.2 kg/m

3

= 9.244 kg/hari = 9.2 ton/hari

Tabel 6.6 Kebutuhan BBM Kelurahan Ngampilan Tahun 2008
Jenis

Kendaraan
Jumlah
(2007)

Jenis
BBM

Konsumsi
Rata-rata

Kendaraan
(km/lt)*

Jarak
Tempuh

(km)*

Kebutuhan
BBM

(lt/hari)*

Kebutuhan
Total*
(lt/hari)

Sepeda
Motor

2.233 Bensin 50 50 1 2.233

Mobil
Penumpang

58 Bensin 10 50 5 290

Mobil
Beban

7 Solar 10 50 5 35

Bus 7 Solar 10 150 15 105

Sumber : BPS, 2008
*Asumsi

 Kebutuhan Bensin Tahun 2008 : 2.233 + 290 = 2.523 lt
Jika r bensin = 1.2 kg/lt = 3.027,6 kg

= 3.03 ton
 Kebutuhan Solar Tahun 2008 : 35 + 105 = 140 lt

Jika r solar = 1.2 kg/lt = 168 kg
= 0.17 ton

Sehingga jumlah kebutuhan oksigen untuk kendaraan di
Kelurahan Ngampilan tahun 2008 adalah:
BBM Bensin = 3.03 ton x 2.77 ton x 0.21 x 24 x 10

-3
ton/hari

= 0.04 ton/hari
BBM Solar = 0.17 ton x 2.86 ton x 0.16 x 24 x 10

-3
ton/hari

= 0.002 ton/hari
BBM total = 0.04 + 0.002 ton/hari

= 0.042 ton/hari
Berdasarkan perhitungan di atas, maka estimasi kebutuhan

luasan ruang terbuka hijau di Kelurahan Ngampilan adalah:
Lt = 89.67 ton/hari + 9.2 ton/hari + 0.042 ton/hari m

2

((54) (0.9375))*
= 98.912 = 195.4 ha

0.50625
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Dari perhitungan tingkat kebutuhan oksigen di Kelurahan
Ngampilan pada tahun 2008, menunjukkan bahwa kebutuhan ruang
terbuka hijau yang ada di Kelurahan Ngampilan adalah seluas 195.4
ha. Namun luasan wilayah Kelurahan Ngampilan sendiri hanya
sebesar 45 ha. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang diterima oleh
Kelurahan Ngampilan bila ditinjau pada aspek kebutuhan ruang
terbuka hijau, telah melebihi kapasitasnya.

d) Estimasi Kebutuhan RTH Kelurahan Purwokinanthi
Perhitungan konsumsi oksigen penduduk Kelurahan

Purwokinanti berdasarkan kapasitas hisap rata-rata oksigen = 4.420.8
lt/jiwa/hari (Wahyuni, 1995 dalam Fandeli, 2003), yaitu:
Jumlah penduduk Kelurahan Purwokinanti tahun 2008 adalah:
 Pemukiman = 9.018 jiwa
 Commuter 10% = 902 jiwa
 Berkunjung 10% = 902 jiwa

Jumlah = 10.822 jiwa
Sehingga kebutuhan oksigen penduduk Kelurahan Purwokinanti

pada tahun 2008 adalah :
X = 10.822 jiwa x 4.420.8 lt/hari/jiwa

= 74.724.782.4 lt/hari
= 57.410,28 kg/hari jika r udara = 1.2 kg/m

3

= 57,41 ton/hari
Jumlah produksi daging ternak di kota Yogyakarta tahun 2008

sebesar 6.858.447 kg. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 45, maka
rata-rata produksi daging masing-masing kelurahan adalah 152.410
kg.
Y = 152.410 kg x 5054.4 lt/hari

100 kg
= 7.703.411.04 lt/hari jika r udara = 1.2 kg/m

3

= 9.244 kg/hari = 9.2 ton/hari

Tabel 6.7 Kebutuhan BBM Kelurahan Purwokinanti Tahun 2008
Jenis

Kendaraan
Jumlah
(2007)

Jenis
BBM

Konsumsi
Rata-rata

Kendaraan
(km/lt)*

Jarak
Tempuh

(km)*

Kebutuhan
BBM

(lt/hari)*

Kebutuhan
Total*
(lt/hari)

Sepeda
Motor

1.273 Bensin 50 50 1 1.273

Mobil
Penumpang

111 Bensin 10 50 5 666

Mobil
Beban

16 Solar 10 50 5 80

Bus 32 Solar 10 150 15 480

Sumber : BPS, 2008
*Asumsi

 Kebutuhan Bensin tahun 2008 : 1.273 + 666 = 2.523 lt
Jika r bensin = 1.2 kg/lt = 3.326,8 kg

= 3.32 ton
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 Kebutuhan Solar tahun 2008 : 80 + 480 = 560 lt
Jika r solar = 1.2 kg/lt = 672 kg

= 0.7 ton
Sehingga jumlah kebutuhan oksigen untuk kendaraan di

Kelurahan Purwokinanti tahun 2008 adalah:
BBM Bensin = 3.32 ton x 2.77 ton x 0.21 x 24 x 10

-3
ton/hari

= 0.05 ton/hari
BBM Solar = 0.7 ton x 2.86 ton x 0.16 x 24 x 10

-3
ton/hari

= 0.008 ton/hari
BBM total = 0.05 + 0.008 ton/hari

= 0.058 ton/hari
Berdasarkan perhitungan diatas, maka estimasi kebutuhan

luasan ruang terbuka hijau di Kelurahan Purwokinanti adalah:
Lt = 57.41 ton/hari + 9.2 ton/hari + 0.058 ton/hari m

2

((54) (0.9375))*
= 66,668

0.50625
= 131.7 ha

Dari perhitungan tingkat kebutuhan oksigen di Kelurahan
Purwokinanti pada tahun 2008, menunjukkan bahwa kebutuhan ruang
terbuka hijau yang ada di Kelurahan Purwokinanti adalah seluas 131.7
ha. Namun luasan wilayah Kelurahan Purwokinanti sendiri hanya
sebesar 33 ha. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang diterima oleh
Kelurahan Purwokinanti bila ditinjau pada aspek kebutuhan ruang
terbuka hijau, telah melebihi kapasitasnya.

4.3. Analisis Distribusi Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Ngampilan
Rekomendasi tanaman yang dapat dikembangkan di wilayah

Ngampilan terutama di kawasan pemukiman ini adalah jenis tanaman
praktis dan tidak membutuhkan lahan yang luas misalnya adalah tanaman
bugenvill, palm kol, bunga Sonoma, puring kroton, perdu-perduan

Rekomendasi untuk kawasan sungai sendiri dapat digunakan
tanaman serai-seraian yang berfungsi sebagai penguat tanah atau sebagai
penahan erosi, tanaman rambat yang berfungsi sebagi peneduh dan
pohon perdu-perduan dan herba, yaitu golongan pandan, rumput wlingi.

Gambar 6.1 Rekomendasi Ruang Terbuka Hijau di Pemukiman

SESUDAH
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Gambar 6.2 Rekomendasi Ruang Terbuka Hijau Jalan Kecil di Pemukiman

Gambar 6.3 Rekomendasi Ruang Terbuka Hijau di Sempadan Sungai

4.4. Analisis Distribusi Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Purwokinanti
Rekomendasi tanaman RTH pada kelurahan Purwokinanti dengan

pemukiman yang padat dapat menggunakan tanaman hias seperti halnya
pada kelurahan Ngampilan misalnya bromelia, lili paris. Lili paris misalnya,
perpaduan warna hijau dan kuning pada bentuk daun yang memanjang
cukup mempesona. Daun bromelia sangat beragam, dari kuning, hijau,
merah, atau perpaduan warna-warna tersebut. Pohon duit umumnya
dirambatkan pada pagar tembok. Kehadiran tanaman ini memberikan
kesan dinamis dan bisa memperlunak tampilan tembok sebagai pembatas
taman dengan lingkungan luar. Sedangkan untuk di pinggir jalan-jalan
yang bisa ditanami dengan sawo kecik, atau pohon damar. Jalan-jalan
kecil bisa ditanami dengan pohon perdu-perduan sebagai pembatas dan
bisa juga ditanami dengan tanaman hias seperti sansevera yang semua itu
adalah tumbuhan yang dapat tahan terhadap cuaca yang panas dan
mudah dalam pemeliharaannya.

Gambar 6. 4 Rekomendasi Ruang Terbuka Hijau di Jalan Kecil Pemukiman

SESUDAH

SESUDAH

SESUDAH
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5. Kesimpulan
Hasil penelitian untuk mengetahui fungsi RTH terhadap suhu udara,

menunjukan korelasi yang nyata Kotabaru sebagai kelurahan percontohan dengan
RTH yang sudah bagus mempunyai suhu relatif lebih sejuk berkisar 26 – 31

o
C,

sore 26 –33
o
C hari bekisar dan siang hari berkisar 29 –33

o
C dibanding dengan

kelurahan Ngampilan dan Kelurahan Purwokinanti dengan suhu yang agak panas
berkisar 28 – 31

o
C pada pagi hari, Siang hari berkisar 33 – 37

o
C dan sore

berkisar 29 –33
o
C dengan kondisi RTH yang jauh masih kurang dengan keadaan

pemukiman yang padat.
Berdasarkan perhitungan hasil analisis kebutuhan luas lahan RTH didapati

pada Kelurahan Kotabaru 92,1 ha dengan luas wilayah 72 ha, Kelurahan
Ngampilan 195,4 ha dengan luas wilayah 45 ha, dan kelurahan Purwokinanti
131,7 ha dengan luas wilayah 33 ha. Pengembangan RTH dengan pemanfaatan
lahan kosong sangat tidak mungkin dilakukan dikarenakan pemukiman yang sudah
padat dan lahan kosong yang sudah mulai jarang ditemukan. Sehingga
pengembangan RTH dapat dilakukan di pemukiman masyarakat, jalan-jalan kecil,
membuat taman RT dan RW, mengembangkan RTH di sempadan sungai dengan
jenis tanaman yang sudah disesuaikan.

6. Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diterapkan dalam program pengembangan

Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut:
1. Memberikan masukan-masukan terhadap Kebijakan tentang Pengembangan

RTH di Kota Yogyakarta. Kebijakan umum pengembangan RTH berisi tentang
paradigma, tren, visi, misi dan strategi serta program pengembangannya.

2. Untuk menghindari terjadinya penurunan jumlah dan luas taman, serta
kesalahan dalam menentukan kriteria RTH, khususnya taman diperlukan
adanya kebijakan, Rencana Program sampai dengan sanksi yang jelas untuk
setiap jenis RTH.

3. Untuk meningkatkan pemeliharaan taman, perlu dijalin kerjasama dengan
masyarakat dan berbagai stakeholder, khususnya dengan para pengusaha.

4. Untuk meningkatkan jumlah dan luas taman serta pelibatan tanggungjawab
masyarakat dan stakeholder, perlu dikaji penerapan adanya insentif dan
disinsentif yang berupa “Green Tax”dalam hal penggunaan lahan terbuka
untuk berbagai peruntukannya.

5. Untuk meningkatkan daya tarik taman dari segi estetika, baik taman aktif
maupun taman pasif, jenis tanaman hias yang ditaman di setiap taman
diusahakan berbeda atau lebih beraneka jika perlu dapat mencerminkan ciri
khas Kota Yogyakarta.

6. Potensi cukup besar dari jumlah dan luas serta pola penyebaran taman-taman
baru yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas sosial pada pemukiman-
pemukiman baru perlu ditindaklanjuti secara lebih serius oleh Pemerintah
Kota.

7. Walaupun belum ada data pasti tentang jenis-jenis tumbuhan yang dapat
mereduksi berbagai gas pencemaran udara,serta sensitif tidak nyata terhadap
berbagai zat pencemaran udara, namun dapat mempertimbangkan bahwa
pada dasarnya hampir semua tanaman dapat menyerap berbagai gas
pencemar.
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8. Untuk meningkatkan fungsi tanaman sebagai pemasok oksigen, dapat
dilakukan pemangkasan tajuk yang selain dapat merangsang pertumbuhan
daun muda juga sekaligus dapat memperbaiki keindahan arsitektur tajuk.

9. Untuk memperkecil terjadinya pelepasan karbon yang potensial menimbulkan
pencemaran gas CO, seresah serta potongan tajuk dan ranting tanaman tidak
dibakar, melainkan dikomposkan untuk dijadikan kembali sebagai pupuk di
taman.

10. Untuk mengimbangi kekurangan kebutuhan masyarakat terhadap taman,
khususnya pada daerah/wilayah yang jumlah dan luas tamannya terbatas,
maka perlu dikaji penggunaan halaman atau industri untuk dapat di akses
oleh masyarakat.
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PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN

PEMUKIMAN YANG SEHAT DAN NYAMAN HUNI
(STUDI DI KELURAHAN NOTOPRAJAN NGAMPILAN YOGYAKARTA)

( Oleh: Herlina Lusi Annawaty, S.Pd )

A. PENDAHULUAN
Kota ideal adalah kota yang aman, nyaman, sehat dan baik, yaitu kota

yang mampu memberikan kebutuhan ekologis dan sosial bagi warganya dan
memenuhi kaidah planologis dan estetis. Menurut Mujiono Abdillah (2008), Kota
ideal layaknya bagai kota surgawi, dibangun dengan perencanaan dan
pelaksanaan yang baik, pemukiman sehat, rapi, bersih, teduh dan indah, terdapat
taman kota, hutan kota dan ruang terbuka hijau yang memadai, sungai yang
mengalir jernih dihiasi oleh tetumbuhan yang rindang dan perdu yang hijau di
bantarannya, sampahnya dikelola dengan baik dan benar.

1

Banyak faktor yang menjadi penyebab kurang nyamannya berada di
lingkungan rumah, seperti hawa panas, banyak binatang (nyamuk, tikus, kecoak),
sumpek, suasana bising, dan lain sebagainya. Hal seperti itu banyak dijumpai
pada pemukiman yang padat penduduk serta perumahan yang sempit baik dari
ukuran rumah maupun jarak satu rumah dengan rumah yang lain. Suasana seperti
itu tidak sekedar menyebabkan masalah secara fisik, secara psikis dan sosial pun
menjadi berpengaruh. Permasalahan tersebut tentu tidak akan terselesaikan tanpa
adanya kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungannya.

Salah satunya adalah tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya
melestarikan dan merawat lingkungan hidup secara arif dan bijaksana, karena
masalah lingkungan tidak hanya sekedar persoalan sains atau ilmu pengetahuan
saja tetapi juga persoalan moral dan etika. Dalam kerangka upaya menciptakan
kenyamanan dan pengelolaan lingkugan hidup, dibutuhkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses program, selain program
itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rasa kepemilikan
warga masyarakat terhadap program lebih tinggi, juga keterampilan-keterampilan
analisis dan perencanaan dalam mengelola lingkungan hidupnya. Partisipasi
masyarakat akan terwujud manakala masyarakat memiliki pemahaman dan
kesadaran yang kuat akan arti pentingnya menjaga lingkungan hidup yang baik
dan sehat, yang berarti menjaga diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya dari
mara bahaya dan memikirkan nasib generasi mendatang. Indikator keberhasilan
adanya kesadaran masyarakat bahwa mereka paham akan haknya atas
lingkungan yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan
tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup, adalah meningkatnya
jumlah dan kualitas anggota masyarakat yang peduli dan mampu mengelola
sarana dan prasarana.

Sebaliknya semakin rendahnya jumlah masyarakat yang mau terlibat
dalam pengelolaan lingkungannya, maka usaha menjadikan Kota Yogyakarta yang
Sehat dan Nyaman, menjadi tantangan yang berat. Menumbuhkan kesadaran dan
motivasi masyarakat dalam berpartisipasi menjadi persoalan tersendiri, karena
setiap anggota dalam masyarakat memiliki motif yang berbeda. Kesadaran yang
telah dibangun diharapkan menimbulkan motivasi setiap warga masyarakat yang

1
Sudarsono, 2008, Bunga Rampai, Bumiku Semakin Panas, Yogyakarta: Pusat

Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa-KLH
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ingin merubah keadaan daerahnya menjadi lebih baik. Kuat lemahnya motivasi
masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup
sebagai upaya dalam menciptakan kesehatan dan kenyamanan hidup, memberi
pengaruh terhadap keinginan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam
kegiatan kelompok peduli lingkungan.

Untuk itu diperlukan peran dari berbagai unsur, baik dari masyarakat itu
sendiri (individu atau kelompok), pemerintah, organisasi swasta, dan pihak-pihak
lain yang mendukung. Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis terkait
partisipasi masyarakat di Kelurahan Notoprajan dalam pengelolaan lingkungan
hidup guna mewujudkan pemukiman yang sehat dan nyaman huni. Dalam tulisan
ini akan dipaparkan mengenai kendala yang dihadapi masyarakat dalam
mewujudkan pemukiman yang sehat dan nyaman, solusi yang telah dilakukan,
bentuk partisipasi masyarakat serta peran tokoh masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman huni.

B. PEMUKIMAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

1. Pemukiman
Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman

berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan
dan kata human settlement yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan
kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana
lingkungannya. Perumahan menitiberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu
houses dan land settlement. Sedangkan pemukiman memberikan kesan tentang
pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam
lingkungan, sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan
bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human).

2

Secara garis besar, rumah memiliki empat fungsi pokok sebagai tempat
tinggal yang layak dan sehat bagi setiap manusia, yaitu; rumah harus memenuhi
kebutuhan pokok jasmani manusia, kebutuhan pokok rohani manusia, melindungi
manusia dari penularan penyakit, dan melindungi manusia dari gangguan luar.

3

Pemukiman kota tentunya berbeda dengan pemukiman bukan kota. Ciri
pemukiman kota sangat erat hubungannya dengan ciri sosial kota itu sendiri. Ciri
sosial kota, terutama di kota-kota tergolong kota besar antara lain :
a. Lapisan sosial ekonomi, misalnya perbedaan pendidikan, status sosial dan

pekerjaan.
b. Individualisme, misalnya sifat kegotongroyongan yang tidak murni, kemudahan

komunikasi.
c. Toleransi sosial, misalnya kurangnya perhatian kepada sesama
d. Jarak sosial, misalnya perbedaan kebutuhan dan kepentingan.
e. Penilaian sosial, misalnya perbedaan status, perbedaan latar belakang

ekonomi, pendidikan dan filsafat.

2
Muhtadi Muhd, Drs, 1987, Gejala Pemukiman Kumuh Jakarta Selayang

Pandang, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum
3

Ibid
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2. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi adalah ikut sertanya sejumlah orang di suatu wilayah dengan

mengikuti pembagian tugas, inisiatif dan kebutuhan (demand) yang cenderung
berasal dari luar, dalam hubungan ada kecenderungan untuk bergantung,
kepercayaan hanya bersifat di luar saja (bisa diganti dengan imbalan), jarang ada
komitmen.

4
Membicarakan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya peran

serta masyarakat dalam berbagai bentuk yang terkait dengan tradisi masyarakat
(budaya) setempat, pemahaman norma/aturan dan kondisi sosio-politik. Peran
serta dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Menurut M Daud Silalahi (1999), dilihat
menurut ketentuan pengelompokan peran serta masyarakat dapat didasarkan
pada:

5

a. Adat istiadat, tradisi, kebiasaan (usage), kelaziman (commons), dengan
memperhatikan asal-usul lembaga (desa, dusun, negeri, marga, dan lain
sebagainya), bentuk-bentuk asli unit sosial, keterkaitan lokal (unsur territorial)
menurut kultur area, dengan mengidentifikasikan peranan unsur-unsur budaya
yang kuat.

b. Hak-hak atas kekayaan alam tradisional (tanah, hasil hutan, hewan, obat-
obatan) dan ketergantungan pada sumber daya alam tradisional.

c. Keakraban sosial, identitas bersama atau komunitas (pemuda dan wanita)
d. Pengakuan dalam perundang-undangan (hukum agrarian, pertambangan, tata

guna air, hutan dan sebagainya)
e. Kebiasaan dan kepatuhan internasional.

Menurut Sudharto P Hadi (1999), Peran serta masyarakat dapat dilihat dari
berbagai bentuk dan pandangan. Dari segi kualitas peran serta masyarakat dapat
dilihat sebagai kebijaksanaan, strategi, komunikasi, media pemecahan publik,
terapi sosial.

6
Peran serta masyarakat juga dapat dipandang untuk membantu

negara atau pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada guna melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan cara yang lebih diterima dan berhasil guna oleh
semua orang.

Selanjutnya guna mendukung efektifitas dan keberhasilan penguatan
partisipasi masyarakat diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mendukung
terciptanya komunikasi antar anggota masyarakat. Komunikasi antar anggota
masyarakat harus menjadi sebuah hubungan yang didasari oleh kesadaran pada
anggota-anggotanya akan ikatan yang sama yang mempersatukan anggota.
Interaksi inilah yang akan membimbing anggota untuk mencapai tujuan bersama,
dan untuk ini diperlukan dua tanda psikologis, yaitu rasa kepemilikan dan
ketergantungan satu sama lain.

7

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dengan

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk

4
Jonny Purba, 2002, Pengelolaan Lingkungan Sosial, Kantor Menteri Negara

Lingkungan Hidup, Yayasan Obor Indonesia,
5

Absori, 2000, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era
Perdagangan Bebas, Muhammadiyah University Press,

6
Ibid

7
Rakhmat, Jalaluddin, 2008, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, hal. 141-142
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melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan,
pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan
pengendalian lingkungan hidup (UU RI No. 23 Tahun 1997).

C. KENDALA DAN PARTISIPASI WARGA DAN TOKOH MASYARAKAT
KELURAHAN NOTOPRAJAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Kendala-kendala di Masyarakat dalam Mewujudkan Pemukiman Sehat
dan Nyaman Huni
a. Berkaitan dengan Kondisi Fisik Lingkungan

Di wilayah Kelurahan Notoprajan, sebagian besar penduduk tinggal di
pemukiman yang sempit dan padat. Hanya sebagian kecil warga yang
diuntungkan bertempat tinggal di area yang cukup luas, memiliki halaman
cukup luas untuk area terbuka hijau dan tempat bermain anak-anak. Pada
pemukiman yang sempit ini ditunjukkan dengan kerapatan rumah antar satu
warga dengan warga lain. Beberapa ruas jalan kampung yang relatif lebar,
terlihat agak sempit bila sore dan malam hari karena adanya kendaraan roda
empat warga yang diparkir. Hal ini dikarenakan warga yang memiliki
kendaraan tersebut tidak memiliki garasi/tempat parkir di rumahnya masing-
masing yang berada di tengah pemukiman.

b. Berkaitan dengan Kondisi Sosial Ekonomi Warga
Secara sosial, pola interaksi sebagian warga masyarakat berbeda

dengan ciri dari warga kota. Walaupun wilayah ini masih tergolong perkotaan
namun secara sosial warga masih cenderung memiliki perhatian terhadap
sesama, jarak sosial yang tidak terlalu tinggi, dan masih memiliki semangat
gotong royong atau kebersamaan yang diwujudkan dengan adanya rutinitas
perkumpulan warga, baik dalam kelompok tertentu seperti kumpulan ibu-ibu,
bapak-bapak, remaja, pengajian, dan sebagainya, maupun kerja bakti.
Kendala yang muncul lebih pada aspek ketergantungan pada tokoh
masyarakat, baik itu Ketua RT, Ketua RW, Ketua PKK, atau kelompok
pengajian. Masyarakat cenderung bersifat pasif dan menunggu, keterlibatan
mereka lebih didasarkan pada rasa hormat kepada tokoh dan wujud toleransi
antar warga.

Kondisi ekonomi warga ini ternyata berdampak pada tingkat partisipasi
warga dalam kegiatan kampung. Banyak kegiatan yang dianjurkan oleh PKK,
namun yang terlaksana sedikit, penyebabnya selain kendala ekonomi sehingga
penyediaan dana yang mesti swadana, juga pendidikan yang kurang
menyebabkan kurang pedulinya warga untuk berpartisipasi, apalagi untuk
perbaikan rumah dan perawatan penghijauan lingkungan. Di samping itu,
alasan ketidakterlibatan secara aktifnya warga didasarkan pada lebih
mendahulukan kegiatan ekonominya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Berkaitan dengan Interaksi Sosial dan Kelompok Masyarakat
Berdasar temuan lapangan diketahui bahwa warga di wilayah

Kelurahan Notoprajan memiliki tingkat heterogenitas yang cukup. Perbedaan
status sosial, ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan ini berpengaruh terhadap
pola interaksi dan proses kehidupan bermasyarakat.

Dari aspek tingkat pendidikan, masyarakat terpelajar dan memiliki
status sosial tinggi cenderung memiliki pemahaman dan kesadaran yang
positif bagi pengembangan kegiatan partisipasi pengelolaan lingkungan.
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Namun bagi kelompok masyarakat memiliki latar belakang pendidikan rendah
dan pekerjaan kasar cenderung berlaku diam dan menunggu/pasif.
Pengetahuan kelompok ini terkait kondisi lingkungannya sebenarnya telah
ada, namun karena kondisi ekonomi dan kebutuhan akan peningkatan
kesejahteraan keluarga menjadikan kelompok ini cenderung lebih
mengutamakan kegiatan ekonomi. Keterlibatannya pun masih tergolong
rendah, sekedar sebagai wujud toleransi dan tugas sebagai warga.

Secara umum, aktivitas sosial masyarakat di seluruh wilayah
kelurahan lebih didominasi oleh kaum ibu, dibanding kaum bapak, remaja dan
anak-anak. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dikelola ibu-ibu, seperti Dasa
Wisma dan PKK, berjalan rutin dan tetap. Sehingga kegiatan pengelolaan
lingkungan hidup di kelurahan Notoprajan dapat menggunakan media kegiatan
ini. Keterlibatan kelompok bapak-bapak pun masih menjadi kendala tersendiri
dalam pengelolaan lingkungan. Tuntutan untuk mencari nafkah menjadi salah
satu kendala untuk mengaktifkan kegiatan bapak-bapak.

2. Solusi, Partisipasi Masyarakat, dan Peran Tokoh dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Kondisi pemukiman dan perumahan warga masyarakat di wilayah
kelurahan Notoprajan secara umum belumlah dapat dikatakan ideal. Selain kondisi
yang berdesakan dan padat, bangunannya pun cenderung belum memenuhi
standar. Namun ternyata hal ini tidak menghilangkan rasa nyaman bagi warga.
Penyebab kenyamanan warga tinggal di pemukimannya sekarang adalah adanya
kebersamaan dan keharmonisan warga. Di samping itu, suasana kampung yang
kondusif menjadikan mereka merasa nyaman untuk tinggal dan hidup di tempat
saat ini. Kondisi ini juga didukung oleh suasana keberagamaan masyarakat,
keamanan tempat tinggal, dan kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh
masyarakat secara bersama.

Berdasar observasi ditemukan bahwa masyarakat secara mandiri telah
menemukan solusi sendiri dalam mewujudkan pemukiman yang nyaman bagi
tempat huni. Di antara solusi yang dilakukan adalah:
a. Penyelenggaraan pengajian rutin; kegiatan ini selain sebagai sarana

penguatan nilai-nilai agama, tetapi dijadikan pula oleh masyarakat untuk saling
silaturahim dan bertukar pikiran, sehingga semakin mempererat hubungan
sosial mereka. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, media ini juga
digunakan sebagai cara mengajak masyarakat mengelola lingkungannya.

b. Pertemuan rutin (RT, Dasawisma); pertemuan ini dilakukan secara rutin oleh
masing-masing RT dan kelompok Dasa Wisma/PKK di seluruh wilayah
kelurahan Notoprajan. Selain sebagai tempat berkumpul warga, forum ini juga
dijadikan tempat rembug warga dan sosialisai berbagai macam kebijakan,
termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup.

c. Kerja bhakti, Jum’at Bersih, Jumantik (Juru Pemantau Jentik), dan sebagainya
juga dilakukan oleh warga masyarakat. Di samping itu, ada pula kegiatan lain
sebagai sarana untuk mendukung terciptanya suasana yang nyaman dan
pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya adalah adanya poco-poco, Pos
Lansia, Posyandu, pengelolaan sungai Winongo, hidroponik, pemilahan
sampah, dan sebagainya.

Apabila dicermati dari beberapa solusi yang pernah oleh dilakukan oleh
masyarakat terlihat bahwa sebenarnya telah ada partisipasi dari masyarakat dalam
kegiatan pengelolaan lingkungan yang nyaman, baik yang bersifat sosial maupun



JURNAL PENELITIAN VOL. 6

47

pengelolaan lingkungan hidup. Namun partisipasi yang diberikan masih bersifat
sementara, yaitu yang bersifat terapi sosial atau kuratif. Hal yang mendorong
terciptanya partisipasi ini karena ketergantungan pada alam dan keakraban sosial,
belum menyentuh sesuatu yang mentradisi atau budaya sebagaimana
dikelompokkan oleh Absori (2000). Padahal pengelolaan lingkungan hidup adalah
yang melekat dalam kehidupan manusia dan makhluk lainnya, karena pengelolaan
hidup sesungguhnya adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (UU
RI No 23 Tahun 1997).

Upaya pengelolaan lingkungan di Kelurahan Notoprajan juga melibatkan
tokoh masyarakat. Beberapa tokoh memulai terlebih untuk melakukan pengolahan
sampah di rumahnya. Kemudian secara aktif berupaya untuk mengajak warga dan
menjadikan ketua RW sebagai kader lingkungan. Upaya untuk pendidikan dan
pemahaman warga ini dilakukan dengan berbagai media, baik itu tingkat RW, RT,
maupun kelompok pengajian. Namun, upaya ini belum dapat menyeluruh sampai
ke wilayah kelurahan Notoprajan. Ada sebagian warga yang mengetahui
programnya, tetapi tidak dapat melaksanakan. Ketidaktersediaannya sumber daya
manusia yang mau menggerakkan terus menerus kegiatan pengelolaan
lingkungan ini menyebabkan program tidak dapat berjalan maksimal.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:
a. Masyarakat Kelurahan Notoprajan memiliki beberapa kendala yang

dihadapi dalam upaya mewujudkan pemukiman yang sehat dan nyaman
huni. Di antara kendala tersebut:
1) Berkaitan dengan fisik lingkungan. Warga merasa bahwa lingkungan

pemukiman dan perumahan yang padat memang memberikan kondisi
tidak nyaman, rumah pun tidak dapat dibangun secara standar.
Kendala lain terkait hal ini adalah minimnya penghijauan, terutama di
kawasan yang masih mungkin untuk dijadikan area penghijauan.

2) Berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi warga. Secara sosial masih
terdapat kelompok masyarakat, terutama pemuda yang belum memiliki
pekerjaan atau menganggur. Rendahnya tingkat ekonomi ini juga
berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup.

3) Dalam aspek interaksi sosial dan kelompok masyarakat, kegiatan-
kegiatan yang dilakukan masih belum dapat melibatkan seluruh
warga/kelompok warga secara maksimal. Kegiatan pengelolaan
lingkungan yang ada masih banyak dilakukan oleh kelompok ibu-ibu.
Adapun kelompok bapak-bapak, terlebih pemuda masih relatif jarang.

b. Adapun solusi yang telah dilakukan masyarakat Notoprajan dalam
mengatasi kendala mereka masih cenderung sementara dan belum
menyeluruh. Di antara kegiatan yang sudah dilakukan adalah kerja bhakti,
jum’at bersih, pengajian, pertemuan rutin (RT, Dasa Wisma) dan kegiatan
lainnya, seperti poco-poco, Pos Lansia, Posyandu, pengelolaan sungai
Winongo, hidroponik, pemilahan sampah, dan sebagainya.
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c. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan kenyamanan
dan pengelolaan hidup, di antaranya aktif mengikuti pertemuan warga
(pertemuan RT), pengajian rutin, dan program yang telah disepakati
bersama dalam pengelolaan lingkungan seperti, kerja bhakti, jum’at bersih,
posyandu, pos lansia, jumantik, dan sebagainya.

d. Peran tokoh masyarakat dan pengurus kampung Notoprajan dalam
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengelola kampung cukup
baik. Mereka dapat bertindak sebagai mediator dan motivator, terutama
pada warga yang belum memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan
yang bersih dan sehat, serta masukan dalam interaksi sosialnya.

2. Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran atau rekomendasi yang bisa

dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah:

a. Perlunya pendidikan keterampilan hidup (life skills) sebagai peningkatan
SDM bagi warga masyarakat, terutama kelompok pemuda, yang berbasis
pada pengelolaan lingkungan hidup seperti pemanfaatan sampah sebagai
kerajinan tangan, dan lainnya, sehingga dapat dijadikan alternatif
penambahan sumber pendapatan ekonomi keluarga.

b. Melakukan komunikasi dan pembinaan bagi tokoh masyarakat dan
pemuda untuk menjadi mediator dan motivator bagi masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan suasana sosial
masyarakat yang kondusif.

c. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, terutama Perguruan Tinggi
untuk mendampingi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
terutama dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan. Dan dengan pihak
swasta (pengusaha) dalam aspek pendanaan pengelolaan program
kegiatan masyarakat.

d. Mengajak pimpinan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, NU,
dan sebagainya dalam rangka mengembangkan kegiatan pengelolaan
lingkungan melalui pendekatan keagamaan dan kelompok pengajiannya.

2. Bagi Pengurus Kampung
a. Menempatkan dan mengoptimalkan organisasi masyarakat seperti

kelompok Karang Taruna untuk pengelolaan pemuda, ranting
Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di kelurahan setempat, serta Apsari PKK
dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk memiliki pola hidup bersih
dan sehat.

b. Mengembangkan forum-forum komunikasi lingkungan dengan
menggunakan forum yang ada, di antaranya:
1) Forum-forum pengajian, yang menyampaikan nilai-nilai budaya positif

dan empati terhadap lingkungan, menjaga interaksi pergaulan yang
ramah dan sehat.

2) Forum-forum kelompok Bina Keluarga terutama seperti Bina Balita,
Bina Remaja, Bina Lansia, kelompok pemuda, dan forum warga
(pertemuan RT/RW).

3) Forum tokoh masyarakat untuk bersama mencari solusi dalam
mengembangkan program lingkungan hidup yang nyaman dan sehat.
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PENGAMALAN KEARIFAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH MASYARAKAT KOTA
YOGYAKARTA SEBAGAI PANDUAN DALAM MENGHARGAI LINGKUNGAN
HIDUP: STUDI EKSPLORATIF UNTUK PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP

( Oleh: Susanti Nurul Amri )

ABSTRAK

Kementrian Lingkungan Hidup pernah menerbitkan sebuah buku berjudul
Bunga Rampai Kearifan Lingkungan Hidup tahun 2002. Dalam buku setebal 930
halaman tersebut kita bisa membaca berbagai kearifan yang dimiliki masyarakat
Indonesia dalam menghargai lingkungan hidup. Beberapa bagian dalam buku itu
berkisah tentang kearifan lingkungan hidup yang dimiliki oleh masyarakat
Yogyakarta dalam mengelola lingkungan hidup.

Sudahkah warga Kota Yogyakarta mengamalkan kearifan lingkungan
hidup tersebut dalam hidup keseharian mereka? Pertanyaan di atas sangat
relevan dalam konteks menciptakan lingkungan hidup yang nyaman huni. Sebab,
dengan penghargaan terhadap lingkungan hidup, warga Kota Yogyakarta bisa
melestarikan fungsi lingkungan hidup. Kalau fungsi lingkungan hidup sudah lestari,
maka mereka sebenarnya sudah mewariskan lingkungan hidup kepada generasi
berikutnya dalam kondisi yang baik. Bertolak dari sini, dirumuskanlah pertanyaan
penelitian: Bagaimana masyarakat Yogyakarta mengamalkan kearifan lingkungan
hidup sebagai panduan dalam menghargai lingkungan hidup?

Dengan melakukan wawancara terhadap 30 responden dan observasi
terhadap kondisi Kota Yogyakarta serta analisis data dengan perspektif
kebudayaan, maka diperoleh kesimpulan: sebagian besar masyarakat Kota
Yogyakarta tidak mengenal dan tidak mengamalkan kearifan lingkungan hidup
yang hidup dalam masyarakat Jawa tempo dulu; dan sebagian besar masyarakat
Kota Yogyakarta tidak bisa mengkonstruksikan kearifan lingkungan hidup tersebut
ke dalam sistem makna yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Maka
lahirlah tiga rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta,
yaitu: mengarsipkan secara rapi kearifan-kearifan lingkungan hidup yang sudah
pernah dipraktikkan oleh masyarakat Jawa terdahulu; mensosialisasikannya
kepada masyarakat Yogyakarta sekarang agar kelak bisa dikonstruksikan ke
dalam sistem makna masyarakat; dan menjadikannya sebagai bahan ajar di
sekolah-sekolah, sejak SD, SMP hingga SMA, sekalipun hanya menjadi hidden
curriculum.

I. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah

Di Yogyakarta, berlaku istilah yang disebut bumen. Bumen berasal dari
kata bumi, yang berarti bumiku dhewe, dijaga dhewe, didhaki dhewe. Artinya
bumi itu milik sendiri, harus dijaga dan memberikan hasil untuk memenuhi
kebutuhan. Ini memperlihatkan bahwa ada sebuah prinsip yang dimiliki oleh
penduduk Yogja mereka harus memelihara alam dan mengeksplorasi alam
sesuai dengan kebutuhan.

Pemeliharaan alam di sini tidak hanya berarti tanah, tapi juga air. Bagi
masyarakat yang tidak memelihara alam memang tidak ada sanksi tegas. Tapi
mereka memperoleh sanksi sosial seperti disindir, diolok-olok atau dikucilkan.
Sanksi sosial seperti ini justru lebih menyakitkan untuk masyarakat. Itulah
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sebabnya mereka berusaha untuk memelihara alam sesuai dengan nilai yang
mereka miliki.

Agar bisa memelihara alam lebih terarah dan terencana, masyarakat
melakukan gotong royong. Kegiatan gotong royong ini lebih banyak untuk
memelihara tanaman, hutan dan tanah. Dengan demikian, kawasan hutan
relatif terpelihara.

Dalam konteks yang lain masyarakat Yogyakarta juga mengembangkan
kearifan ekologi yang diperoleh dari pengalaman turun-temurun. Sebuah
contoh ada jenis tanaman yang harus ditanam di tempat yang teduh, di tempat
yang panas, dan sebagainya. Mereka bahkan mempunyai kearifan ekologi
yang terselubung oleh mistik dan takhayul. Bila dilihat lebih jauh, di dalam
masyarakat Yogyakarta juga berkembang suatu pemahaman tentang adanya
kaitan antara makrokosmos dan mikrokosmos dengan Yang Maha Pencipta.
Inilah yang menyebabkan masyarakat mengatur hidaup dan kehidupannya
sesuai dengan kehidupan alam yang melingkupinya.

Bertolak dari penjelasan di atas, muncul persoalan, apakah masyarakat
Yogyakarta sekarang sudah mengamalkan prinsip-prinsip keserasian hidup
manusia dan lingkungan di atas.

1.2.Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang di atas, disusunlah pertanyaan yang hendak

dijawab penelitian ini, yaitu: Bagaimana masyarakat Kota Yogyakarta
mengamalkan kearifan lingkungan hidup sebagai panduan dalam menghargai
lingkungan hidup?

1.3.Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: mengetahui sejauh mana

masyarakat Kota Yogyakarta mengamalkan kearifan lingkungan hidup,
mengeksplorasi berbagai kearifan lingkungan hidup yang dimiliki warga Kota
Yogyakarta dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup; dan menjadikan
kearifan lingkungan hidup yang diperoleh sebagai rekomendasi untuk
pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat Yogyakarta.

1.4.Objek Penelitian
Objek utama penelitian ini adalah masyarakat Kota Yogyakarta.

Masyarakat ini dikelompokkan menjadi : Pegawai Negeri Sipil (PNS), pelajar
SMP, pelajar SMA, mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, anggota TNI/Polri,
pegawai swasta, guru, dosen dan wiraswasta. Setiap kelompok ini dipilih tiga
orang responden. Dengan demikian, seluruh responden berjumlah 30 orang.

1.5.Pendekatan Penelitian
Karena penelitian ini, terutama, ingin mengetahui sejauh mana

masyarakat Kota Yogyakarta mengamalkan kearifan lingkungan hidup serta
mengksplorasi berbagai kearifan lingkungan hidup yang dimiliki warga Kota
Yogyakarta, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konstruksi
sosial. Pendekatan yang diperkenalkan oleh John A. Hannigan ini mengatakan
bahwa masalah lingkungan hidup akan segera menjadi masalah sosial kalau
para ahli dan aktivis lingkungan hidup mampu meyakinkan masyarakat bahwa
masalah itu memang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat
(1995:39). Dengan kata lain, pendekatan ini ingin memfokuskan perhatian
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pada usaha bagaimana menjadikan masalah lingkungan hidup sebagai
masalah orang banyak atau masalah sosial.

II. TINJAUAN PUSTAKA
Berangkat dari pendekatan di atas, penelitian ini menggunakan beberapa

proposisi dan prinsip dasar berikut:

2.1.Proposisi tentang Kesadaran Lingkungan
Setiap manusia mempunyai gambaran mengenai lingkungan. Gambaran

tentang lingkungan tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Ada yang
diwariskan dari generasi terdahulu. Ada yang diperoleh dari pembelajaran. Ada
juga yang diperoleh dari pemaksaan kehendak negara dan pihak-pihak lain.
Apapun sumbernya mereka sebenarnya sudah memiliki kesadaran lingkungan.

Kesadaran lingkungan merupakan dasar yang bisa dipakai untuk
berinteraksi dengan lingkungan. Adanya perbedaan kesadaran lingkungan
setiap individu menjadikan sikap terhadap lingkungan juga berbeda-beda.
Meskipun demikian kesadaran lingkungan bisa ditingkatkan. Persoalan yang
kemudian muncul adalah bagaiman meningkatkan kesadaran lingkungan
masyarakat?

Secara konseptual, kesadaran lingkungan bisa diperoleh melalui
pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan sendiri tidak selalu harus
diberikan di sekolah formal. Tapi bisa juga melalui media massa, media
interaktif, media sosial dan kehidupan yang riil. Dengan demikian, kita perlu
menegaskan pada pemerintah bahwa banyak cara yang bisa dipilih untuk
meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat.

2.2.Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Mengacu kepada World Commision on Environment and Develompent

(WECD), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi
kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan
generasi masa mendatang. Pembangunan model begini tidak melarang
siapapun untuk mengubah lingkungan hidup, ia tidak melarang manusia
memenuhi kebutuhan generasi dengan mengeksploitasi alam. Tetapi, ia
mengharuskan perubahan lingkungan dan eksploitasi alam tidak
mengorbankan hak makhluk yang hidup di masa mendatang. Artinya, generasi
yang akan datang, paling tidak, harus menikmati lingkungan persis sama
dengan yang dinikmati generasi sekarang.

Pengertian pembangunan berkelanjutan di atas, oleh Bumi Wahana
diartikan sebagai perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha
tidak melampaui kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupannya
(IUCN, UNEP, WWF 1993:9). Ini menyiratkan bahwa seluruh manusia bebas
memperbaiki mutu kehidupan mereka sepanjang menyesuaikan diri dengan
daya dukung ekosistem yang melingkupi mereka. Semua makhluk boleh
mengembangkan potensinya secara optimal asalkan mereka tidak keluar dari
batas kemampuan alam.

Untuk bisa mengamalkan pembangunan berkelanjutan yang diintrodusir
Bumi Wahana, manusia harus mentaati sembilan prinsip dasar. Kesembilan
prinsip tersebut melingkupi:
(i) menghormati dan memelihara komunitas kehidupan;
(ii) memperbaiki kualitas hidup manusia;
(iii) melestarikan daya hidup dan keragaman bumi;
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(iv) menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tak terbarukan;
(v) berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi;
(vi) mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang;
(vii) mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri;
(viii) menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya

pembangunan dan pelestarian; dan
(ix) menciptakan kerja sama global (Dalam IUCN, UNEP, WWF, 1993:9-11).

Semua prinsip ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Semua
prinsip ini harus dikenal oleh masyarakat. Dalam konteks sosialisasi inilah
metode komunikasi menjadi sangat berguna. Metode komunikasi bisa dipakai
untuk sosialisasi seluruh prinsip pembangunan berkelanjutan versi Bumi
Wahana.

2.3.Proposisi tentang Komunikasi Lingkungan Hidup
Komunikasi lingkungan hidup (KLH) tidak lain tidak bukan adalah

pemanfaatan proses komunikasi dan produk media secara terencana dan
strategis untuk mendukung efektifitas pembuatan kebijakan, mendorong
partisipasi masyarakat dan membantu implementasi program yang mengarah
pada kesinambungan fungsi lingkungan hidup (Oepen, 2000:41).

Pengertian ini, menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, KLH
mengandung dua unsur, yaitu proses komunikasi dan produk media. Kedua
segi komunikasi ini dimanfaatkan secara terencana dan strategis untuk:
mendukung efektifitas pembuatan kebijakan lingkungan; mendorong partisipasi
masyarakat dalam memelihara fungsi lingkungan; dan membantu
implementasi program yang mengarah pada kesinambungan fungsi lingkungan
hidup.

Dengan demikian, KLH tidak hanya menyebarkan informasi lingkungan
hidup, tetapi juga diharapkan membentuk visi bersama tentang masa depan
lingkungan hidup. KLH juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat
untuk untuk menyelesaikan atau mencegah berbagai masalah lingkungan
hidup dengan cara mereka sendiri.

Penjelasan di atas merupakan jawaban konseptual terhadap pertanyaan
penelitian yang diajukan. Sedangkan jawaban empirisnya diperoleh dari
operasionalisasi penjelasan tersebut.

III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1.Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif tentang kearifan
lingkungan hidup yang diketahui dan dipraktikkan masyarakat Kota
Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini hanya memaparkan pendapat
para responden dan mengabstraksikannya. Tegasnya, penelitian ini tidak
membuktikan sebuah hipotesis.

3.2.Model Penelitian
Karena penelitian itu tergolong penelitian eksploratif, maka model yang

digunakan adalah model yang menekankan konteks. Peneliti lebih banyak
mencatat data dan mengkategorikannya. Dari kategori ini, peneliti
mengembangkan konsep sesuai dengan keadaan di lapangan.
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3.3.Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif. Karena itu, proses pengambilan

kesimpulan berlangsung secara induktif.

3.4.Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian ini dikumpulkan dengan observasi, wawancara

mendalam, dan studi pustaka. Observasi dilakukan terhadap kondisi
masyarakat untuk melihat bagaimana mereka menjadikan kearifan lingkungan
hidup sebagai pedoman hidup sehari-hari. Wawancara dilakukan kepada para
ahli kearifan lingkungan hidup di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota
Yogyakarta, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Jawa, dan
Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM. Dari hasil observasi, wawancara,
dan studi pustaka tersebut kemudian didapati sejumlah kearifan lingkungan
hidup, seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Hamangku Bumi, Dicegeri, dan
lain-lain. Penemuan tersebutlah yang akan dijadikan panduan dalam
wawancara mendalam terhadap masyarakat objek penelitian yang sudah
digolongkan ke dalam sepuluh kelompok.

3.5.Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perspektif kebudayaan.

Perspektif kebudayaan yang dimaksud adalah konstruksi kultural (cultural
construction) yang pernah diperkenalkan Clifford Geertz (Dalam Bastaman,
1996:164). Kerja konstruksi kultural ini adalah mengkonstruksikan nilai luhur ke
dalam sistem makna (meaning system) yang sudah ada. Dengan demikian,
penelitian ini akan melihat bagaimana masyarakat memahami kearifan
lingkungan hidup dan mengkonstruksikannya ke dalam kehidupan mereka
sehari-hari.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Data Penelitian
 Hamemayu Hayuning Bawana

Mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia
dengan sesama manusia, manusia dengan alam lingkungannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 6 dari 30 (20%)
responden yang mengetahui filosofi Hamemayu Hayuning Bawana.
Keenam orang tersebut meliputi 2 guru, 1 dosen dan 3 anggota TNI/Polri.
Ini mengejutkan. Sebab, Hamemayu Hayuning Bawana merupakan filosofi
dasar bagi orang Jawa masa dulu untuk memelihara bumi ini. Dengan
filosofi tersebut mereka tidak begitu saja mengeskplorasi alam. Mereka
mempertimbangkan juga daya dukung alam dalam usaha tersebut.

Bila dilihat lebih jauh, hanya 4 orang dari 6 responden di atas yang
bisa menjelaskan dengan benar dan lengkap tentang makna Hamemayu
Hayuning Bawana. Dua responden lagi tidak menjelaskannya dengan
benar dan lengkap.

Kendati begitu, keenam responden di atas memperoleh informasi
tentang Hamemayu Hayuning Bawana dari narasumber, buku, dan
keluarga. Mereka mengaku bahwa informasi tersebut tergolong baru.
Karena itu, mereka berusaha untuk mengkonstruksikannya ke dalam
kehidupan mereka sehari-hari.
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 Hamangku Bumi
Menjaga harmoni, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan

hubungan antara manusia dengan bumi dan alam lingkungannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 11 dari 30 (36%)

responden yang mengetahui filosofi Hamangku Bumi. Kesebelas orang
tersebut meliputi 1 pelajar SMA, 1 mahasiswa, 2 guru, 1 pegawai swasta,
1 wiraswasta, 3 anggota TNI/POLRI, 1 dosen, 1 PNS. Angka ini juga
mengejutkan. Sebab, Hamangku Bumi memberikan pemahaman kepada
masyarakat untuk peduli dengan apa yang terjadi dengan bumi ini. Ia akan
mendorong masyarakat untuk bersikap adil terhadap alam.

Bila dilihat lebih jauh, hanya 6 orang dari 11 responden yang benar-
benar paham tentang makna operasional Hamangku Bumi. Sisanya tidak
mengerti persis makna Hamangku Bumi. Ini menunjukkan bahwa hanya 6
orang ini yang benar-benar bisa mempraktikkan Hamangku Bumi.

Meskipun demikian, semua responden yang mengetahui Hamangku
Bumi mengaku bahwa mereka memperoleh informasi tersebut dari
keluarga dan buku. Bagi yang memperoleh informasi tentang Hamangku
Bumi dari keluarga, mereka mengaku bahwa informasi tersebut
merupakan pewarisan nilai-nilai dari generasi sebelumnya. Tetapi, bagi
yang memperoleh informasi dari buku, mereka mengaku bahwa mereka
memang berusaha mencari informasi semacam itu. Mereka ingin mengerti
betul apa yang dimaksud dengan Hamangku Bumi.

 Dicegeri
Sistem tebang tanam; siapa yang menebang pohon wajib

melakukan peremajaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 2 dari 30 (6,7%)

responden yang mengetahui filosofi dicegeri. Kedua orang tersebut
merupakan anggota TNI/Polri. Kenyataan ini juga mengejutkan. Kurang
dari 7% masyarakat Kota Yogyakarta yang mengetahui dicegeri. Sebab,
dicegeri merupakan filosofi dasar bagi orang Jawa masa dulu untuk
mencegah orang berbuat semaunya dalam berinteraksi dengan ciptaan
Tuhan yang lain, yakni tumbuhan. Dengan filosofi tersebut mereka
menghargai keberadaan tumbuhan dengan menjaga kelestariannya.

Bila dilihat lebih jauh, tidak satu pun dari kedua responden yang
mengaku mengetahui makna dicegeri betul-betul paham secara
operasional maksud dicegeri. Mereka hanya mengetahui saja tanpa tahu
persis maknanya. Kalau sudah begini, mana mungkin mereka bisa
melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari?

Kendati begitu, kedua responden mengaku memperoleh informasi
dari keluarga dan buku. Kalau memang benar demikian, seharusnya
mereka bisa tahu persis makna dicegeri. Bukankah mereka bisa bertanya
kepada yang mewarisi nilai itu? Atau mengkonfirmasikannya kepada
buku?

 Pengeramatan Pohon Beringin
Larangan penebangan pohon beringin lekat dengan adanya mitos

bahwa terdapat makhluk halus di pohon beringin. Namun, secara ilmiah,
pengeramatan pohon beringin dikarenakan pohon beringin dapat
menyerap karbindioksida dan sebagai produsen oksigen, serta dapat
berfungsi sebagai pembersih udara.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 12 dari 30 (40%)
responden yang mengetahui bahwa terdapat pengeramatan pohon
beringin. Kedua belas responden tersebut adalah adalah 2 mahasiswa,
1 pelajar SMA, 2 karyawan swasta, 1 wiraswasta, 2 POLRI, 1 ibu rumah
tangga, 2 dosen, 1 PNS.

Meskipun angka 40% relatif tinggi, namun bila ditelaah lebih dalam,
mayoritas masyarakat Kota Yogyakarta masih tidak paham benar alasan
ilmiah mengapa pohon beringin dikeramatkan. Pengetahuan mereka
hanya sebatas pada mitos yang berkembang di masyarakat secara turun
menurun yakni karena adanya ‘penunggu’di pohon pohon beringin.

4.2.Analisis Data
Data tentang Hamemayu Hayuning Bawana memperlihatkan bahwa 24

orang dari 30 (80%) responden tidak mengetahui Hamemayu Hayuning
Bawana. Angka ini sangat besar, yakni 80%. Kalau sudah begini, bagaimana
mungkin masyarakat bisa mengkonstruksikan kearifan ini ke dalam sistem
makna kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana pula mereka bisa peduli
dengan usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup. Bukankah sistem makna
tersebut mewujud dalam bentuk larangan, anjuran dan peringatan?

Data tentang Hamangku Bumi menunjukkan bahwa 19 orang dari 30
(64%) responden tidak mengetahui Hamangku Bumi. Angka ini tergolong
besar, sekitar 64%. Dengan angka seperti ini, tentu tidak mudah bagi
masyarakat untuk mengkonstruksikan Hamangku Bumi ke dalam sistem
makna mereka sehari-hari. Mereka akan mengalami kesulitan. Salah satu
kesulitan ini adalah, resistensi dari kalangan masyarakat yang tidak
mengetahui kearifan tersebut.

Data tentang dicegeri menunjukkan bahwa 28 dari 30 (93,3%)
responden tidak mengetahui dicegeri. Angka ini jelas menimbulkan persoalan.
Persoalan yang utama adalah, sulit bagi masyarakat untuk mengkonstruksikan
dicegeri ke dalam sistem makna yang pada gilirannya jadi pedoman mereka
dalam kehidupan sehari-hari.

Data tentang pengeramatan pohon beringin menunjukkan 18 dari 30
(60%) responden tidak mengetahui adanya pengeramatan pohon beringin.
Keadaan tersebut tentu menjadi persoalan. Selain tergolong besar, yakni lebih
dari 50%, responden yang mengaku mengetahui pengeramatan pohon
beringin pun pada dasarnya belum paham benar makna dari pengeramatan
tersebut bagi lingkungan. Hal ini terlihat dari jawaban responden ketika ditanya
alasan pengeramatan pohon beringin.

Mengapa terjadi kondisi seperti ini? Jawaban yang masuk akal adalah
kurangnya pembelajaran dan pengalaman masyarakat mengenai kearifan
lingkungan hidup yang berasal dari masyarakat Jawa.
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1.Kesimpulan
Bertolak dari data dan analisis data di atas, peneliti bisa menyimpulkan:
a. Sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta tidak mengenal dan tidak

mengamalkan kearifan lingkungan hidup yang hidup dalam masyarakat
Jawa tempo dulu.

b. Sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta tidak bisa
mengkonstruksikan kearifan lingkungan hidup tersebut ke dalam sistem
makna yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari

5.2.Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti merekomendasikan agar
Pemerintah Kota Yogyakarta:
a. Mengarsipkan secara rapi kearifan-kearifan lingkungan hidup yang sudah

pernah dipraktikkan oleh masyarakat Jawa terdahulu.
b. Mensosialisasikannya kepada masyarakat Yogyakarta sekarang agar

kelak bisa dikonstruksikan ke dalam sistem makna masyarakat.
c. Menjadikannya sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah, sejak SD, SMP

hingga SMA, sekalipun hanya menjadi hidden curriculum.

DAFTAR PUSTAKA

Bastaman, Henri. 1996. Relevansi Kebudayaan dalam Era Teknologi di Indonesia.
dalam Denny Zulkiadi, dkk (penyunting). Prosiding Seminar Perubahan
Dalam Masyarakat Dalam Usaha Peningkatan Kualitas Hidup Bangsa
Indonesia. Montreal: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Kanada.

Gaban, Farid. 1987. Jakarta, Rumah Perangkap Panas. dalam Editor. No.1/THN
I/29 Agustus. Jakarta.

Hanigan, John A. 1995. Environmental Sociology. London: Routledge.
IUCN, UNEP, WWF. 1993. Bumi Wahana: Strategi Menuju Kehidupan yang

Bekelanjutan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Laksono, Mayong S. 2007. Awas! Bumi Makin Panas: Cukilan Buku An

Inconvenient Truth. dalam Intisari. Jakarta.
Oepen, Manfred. 2000. Environmental Communication in Context. dalam Mafred

Oepen, Winfried Hamacher (eds.). Communicating the Environment.
Frankfurt am Main: Peter Lang.

Purba, Jonny (penyunting). 2002. Bunga Rampai Kearifan Lingkungan. Jakarta:
Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Salim, Emil. 1996. Lima Tantangan Lingkungan Hidup. dalam Kompas Online, 5
Juni 1996. Jakarta.



JURNAL PENELITIAN VOL. 6

58

PENANAMAN KESADARAN SISWA SMP NEGERI 2 YOGYAKARTA
TERHADAP LINGKUNGAN MELALUI PEMBELAJARAN MATEMATIKA

( Oleh : Chaerul Arifin Andjarwoto, Drs. )

ABSTRAK

Menyadari bahwa permasalahan lingkungan bukan semata-mata permasalahan
orang dewasa, maka seorang anak didik harus dilihat minimal dari dua sudut
pandang strategis. Pertama anak sebagai bagian dari lingkungan, artinya bisa
memberikan dampak langsung terhadap lingkungan. Kedua anak didik merupakan
aset masa depan yang akan memliki peran strategis pada masa yang akan
datang. Akan tetapi permasalahan yang muncul adalah kurikulum pendidikan tidak
secara eksplisit mencantumkan materi tentang lingkungan secara memadai. Oleh
karena itu bentuk “hidden curriculum“ untuk menanamkan kesadaran siswa
terhadap lingkungan sangat disarankan, terutama mata pelajaran matematika. Dan
untuk mewujudkan gagasan ini, perlu contoh teknis dari desain pembelajaran yang
memuat hidden curriculum kaitannya dengan lingkungan. Oleh sebab itu
permasalahan yang akan dibahas meliputi pertama dalam pelajaran matematika,
materi apa yang memungkinkan untuk diajarkan berbasis lingkungan. Kedua
bagaimana bentuk pembelajaran dari materi terpilih tersebut. Ketiga seberapa
besar pengaruh pembelajaran matematika berbasis lingkungan tersebut terhadap
kesadaran anak didik terhadap lingkungan .

Untuk itu perlu didesain sebuah rencana pembelajaran matematika SMP, yang
dapat diajarkan berbasis lingkungan. Setiap angkatan diambil satu pokok bahasan
untuk diujicobakan. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan model
penelitian tindakan (action research), dengan tiga kali siklus.

Dari pembahasan yang ada, disimpulkan bahwa pada prinsipnya semua materi
dalam matematika dapat dikemas sedemikian rupa untuk dapat menanamkan
kesadaran lingkungan bagi siswa. Penanaman kesadaran akan lingkungan melalui
pembelajaran matematika bisa didekati dengan tiga arah pendekatan, yakni
pendekatan perasaan, pendekatan berfikir, dan pendekatan kombinasi keduanya.

I. PENDAHULUAN
I.1. Latar belakang

Yogyakarta sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat kepadatan relatif
tinggi, pasti juga mengalami permasalahan yang sama dalam lingkungan. Baik
pencemaran udara, pencemaran air, tanah, dan lingkungan hidup lainnya.
Beratnya permasalahan lingkungan, maka tidak bijak jika hanya diserahkan
kepada Badan Lingkungan Hidup saja untuk menanganinya. Melainkan seluruh
elemen masyarakat, baik pemerintah maupun swasta, untuk bahu membahu
berpartisipasi menyelesaikan permasalahan ini.

Selain itu, permasalahan lingkungan di Yogyakarta tidak bisa dilihat dari
satu sisi yang bersifat pragmatis saja. Dalam arti pemerintah tidak boleh hanya
menyelesaikan masalah lingkungan yang sudah muncul ke permukaan saja.
Seperti pembuangan sampah, penanganan limbah, dan lain lain. Melainkan perlu
didesain langkah-langkah antisipasi ke depan dengan baik, terstruktur dan
terrencana. Sehingga masalah-masalah bisa dikendalikan, baik dari sisi jumlah
maupun tingkat resiko/bahayanya.
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Pada sisi lain, jumlah siswa SMP di Kota Yogyakarta yang begitu besar
bahkan mencapai puluhan ribu anak. Sehingga siswa SMP memiliki peran yang
sangat penting berkaitan dengan lingkungan. Dua peran tersebut adalah:
a. Secara pragmatis merupakan bagian dari lingkungan. Artinya siswa SMP

sudah memberikan dampak, bisa baik dan bisa sebaliknya.
b. Secara strategis, pada masa yang akan datang, yang sekarang siswa akan

mengambil posisi strategis sebagai policy maker. Maka jika mereka sadar
lingkungan, dia akan memberikan dampak positif terhadap lingkungannya.

I.2. Manfaat Penelitian
Oleh karena itu jika seorang guru matematika dapat menjadikan lingkungan
menjadi basis dalam pelajarannya, maka ada banyak keuntungan yang bisa
diambil, diantaranya:
1. Dari sisi siswa, akan diperoleh manfaat antara lain: menanamkan kesadaran

lingkungan pada anak. Munculnya ide-ide baru untuk pengembangan
lingkungan masa depannya Terbangunnya interaksi antara siswa dengan
lingkungan/alam, sosial dengan teman, guru dan lingkungan dimana dia
melakukan proses pembelajaran. Mematahkan asumsi pada siswa, bahwa
matematika merupakan mata pelajaran yang menjenuhkan dan tidak menarik.
Keluar dari kemonotonan belajar di kelas.

2. Dari pemerintah, guru akan lebih merasa memiliki kepedulian terhadap
lingkungan, sehingga kebijakan pemerintah mengenai lingkungan yang
nyaman huni didukung oleh para guru matematika. Support pemerintah
terhadap lingkungan yang nyaman huni akan didukung oleh puluhan ribu
siswa.

3. Dari sisi guru diperoleh manfaat: Mengatasi kejenuhan ruang kelas.
Membangun hubungan dengan siswa.

Untuk itulah perlu diadakan penelitian tentang penanaman kesadaran terhadap
lingkungan melalui pembelajaran matematika, yang merupakan bentuk dari dua
sisi sekaligus, yakni:
1. Konsep hidden curriculum
2. Konsep Reality Mathematic (Matematika Realistik)

I.3. Rumusan Masalah
1. Dalam pelajaran matematika, materi apa yang memungkinkan untuk diajarkan

berbasis lingkungan?
2. Bagaimana bentuk pembelajaran dari materi terpilih tersebut?
3. Seberapa besar pengaruh pembelajaran matematika berbasis lingkungan

tersebut terhadap kesadaran anak didik kepada lingkungan?

II. KAJIAN PUSTAKA
Lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak dibatasi

oleh profesi, status sosial, ekonomi, budaya atau hal-hal yang sifatnya membatasi
dan membedakan satu komunitas dengan komunitas yang lain. Dengan kata lain
setiap orang diharapkan turut berperan dalam memecahakan permasalahan-
permasalahan lingkungan hidup yang muncul. Daripada disibukkan mencari
kambing hitam, siapa yang melakukan kerusahakan lingkungan, lebih baik masing-
masing pihak berfikir tentang kontribusi yang bisa diberikan dalam menyelesaikan
permasalahan lingkungan hidup.
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Sebagaimana kota-kota besar pada umumnya, Yogyakarta dihadapkan
permasalahan lingkungan hidup yang harus diatasi. Beberapa diantaranya adalah:
1. Sampah

Yogyakarta, menurut Kepala Balai Lingkungan Hidup Yogyakarta, setiap
harinya memproduksi sampah 300 ton/hari. Jika ditelusur, penyebab
munculnya masalah sampah dimulai dari pembuangan tingkat pertama, yakni
dari orang, rumah tangga, pabrik, kantor, dan lainnya yang berperan sebagai
‘produsen’ sampah. Sampai tingkat pembuangan akhir sampah dan
pengelolaannya, yang ini berarti pasti terjadi penumpukan sampah dalam
jumlah yang sangat banyak.
Permasalahan sampah melibatkan hampir semua orang. Karena pada
dasarnya setiap orang adalah produsen sampah, walaupun pada tingkat
kualitas dan kuantitas yang berbeda. Dengan demikian permasalahan sampah
ini harus diselesaikan dengan formulasi yang menyentuh semua aspek. Tidak
terkecuali dunia pendidikan.

2. Pencemaran udara
Dengan bergesernya alat transportasi dari sepeda menjadi sepeda motor, dan
dari mobil angkutan umum menjadi angkutan pribadi, ini memunculkan
permasalah pencemaran udara yang sangat kritis. Terutama di wilayah
tertentu yang tingkat kepadatan kendaraan tinggi dan penghijauan minim.
Walikota dengan program SEGO SEGAWE-nya merupakan terobosan yang
sangat bagus untuk membangun suatu kultur bersih udara dan kesehatan.

3. Lingkungan hijau
Secara proporsi, perbandingan antara wilayah hijau dengan luas wilayah yang
ada, masih dalam batas yang dimaklumi. Namun permasalahannya distribusi
wilayah hijau di Yogakarta tidak seimbang. Wilayah tertentu ditemukan banyak
penghijauan, sementara di wilayah yang lain terlihat panas disebabkan
sedikitnya tanaman hijau yang tumbuh di wilayah tersebut. Jika ini dibiarkan
berlarut-larut, sangat mungkin suatu saaat wilayah hijau akan berkurang yang
pada akhirnya berdampak negatif terhadap banyak hal. Pencanangan gerakan
Jogjaku hijau, merupakan terobosan yang patut didukung. Karena Yogyakarta
merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan sangat cepat.

4. Pecemaran air dan tanah
Menurut Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang dikutip oleh
Rochajat Harun:2009, penggunaan kemasan pada produk pangan untuk
rumah tangga cukup besar yaitu 10 - 30 persen se tiap tahun. Sampah plastik
itu termasuk bahan yang sulit dihancurkan. Di perkirakan memakan waktu 250
tahun penghancuran secara proses alami, sedangkan penghancuran daun
pisang atau daun jati hanya 2,5 bulan.

II.1. Kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan hidup
Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menjadi tuntutan bagi setiap

komunitas/wilayah yang menginginkan lingkungannya menjadi nyaman huni.
Sebab yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga lingkungan adalah
semua warga, tidak pandang usia, status sosial, ekonomi, pekerjaan dan status
yang lain. Masing-masing punya potensi untuk menjaga sekaligus potensi untuk
merusak. Memiliki potensi membersihkan, sekaligus mengotorinya.

Sebagai contoh betapa seorang anggota masyarakat dengan tanpa
perasaan bersalah membuang sampah disungai. Sementara mereka tahu bahwa
apa yang dilakukan pada skala tertentu akan memberikan efek pencemaran, banjir
dan lain-lain. Ternyata pengetahuan yang mereka miliki tidak cukup untuk bersikap
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secara baik terhadap lingkungannya. Diperlukan sebuah kesadaran yang
memberikan efek perilaku hidup yang baik berkaitan dengan lingkungan.

Belum lagi pola hidup modern sudah ternyata membawa dampak terhadap
lingkungan hidup. Atas nama kemakmuran, masyarakat merubah gaya hidup
dengan fasilitas-fasilitas lebih dari kebutuhannya. Penggunaan listrik untuk
kepentingan rumah tangga seperti AC, freezer, mesin cuci dan lain-lain sudah
menyedot daya listrik yang sangat besar, sekaligus memberikan efek terhadap
lingkungan. Jika hal ini dibiarkan terus menerus tanpa ada penanganan yang
menyeluruh, dikhawatirkan akan terjadi percepatan yang tinggi dalan proses
pencemaran lingkungan. Yang hal ini juga akan berakibat terhadap kualitas hidup
manusia dan lingkungan.

Sisi lain ada suatu kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi
terhadap lingkungan, dengan membuat program kegiatan yang sangat positif
terhadap lingkungan. Misalnya program kali bersih (prokasih), sego segawe
(gerakan bersepeda untuk sekolah dan bekerja) dan lain-lain. Terlepas dari
seberapa besar efek dari program-program tersebut, tapi hal ini merupakan
kegiatan yang perlu didukung sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat
kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dan sudah barang tentu pemerintah
memiliki kewajiban untuk memerikan support terhadap program-program
yang digulirkan leh masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih nyaman
huni.

II.2. Peran pendidikan dalam menanamkan kesadaran lingkungan
Jika diprosentase, pelajar di Yogyakarta menempati angka cukup besar

dari seluruh populasi masyarakat di Yogyakarta. Ini merupakan angka yang
sangat besar. Artinya, kesadaran pelajar kota Yogyakarta akan lingkungan,
memiliki kontribusi yang besar terhadap kualitas lingkungan secara umum di Kota
Yogyakarta.

Bisa dikatakan bahwa pelajar memiliki peran yang strategis dalam
mengatasi permasalahan lingkungan. Beberapa peran strategis adalah :
1. Jumlah pelajar yang sangat banyak

a. SD/MI 46.489
b. SMP/MTs 24.476
c. SMA/SMK/MA 33.070
d. Jumlah 105.035

(htpp://pendidikan.jogja.go.id, update, 20 Juni 2008)
Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka pelajar ibarat memiliki dua mata
pisau. Jika siswa memiliki kesadaran yang buruk dalam hal lingkungan, maka
pelajar merupakan sumber pencemaran yang besar. Karena pada dasarnya
seluruh pelajar adalah juga merupakan ‘produsen’ sampah. Namun jika
pelajar memiliki kesadaran yang baik, maka pelajar akan mampu menjaga
lingkungan.

2. Pengambil kebijakan 20-30 tahun yang akan datang adalah mereka yang
sekarang masih menjadi pelajar.

3. Walaupun secara emosional dan biologis seorang pelajar masih ‘anak-anak’,
namun jika mereka memiliki kesadaran yang baik akan lingkungan, maka
mereka akan turut mendesain keluarga dan lingkungannya untuk
memperhatikan lingkungan juga.

Dari hal tersebut, pendidikan harus turut berpartisipasi dalam menanamkan
kesadaran pelajar terhadap lingkungan. Secara khusus, sekolah sebagai institusi
resmi pelaksana pendidikan harus mampu mendesain sedemikian rupa sehingga
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bisa memunculkan kesadaran siswanya terhadap lingkungan. Ada beberapa hal
yang bisa dilakukan sekolah dalam mengoptimalkan perannya membangun
kesadaran siswanya terhadap lingkungan, yaitu:
1. Memberikan pengarahan kepada siswa secara berkala.
2. Membuat aturan/tata tertib yang salah satu poinnya adalah menjaga

lingkungan.
3. Memberikan sanksi secara tegas terhadap siswa yang melanggar aturan

berkaitan dengan lingkungan..
4. Menjadikan guru sebagai ujung tombak. Hal ini ditempuh dengan cara

mendesain proses pembelajarannya, sehingga bisa membangkitkan
kesadaran siswa terhadap lingkungan.

5. Melibatkan semua komponen.

II.4. Peran pembelajaran matematika dalam menanamkan kesadaran
lingkungan terhadap siswa

Bisa dikatakan bahwa matematika merupakan bidang ilmu yang netral.
Artinya matematika akan bisa diberi muatan oleh kepentingan disiplin ilmu lain,
tanpa merubah esensi matematika itu sendiri. Apalagi pada tingkat Sekolah
Menengah Pertama, matematika berada pada masa transisi antara kongkrit
menuju abstrak. Sehingga muatan-muatan matematika yang bernuansa
‘mengkongkritkan keabstrakan matematika akan menjadi menyenangkan.

Demikian juga jika sebuah satuan pendidikan memiliki target untuk
menanamkan kesadaran terhadap lingkungan kepada siswanya. Baik menyadari
akan apa yang ada disekitarnya maupun kesadaran untuk memperbaiki
lingkungannya.

Untuk menanamkan kesadaran terhadap lingkungan melalui pembelajaran
matematika, harus diperhatikan beberapa hal:

1. Pemilihan materi yang tepat
2. Menetapkan ‘target lingkungan’
3. Lokasi pembelajaran
4. Tidak mengabaikan ‘kepentingan’matematika sebagai mata pelajaran

pokok
Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka penanaman

kesadaran lingkungan akan sangat bermakna jika pembelajaran matematika
didesain dengan baik, sesuai dengan target kurikulum dan muatan hidden-nya.

III. Desain Penelitian
Untuk mendukung terpecahkannya masalah tersebut, digunakan model

penelitian tindakan/action research. Berbagai pendekatan untuk menjelaskan
model ini. Namun secara umum hampir sama. Pada penelitian kali ini peneliti
menggunakan model yang didesai oleh Kemmis dan Taggart (1988).

Dalam model ini tindakan dan pengamatan merupakan satu kesatuan,
karena berjalan dalam waktu yang sama. Apabila sudah diketahui letak
keberhasilan dan hambatan dari tindakan pada siklus pertama, peneliti
merumuskan rencana tindakan untuk siklus kedua.

Demikian seterusnya sampai peneliti melihat bahwa metode yang
diterapkan sudah mendekati ‘kesempurnaan’. Menurut Suharsimi Arikunto, peneliti
dianggap sah untuk menghentikan siklus, jika sudah lebih dari dua siklus
(2008:22).

Dalam konteks penelitian ini, siklus akan diakhiri jika siswa sudah tertanam
kesadaran lingkungan melalui pembelajaran matematika.
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IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Siklus Pertama

Pada siklus pertama ini, muatan materi tidak menyinggung permasalahan
lingkungan secara langsung, melainkan siswa dibawa ke sebuah tempat yang
sangat nyaman, dan sejuk, yakni komplek Masjid Kampus UGM. Sebagai
ilustrasi kecil dapat digambarkan, bahwa tempat tersebut memiliki air mancur
yang jatuh ke dalam kolam luas, dan berada pada ketinggian, sehingga angin
berhembus dengan leluasa. Di sekitarnya terdapat taman pohon palem yang
tertata sangat rapi, dan bunga-bunga beraneka warna. Sebelah utara terdapat
beberapa pohon kelengkeng yang membuat teduh sekitarnya.

Secara singkat hasil diskusi dengan kolaborator dapat disampaikan sebagai
berikut:
Bahwa pada siklus pertama lebih mementingkan aspek ‘membawa suasana’
yang nyaman untuk belajar. Sehingga yang menjadi sasaran utama adalah
penanaman alam bawah sadar siswa. Aspek kesadaran kurang disentuh,
sebab tidak diaktualisasikan dalam soal-soal/pembahasan yang menyentuh
secara langsug permasalahan lingkungan. Oleh karena itu perlu diperbaiki
pada siklus berikutnya dengan memberikan soal/pembahasan yang
menyentuh secara langsung permasalahan lingkungan.

B. Siklus Kedua
Berdasar rekomendasi dari siklus pertama, maka siklus kedua dilaksanakan
dengan rincian sebagai berikut:
1. Aspek lingkungan yang menjadi penekanan : polusi udara
2. Tempat : Jl. Jendral Ahmad Yani

(upaya untuk membawa pada dunia real)
3. Pokok bahasan : Statistika
4. Aspek yang dibahas : menghitung jumlah bensin yang dicurahkan di

jalan Malioboro
(melibatkan aspek kesadaran bahwa sangat banyak bensin yang
dicurahkan di Malioboro, sehingga menyebabkan polusi udara yang luar
biasa)

Hasil diskusi dengan kolaborator:
Kesadaran yang dibangun sudah sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari saran
yang disampaikan oleh para siswa terhadap pemerintah atas Jalan Malioboro.
Namun demikian akan lebih optimal jika siswa sebelumnya sudah diberi
penjelasan terlebih dahulu tentang topik yang akan diangkat. Misalnya apa
yang menyebabkan timbulnya polusi udara, efek yang ditimbulkan dengan
pencemaran udara yang berlebihan, bagaiamana mengatasinya, dan lain-lain.

C. Siklus Ketiga
Dari hasil diskusi pada siklus kedua, dilakukan penelitian pada siklus ketiga,
dengan gambaran singkat sebagai berikut:
1. Aspek lingkungan yang menjadi penekanan : Kebersihan
2. Tempat : Taman Parkir Senopati
3. Pokok bahasan : Bilangan Pecah
4. Aspek yang dibahas : Mengitung prosentase pedagang bersih dan

kotor sepanjang Taman Parkir Senopati.



JURNAL PENELITIAN VOL. 6

64

5. Lain-lain : Sebelum siswa diterjunkan ke taman parkir,
diberi penjelasan singkat tentang arti penting
kebersihan bagi lingkungan dan tubuh. Serta
efek yang mungkin ditimbulkan ketika
seseorang makan sesuatu dengan menga-
baikan kebersihan.

Dari diskusi dengan kolaborator, hasil yang diperoleh sangat baik. Hal ini
dilihat dari antusiasnya para siswa melakukan diskusi, dan saran yang
diberikan terhadap pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan
kebersihan Taman Parkir Senopati.
Dengan demikian pada siklus ketiga sudah dianggap optimal dalam
menanamkan kesadsaran siswa terhadap lingkungan hidup.

V. Kesimpulan dan Saran
V.1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasannya, dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia anak merupakan salah satu

usaha yang tepat untuk menyelesaikan masalah lingkungan
2. Matematika merupakan ilmu yang netral yang bisa diberi muatan ‘kepentingan’

lain, termasuk lingkungan. Oleh karena itu dengan desain pembelajaran yang
tepat, matematika bisa menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan bagi
siswa. Dengan kata lain bahwa hampir semua materi matematika dapat di
desain untuk menanamkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungannya.

3. Penanaman kesadaran akan lingkungan melalui pembelajaran matematika
bisa didekati dengan tiga arah pendekatan:

a. Pendekatan perasaan, maksudnya ilmu yang dipelajari tidak ada kaitannya
langsung dengan lingkungan, tapi suasana yang dibangun adalah suasana
yang nyaman. Sehingga anak berkesimpulan bahwa belajar pada suasana
yang nyaman akan lebih berhasil dibandingkan dengan belajar pada suasana
yang tidak nyaman.

b. Pendekatan berfikir, maksudnya penjelasan atau soal-soal yang dibahas
berkaitan langsung dengan lingkungan.

c. Kombinasi, maksudnya belajar matemtika pada suasana yang nyaman, dan
soal yang dibahas juga berkaitan secara langsung dengan lingkungan.

4. Pengaruh pembelajaran matematika berbasis lingkungan memiliki pengaruh
yang besar terhadap kesadaran anak akan lingkungan. Terutama untuk kasus-
kasus yang bagi anak sangat mudah untuk memahami. Sangat mudah
difahami bagi anak adalah apa yang ada disekitar diri dan komunitasnya. Yang
selama ini mungkin mereka tidak menyadari adanya permasalahan atas
lingkungannya itu.

V.2. Saran dan Rekomendasi
Dari kesimpulan tersebut, harus disadari bersama bahwa permasalahan
lingkungan di Kota Yogyakarta bukan merupakan masalah bagi segelintir orang.
Dampak dari permasalahan lingkungan, baik langsung maupun tidak, akan
dirasakan oleh orang banyak. Demikian juga dari sisi tanggung jawab.
Permasalahan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap warga Yogyakarta,
tidak memandang profesi, status ekonomi, keyakinan, agama dan lain-lain, semua
harus bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan. Oleh karenanya
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penanganan masalah lingkungan harus melibatkan semua komponen, tidak
terkecuali dunia pendidikan menengah.

Untuk itu peneliti memberikan rekomendasi, berkaitan dengan permasalahan
lingkungan, sebagai berikut:
a. Kepada pihak sekolah, untuk mensuport guru-guru memanfaatkan lingkungan

sebagai media pembelajaran hidup bagi siswa. Selain mengatasi kejenuhan
siswa, juga akan menanamkan kesadaran siswa akan pentingnya lingkungan
yang sehat.

b. Kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, untuk:
i. Mengadakan pelatihan/work shop bagi guru-guru matematika tentang

pemanfatan lingkungan sebagai media pembelajaran matematika.
ii. Memberikan dukungan kepada guru-guru untuk mengadakan penelitian

pendidikan berbasis lingkungan. Hal ini penting untuk memunculkan
sensitivitas lingkungan di kalangan guru-guru. Yang barang tentu
sensitivitas ini pasti berimbas kepada siswa-siswanya.

c. Kepada Badan Lingkungan Hidup
i. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Mengadakan lomba untuk

guru-guru tentang desain pembelajaran berbasis lingkungan.
ii. Lomba penulisan karya ilmiah untuk guru-guru, berkaitan dengan

pemanfaatan lingkungan sebagai media dalam belajar.
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PENGARUH KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA YOGYAKARTA DAN

RSUD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009

( Oleh : Waryono, S.IP, S.Kep, M.Kes, Nunuk Sri Purwanti, S.Pd, S.Kp, M.Kes,
Bondan Palestin, SKM, M.Kep.Kom )

ABSTRAK

Latar Belakang. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia,
Indonesia telah mengikatkan diri melalui Millenium Development Goals (MDG)
yang berkomitmen untuk dicapai pada 2015, yakni mengatasi: (1) Kemiskinan dan
kelaparan, (2) kesehatan, (3) ketidaksetaraan gender, (4) pendidikan, (5) air
bersih, dan (6) lingkungan. Kualitas layanan memberikan manfaat diantaranya
terjalinnya hubungan yang harmonis antara penyedia barang dan jasa dengan
pelanggan, dasar terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk rekomendasi
dari word of mounth yang menguntungkan penyedia jasa layanan kesehatan.
Landasan teori. Pendekatan dikemukakan oleh Karl Albrecht ( 2003 ) yang
mendasarkan pelayanan berkualitas, yaitu :1) service triangle dan 2) total quality
service diterjemahkan sebagai layanan mutu terpadu. Kualitas pelayanan diukur
dengan lima indikator pelayanan (kehandalan, daya tanggap, kepastian, empati,
dan bukti fisik ).
Metode Penelitian. Deskriptif analitik dengan analisis regresi.
Hasil penelitian. Persepsi/keyakinan dan harapan pasien terdapat gap/ tingkat
kepuasan sebesar (-0.56 ), skor ini dikategorikan dalam kelompok sedang, Hasil
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis alternatif ( Ha ) dapat diterima dan
hipotesis nihil ( Ho ) ditolak, pengaruhnya yang paling besar adalah variabel
Assurance ( 1.046 ) diikuti Reliability ( 1.040 ), Tangible (1.025), Responsiveness
( 1.005 ), Empathy ( 0.708 ) terhadap kepuasan pelanggan. Hasilnya adalah R 2
sebesar ( 0.464 ) menunjukkan bahwa 46,4% variabel kepuasan pelanggan dapat
dijelaskan oleh service quality yaitu Reliability, Responsiveness, Assurance,
Empathy, dan Tangible sedangkan sisanya 53,6% lainnya dijelaskan variabel lain
yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
Saran. Pemda dapat meningkatkan fasilitas pada pelayanan Puskesmas,
Manajemen akan sistem rujukan dapat dilengkapi regulasi seperti Peraturan
Walikota . Sistem pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang didalamnya ada
sanksi. Puskesmas dan RSUD Kota Yogyakarta memberikan jaminan apabila
terjadi kesalahan pada hasil kinerja tenaga medis dan karyawan, diharapkan
kinerjanya dan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan selalu
ditingkatkan sehingga tidak terjadi kesalahan.
Kata kunci. Kepuasan dan harapan Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
Rumah Sakit.

1. Latar Belakang Masalah
Indonesia melalui Millenium Development Goals (MDG) yang berkomitmen

untuk dicapai pada 2015, yakni mengatasi: (1) Kemiskinan dan kelaparan, (2)
kesehatan, (3) ketidaksetaraan gender, (4) pendidikan, (5) air bersih, dan (6)
lingkungan.

Berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta No. 203 Tahun 2005
tentang Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.
Peraturan Walikota Yogyakarta No. 66 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan



JURNAL PENELITIAN VOL. 6

67

Jaminan Kesehatan Daerah. Upaya menangani permasalahan yang ada di
masyarakat kota berkenaan dengan jaminan kesehatan masyarakat Kota
Yogyakarta perlu mempertimbangkan kompleksitas permasalahan kemiskinan dan
pengangguran saling mengkait antar sektor / bidang. Penanggulangan untuk
mencapai hasil yang optimal memerlukan kebersamaan dari para pemangku
kepentingan, terpadu dan terkoordinasi dalam bentuk usaha yang komprehensif
dan saling bersinergi. Tugas pokok pemerintah daerah adalah meningkatkan
kapasitas pelayanan, meningkatkan pendapatan daerah (termasuk masyarakat)
dan mengembangkan kapasitas aparatur pemerintahan.

Keputusan Walikota Yogyakarta No. 227 Tahun 2007 yang diubah dengan
Keputusan Walikota Yogyakarta No. 470/KEP/2007 ttg perubahan Lampiran
Keputusan Walikota Yogyakarta No. 227 Tahun 2007 tentang Parameter Keluarga
Miskin Kota Yogyakarta. Stratifikasi kemiskinan Fakir miskin/miskin sekali : 1.436
KK (4.052 Jiwa), Miskin : 13.334 KK (43.609 Jiwa), Hampir Miskin: 11.915 KK
(42.157 Jiwa), Tidak Miskin Jumlah : 26.689 KK (89.818 Jiwa).

Hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui UPTD
Jamkesda bekerjasama dengan FK UGM, yang sangat menonjol adalah pada
anggka 0,412 bahwa masyarakat belum/tidak mengetahui adanya asuransi. Dalam
hal ini juga perlu juga mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota
Yogyakarta secara menyeluruh dengan tujuan dapat Mensukseskan Tematik
Pembangunan Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta.

Dimensi kualitas apa saja yang mempengaruhi kepuasan
pasien/konsumen. Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman ( dalam Zulian
Yamit, 2005 : 10-11 ) dimensi kualitas yang dimaksud adalah reliability
(keterandalan), responsiveness (cepat tanggap), assurance (jaminan), empathy
(empati), dan tangible (nyata). Untuk dapat menentukan kebijakan pelayanan yang
tepat, khususnya dalam pelayanan kepada pasien, diperlukan kajian tentang
dimensi kualitas pelayanan kepada pasien. Sehubungan dengan kondisi itu,
permasalahannya adalah apakah ada pengaruh variabel reliability (keterandalan),
responsiveness (cepat tanggap), assurance (jaminan), empathy (empati), dan
tangible (nyta) terhadap kepuasan pasien.

2. Landasan Teori
2.1 Harapan

Harapan sebagai bentuk motivasi, adalah : keyakinan bahwa suatu respon
yang akan diikuti dengan suatu kejadian yang mempunyai nilai positif dan negatif.
Harapan yg dimaksud (Andre,1994) adalah Ideal, Normatif, Predicted, Unformed.
Teori diskonfirmasi, harapan, kepuasan dan ketidakpuasan adalah hasil dari
pembagian akan harapan dan persepsi dari pelayanan yang dirasakan. a)Teori
hirarki maslow yang merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yaitu Kebutuhan
fisiologis, Kebutuhan rasa aman, Kebutuhan sosial, Kebutuhan untuk berprestasi,
Kebutuhan aktualisasi diri. b) Teori keadilan bahwa manusia terdorong untuk
menghilangkan kesenjangan usaha yang bagi kepentingan organisasi dengan
imbalan yang diterima. (Siagian, 2001). c) Expectancy teori seseorang di dalam
organisasi tergantung pada harapannya. (Indramijaya,1993).

Total Quality Service Pelayanan mutu terpadu adalah kemampuan
perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang
berkepentingan dengan pelayanan ( stakeholders ), yaitu pelanggan, pegawai dan
pemilik. Pelayanan mutu terpadu memiliki lima elemen penting yang saling terkait
Albrecht, dalam Budi W.Soetjipto ( yang dikutip dari Zulian Yamit, 2005 : 24) yaitu :
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a. Market and customer research adalah penelitian untuk mengetahui struktur
pasar, segmen pasar, demografis, analisis pasar potensial, analisis kekuatan
pasar, mengetahui harapan dan keinginan pelanggan atas pelayanan yang
diberikan.

b. Strategy formulation adalah petunjuk arah dalam memberikan pelayanan
berkualitas kepada pelanggan sehingga perusahan dapat mempertahankan
pelanggan bahkan dapat meraih pelanggan baru.

c. Education, training and cummunication merupakan tindakan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan
pelayanan berkualitas, mampu memahami keinginan dan harapan pelanggan.

d. Process improvement adalah desain ulang berkelanjutan untuk
menyempurnakan proses pelayanan, konsep P-D-A-C dapat diterapkan dalam
perbaikan proses pelayanan berkelanjutan ini.

e. Assessment, measurement and feedback adalah penilaian dan pengukuran
kinerja yang telah dicapai oleh karyawan atas pelayanan yang telah diberikan
kepada pelanggan. Penilaian ini menjadi dasar informasi balik kepada
karyawan tentang proses pelayanan apa yang perlu diperbaiki, kapan harus
diperbaiki dan dimana harus diperbaiki.

Gambar. 2.1 Model kualitas pelayanan

Gap 1 adalah Gap antara harapan konsumen dengan persepsi
manajemen yang disebabkan oleh kesalahan manajemen dalam memahami
harapan konsumen. Contoh Puskesmas dan Rumahsakit memberikan layanan
yang nyaman dan peralatan yang canggih tetapi ternyata pelanggan menginginkan
layanan yang mudah dan cepat.

Gap 2 adalah Gap antara persepsi manajemen atas harapan konsumen
dengan spesifikasi kualitas pelayanan yang disebabkan oleh kesalahan
manajemen dalam manerjemahkan harapan konsumen ke dalam tolok ukur atau
standar kualitas layanan. Contoh Puskesmas dan Rumahsakit memberikan
layanan yang cepat namun tidak sesuai dengan prosedur tetap yang diberikian.

Gap 3 adalah Gap antara spesifikasi kualitas layanan yang diberikan oleh
ketidakmampuan Sumber Daya Manusia dalam memenuhi standar kualitas
layanan yang ditetapkan, seperti pelayanan dengan cepat tetapi harus juga
mendengarkan keluhan dari pelanggan, untuk itu standart yang ditetapkan
seringkali harus dilanggar.

Gap 4 adalah Gap antara layanan yang diberikan dengan komunikasi
eksternal yang disebabkan oleh tidak adanya kemampuan perusahaan untuk
memenuhi janji yang telah dikomunikasikan secara ekternal. Contoh Puskesmas
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dan Rumahsakit memberikan pelayanan dengan canggih dan persyaratan yang
mudah tetapi ternyata harus menambah banyak persyaratan dan biaya yang
digunakan dan berbelit –belit.

Gap 5 adalah Gap antara harapan konsumen dengan layanan yang
diterima yang disebabkan tidak terpenuhinya harapan konsumen/pelanggan. Gap
5 merupakan gap yang disebabkan oleh gap 1,2,3,4. Zeithamil dan Bitner ( Dalam
Nursya’bani Purnama, 2006:35).

2.2 Dimensi Kualitas
Menurut Parasuraman menentukan kualitas produk harus dibedakan

antara produk manufaktur atau barang (goods) dengan produk layanan (service)
karena keduanya memilki banyak perbedaan. Menyediakan produk layanan (jasa)
berbeda dengan menghasilkan produk manufaktur dalam beberapa cara.

2.3 Pengertian Jasa Pelayanan
Meskipun terjadi beberapa perbedaan terhadap pengertian jasa pelayanan

dan secara terus menerus perbedaan tersebut akan mengganggu, beberapa
karakteristik jasa pelayanan berikut ini akan memberikan jawaban yang lebih
mantap terhadap pengertian jasa pelayanan.

2.4 Pengertian Kualitas Jasa Pelayanan
Pengertian kualitas layanan sebagai tingkat kesempurnaan adalah untuk

memenuhi keinginan konsumen, sedangkan menurut Parasuraman, et al. Kualitas
layanan merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan (persepsi)
konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen. Jika kualitas
layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan,
maka layanan dikatakan berkualitas dan memuaskan. Menurut Gronroos (dalam
Nursya’bani Purnama, 2006 : 20 ) menyatakan kualitas layanan meliputi : 1)
Kualitas fungsi, yang menekankan bagaimana layanan dilaksanakan, terdiri dari :
dimensi kontak dengan konsumen, sikap dan perilaku, hubungan internal,
penampilan, kemudahan akses, dan service mindedness. 2) Kualitas teknis
dengan kualitas output yang dirasakan konsumen, meliputi harga, ketepatan
waktu, kecepatan layanan, dan estetika output. 3) Reputasi perusahaan, yang
dicerminkan oleh citra perusahaan dan reputasi di mata konsumen.

2.5 Mengukur Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan atas penggunaan

produk dan jasa, sama atau melebihi harapan yang diinginkan. Bagaimana
mengetahui hasil yang dirasakan pelanggan melebihi atau kurang dari harapan
yang dinginkan?. Kotler (Zulian Yamit,2005:80) mengemukakan beberapa metode
yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, metode tersebut
antara lain: 1) Sistem pengaduan memberikan kesempatan kepada pelanggan
untuk memberikan saran, keluhan dan bentuk ketidakpuasan lainnya dengan cara
menyediakan kotak saran. Setiap saran dan keluhan yang masuk harus menjadi
perhatian bagi perusahaan, sebab saran dan keluhan itu pada umumnya dilandasi
oleh pengalaman mereka dan hal ini sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap
perusahaan. 2) Survey pelanggan merupakan cara yang umum digunakan dalam
mengukur kepuasan pelanggan misalnya, melalui surat pos, telepon, atau
wawancara secara langsung. 3) Panel pelanggan yang setia akan diperoleh
informasi tingkat kepuasan yang mereka rasakan dan dari pelanggan yang telah
berhenti membeli, perusahaan akan memperoleh informasi mengapa hal itu dapat
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terjadi. Apabila pelanggan yang telah berhenti membeli (customer loss rate ) ini
meningkat hal ini menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan
pelanggan. Implikasi dari pengukuran kepuasan pelanggan tersebut adalah
pelanggan dilibatkan dalam pemgembangan produk atau jasa dengan cara
mengidentifikasi apa yang dibutuhkan pelanggan.

3. Lokasi Penelitian, Sample Penelitian dan Waktu Penelitian
Pelayanan Kesehatan Puskesmas 9 kecamatan dan 1 ( satu ) Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Kecamatan Jetis, Gondokusuman, Gedong
Tengen, Ngampilan, Kraton, Gondomanan, Pakualaman, Mergangsan,
Mantrijeron. Warga masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan di
Puskesmas dan RSUD Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan kepadatan
penduduk 95 % tingkat kesalahan 5 %, Random Sampling jumlah kepadatan
tahun 2008 berdasarkan dari data –data yang terkumpul adalah 8.350 jiwa per km
persegi.

Penelitian dilakukan dari Bulan Juli - Oktober 2009, data yang dikumpulkan
pada bulan Agustus 2009 merupakan data kuantitatif diolah menjadi hasil dengan
prosentase, sedangkan di bagian lain kualitatif akan dianalisis dengan diskriptif
analisis kualitatif yang dimungkinkan sampai pada hasil kesimpulan secara umum.
Jumlah yang besar antara pasien pria dan wanita, terungkap pasien pria berjumlah
40% dan wanita 60% Dalam upaya menjaga validitas data peneliti menggunakan
Triangulasi data.

Terdapat enam klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat
pendidikan pasien, hasil pengujian persentase mendapatkan mayoritas dari
mereka berlatar belakang berpendidikan SMU dengan jumlah mencapai 46 %.
Jumlah ini mendekati 50% atau separuh dari seluruh jumlah pasien. Kelompok lain
yang memiliki jumlah banyak adalah pasien berlatar belakang pendidikan
Perguruan Tinggi dengan jumlah 26 %.

Dilihat dari umur pasien, mayoritas dari mereka berusia 20 sampai 40
tahun, kemudian 41 sampai 50 tahun, dan sedikit yang berusia kurang dari 20
tahun atau lebih dari 50 tahun. Kuesioner ini menjelaskan pasien Puskesmas dan
RSUD Kota Yogyakarta kebanyakan berusia produktif.

Mayoritas pekerjaan pasien Puskesmas dan RSUD Kota Yogyakarta
adalah Wiraswasta dengan jumlah mencapai 36 %, kemudian masyarakat selain
PNS, TNI/POLRI, Buruh dan Pelajar dengan jumlah mencapai 38%. Sedikitnya
jumlah pasien dari kelompok masyarakat PNS, TNI/POLRI kemungkinan
dikarenakan dengan fasilitas yang mereka dapatkan dari lembaganya, sehingga
cenderung memilih rumah sakit rujukan.

4. Analisis Gap
Respon pasien terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas dan RSUD

Kota Yogyakarta mencakup dimensi Reliability, Responsiveness, Assurance,
Empathy, dan Tangible, masing-masing diukur dengan empat butir pertanyaan
dengan skala jawaban 1 (Sangat Tidak Setuju – disingkat STS) sampai 5 (Sangat
Setuju –disingkat SS).
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Tabel 4.1 Distribusi Jawaban Responden

Sumber : pengolahan data primer, 2009

4.1. Pelayanan Responsiveness
Responsiveness merupakan tanggapan pasien terhadap kesediaan para

staf membantu pasien dan memberikan pelayanan secara tanggap. Harapan
pasien pada dimensi ini mayoritas sangat tinggi mencapai 74 %, sisanya sebanyak
26 % memiliki harapan dengan intensitas dibawahnya, yaitu tinggi. Tidak ada
pasien yang harapannya di bawah itu. Dimensi ini dinilai sudah tinggi oleh
sebanyak 77 % pasien, sejumlah 14% lainnya menilai sudah sangat tinggi. Masih
terdapat 9 % yang menilai dibawahnya. Dari penilaian ini dapat dikatakan
Puskesmas dan RSUD sudah mampu memberikan Responsiveness dengan baik
meskipun belum mencapai harapan pasien sepenuhnya.

Secara rata-rata gap yang terjadi antara keyakinan dengan harapan
sebesar 3.91 – 4.33 = -0.42 termasuk dalam klasifikasi sedang, berarti
pelaksanaan Responsiveness masih dalam tingkatan biasa saja atau moderat.
Dari tabel 4.1 dilihat dari dimensi Responsiveness item pelayanan yang
mempunyai gap paling kecil atau tingkat kepuasan terbesar adalah item No.4
( -0.27 ), yaitu tenaga medis dan karyawan selalu ada sesuai jadwal. Sedangkan
item yang memiliki gap paling besar atau tingkat kepuasan terkecil adalah item
No.1 ( -0.64 ), yaitu pelayanan dimulai tepat waktu. Rata-rata total dari gap
Responsiveness ini adalah -0.42, sehingga pelayanan pada dimensi ini belum
sesuai harapan tetapi sudah dikategorikan sedang atau cukup baik.

4.2. Pelayanan Assurance
Assurance merupakan tanggapan pasien terhadap kapabilitas

pengetahuan petugas kesehatan yang ada sehingga dapat merasa yakin dalam
berobat. Sebanyak 72% pasien barharap sangat tinggi pihak Puskemas dapat
memberikannya, sisanya sebanyak 28% juga berharap namun dalam level tinggi.
Kenyataan Assurance yang ada dinilai oleh sebanyak 74% pasien sudah terpenuhi
dalam level tinggi, oleh 8% pasien sudah dalam level sangat tinggi, dan 18%
menyatakan penilaiannya baru pada level sedang dan rendah. Berarti sudah
berhasil memenuhi harapan pasien namun belum maksimal.
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Secara rata-rata gap yang terjadi antara keyakinan dengan harapan
sebesar 3.78 – 4.40 = -0.62 termasuk dalam klasifikasi sedang, berarti
pelaksanaan Assurance masih dalam tingkatan biasa saja atau moderat. Dari tabel
4.8 pada dimensi Assurance item yang mempunyai gap paling kecil atau tingkat
kepuasan terbesar adalah item No.4 ( -0.46 ) yaitu tenaga medis dan karyawan
mempunyai kemampuan, pengetahuan yang luas dan kecakapan dalam
menjalankan tugasnya. Sedangkan gap yang besar atau tingkat kepuasan terkecil
pada item No.1 ( -0.75 ) yaitu Puskesmas dan RSUD memberikan jaminan apabila
terjadi kesalahan pada hasil kinerja tenaga medis dan karyawan. Rata-rata total
gap dari dimensi ini adalah -0.42, meskipun belum sesuai harapan tetapi gap ini
dikategorikan sedang.

4.3.Pelayanan Empathy
Dimensi Empathy merupakan tanggapan pasien terhadap perhatian

secara personal yang diberikan oleh petugas kesehatan yang ada. 75 % pasien
berharap sangat tinggi pihak Puskemas dan RSUD mampu memberikannya, dan
sisanya sebanyak 25 % berharap dalam intensitas tinggi. Terhadap harapan ini
dinilai belum dapat memenuhi seluruhnya, 71 % pasien menilai baru memenuhi
dalam level tinggi, 16 % yang sudah menerima level sangat tinggi, dan masih
terdapat 13 % yang menilai dalam level sedang.

Secara rata-rata gap yang terjadi antara keyakinan dengan harapan
sebesar 3.68 – 4.33 = -0.65 termasuk dalam klasifikasi sedang, berarti
pelaksanaan empathy masih dalam tingkatan biasa saja atau moderat. Pada
dimensi Empathy item yang mempunyai gap paling kecil atau tingkat kepuasan
terbesar adalah item No.1 ( -0.35 ) yaitu Puskesmas Depok I memberikan
kemudahan pelayanan dalam akses pelayanan kesehatan. Sedangkan item
dengan gap yang besar atau tingkat kepuasan terkecil adalah item No.2 ( -1.24 ) ,
yaitu tenaga medis dan karyawan tidak membiarkan pasien menunggu antrian
terlalu lama. Rata-rata total gap dari dimensi ini adalah -0.65, skor ini dikategorikan
sedang atau cukup baik.

4.4. Pelayanan Tangible
Tangible merupakan tanggapan pasien terhadap fasilitas fisik yang ada,

seperti peralatan, perlengkapan, dan fasilitas kesehatan. Sebanyak 76 % pasien
berharap sangat tinggi pihak Puskemas dan RSUD mampu memberikannya, dan
sisanya sebanyak 24 % berharap dalam intensitas tinggi. Terhadap harapan ini
pihak Puskesmas dan RSUD dinilai belum memenuhi seluruhnya, 69 % pasien
menilai baru bisa memenuhi dalam level tinggi, 23 % yang sudah menerima level
sangat tinggi, dan masih terdapat 8 % yang menilai level dibawahnya.

Secara rata-rata gap yang terjadi antara keyakinan dengan harapan
sebesar 3.94 – 4.46 = -0.52 termasuk dalam klasifikasi sedang, berarti
pelaksanaan Tangible masih dalam tingkatan biasa saja atau moderat. Dari
dimensi Tangible item yang memiliki gap paling kecil atau tingkat kepuasan
terbesar adalah item No.3 ( -0.41 ) yaitu Puskesmas dan RSUD memiliki fasilitas
fisik yang memadai seperti gedung, tempat parkir, dan toilet. Sedangkan item yang
memiliki gap paling besar atau tingkat kepuasan terkecil adalah item No. 1 (-0.62 )
yaitu Puskesmas dan RSUD memiliki kenyamanan di ruang pelayanan dan ruang
tunggu. Rata-rata gap dari dimensi ini adalah -0.52 skor ini dikategorikan sedang.
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4.5.Analisis Regresi
Pengaruh analisis Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy dan

Tangible,terhadap Kepuasan pasien..

4.5.1 Pengaruh Secara Parsial
Kemampuan dimensi-dimensi pelayanan mempengaruhi kepuasan pasien

secara parsial dijelaskan melalui persamaan regresi yang diperoleh;
Y = -21.198 + 1.040x1 + 1.005x2 + 1.046x3 + 0.708x4 + 1.025x5 +ei.

4.5.2 Pengaruh Reliability
Dimensi Reliability memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan

pasien sebesar 1.040, artinya jika kualitas pelayanan dimensi Reliability meningkat
1 skor menyebabkan kepuasan pasien meningkat sebesar 1.040 skor. Evaluasi
terhadap pengaruh dimensi Reliability dilakukan melalui t-hitung.

Gambar 1. Signifikansi dimensi Reliability secara parsial

4.5.3 Pengaruh Responsiveness
Dimensi Responsiveness memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan

pasien sebesar 1.005, berarti jika peningkatan pelayanan dalam dimensi
Responsiveness sebesar 1 skor maka dapat meningkatkan kepuasan pasien
sebesar 1.005 skor. Evaluasi terhadap signifikansinya dilakukan melalui t-hitung.

Gambar 2. Signifikansi dimensi Responsiveness secara parsial

4.5.4 Pengaruh Assurance
Dimensi Assurance memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan

pasien sebesar 1.046, berarti jika peningkatan pelayanan dalam dimensi
Assurance sebesar 1 skor maka dapat meningkatkan kepuasan pasien sebesar
1.046 skor. Evaluasi terhadap signifikasinya dilakukan melalui t-hitung,
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Gambar 3. Signifikansi dimensi Assurance secara parsial

4.5.5 Pengaruh Empathy
Dimensi Empathy memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pasien

sebesar 0.708, berarti jika peningkatan pelayanan dalam dimensi Empathy
sebesar 1 skor maka dapat meningkatkan kepuasan pasien sebesar 0.708 skor.
Evaluasi terhadap signifikansinya dilakukan melalui t-hitung,

Gambar 4. Signifikansi dimensi Empathy secara parsial

4.5.6 Pengaruh Tangible
Dimensi Tangible memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pasien

sebesar 1.025, berarti jika peningkatan pelayanan dalam dimensi Tangible sebesar
1 skor maka dapat meningkatkan kepuasan pasien sebesar 1.025 skor. Evaluasi
terhadap signifikansinya dilakukan melalui t-hitung,

Gambar 5. Signifikansi dimensi Tangible secara parsial

4.5.7 Pengaruh Secara Simultan
Pengaruh bersama pelayanan dimensi Reliability (X1), Responsiveness

(X2), Assurance (X3), Empathy (X4) dan Tangible (X5) terhadap kepuasan pasien
(Y) dijelaskan oleh R² atau determinasi. Determinasi diketahui sebesar 0.464 atau
46.4 % ( R² x 100% ), sisanya sebesar 53.6% (100%-46.4% ) dipengaruhi oleh
variabel selain dimensi tersebut.

Gambar 6. Signifikansi Koefesien Determinasi
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5. Kesimpulan
5.1 Kesimpulan

Pelayanan secara keseluruhan, kesesuaian antara pelayanan yang
diberikan oleh Puskesmas dan RSUD Kota Yogyakarta dengan harapan pasien
terdapat gap/tingkat kepuasan sebesar (-0.56), skor ini dikategorikan dalam
kelompok sedang, meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan pasien tetapi
pelayanan yang diberikan sudah cukup baik.

Kualitas pelayanan (Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy,
Tangible) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pasien/pelanggan Puskesmas Dan RSUD Kota Yogyakarta.

5.2 Saran-Saran
Mempertahankan tingkat layanan yang memuaskan, pihak Puskesmas

dan RSUD Kota Yogyakarta sebaiknya tetap mempertahankan kondisi seperti
pada dimensi Responsiveness, dibanding dengan dimensi yang lain tetapi dimensi
lain juga perlu diperhatikan agar lebih ditingkatkan pelayanannya.

Memperhatikan dan meningkatkan pelayanannya agar memuaskan
pasien, seperti contoh pada dimensi Reliability, yaitu pelayanan pemeriksaan,
pengobatan dan perawatan cepat dan tepat, diharapkan tenaga medis dan
karyawan selalu meningkatkan kinerjanya sesuai kebutuhan pasien.
Responsiveness, pelayanan dimulai tepat waktu, diharapkan tenaga medis dan
karyawan mempunyai persiapan yang baik sebelum memulai kegiatan pelayanan
kesehatan. Assurance, Puskesmas dan RSUD Kota Yogyakarta memberikan
jaminan apabila terjadi kesalahan pada hasil kinerja tenaga medis dan karyawan,
diharapkan dikeluarkannya Keputusan Walikota yang mengatur tentang Standar
Pelayanan Minimum di Puskesmas dan RSUD Kota Yogyakarta. Empathy tidak
membiarkan pasien menunggu antrian terlalu lama, diharapkan dimensi ini lebih
diperhatikan karena kinerja tenaga medis dan karyawan yang baik akan membuat
pasien merasa nyaman dalam menunggu antrian diterbitkan Standar Operasional
Procedure yang dapat melibatkan masyarakat. Tangible Puskesmas dan RSUD
Kota Yogyakarta memiliki kenyamanan di ruang pelayanan dan ruang tunggu.
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SISTEM INFORMASI KONSERVASI BANGUNAN BERSEJARAH BERBASIS
STAKEHOLDERS DI KOTA YOGYAKARTA

( Oleh : Ir. Suparwoko, MURP. PhD )

ABSTRAK

Bangunan pusaka (heritage) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah
wilayah. Bangunan-bangunan yang menggambarkan sejarah masa lalu tersebut
seharusnya dirawat dan dikonservasi dengan baik agar generasi mendatang pun
dapat mengerti dan memahami sejarah melalui bangunan heritage tersebut. UU
No. 5/1992 tentang benda cagar budaya yang sejatinya juga mengatur konservasi
bangunan heritage pada kenyatannya tidak “bergaung”di lapangan. Masyarakat
umum pun seakan tidak tahu dan tidak mau peduli dengan bangunan heritage.
Ditambah dengan tuntutan ekonomi, maka nasib sejumlah bangunan heritage di
perkotaan Yogyakarta menjadi semakin memprihatinkan. Sebagian besar di antara
mereka telah mengalami perubahan fasad bangunan, sementara sebagian lagi
ditinggalkan kosong oleh pemiliknya. Ketiadaan invetarisasi bangunan heritage
membuat masalah ini semakin rumit karena pemerintah daerah tidak bisa
melakukan fungsi kontrol secara optimal terhadap bangunan heritage di
wilayahnya. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang menyediakan
akses informasi ke publik mengenai konservasi bangunan heritage. Sistem
informasi ini diharapkan akan menjadi sarana sosialisasi, edukasi, dan promosi
mengenai bagaimana melakukan konservasi bangunan heritage dan bagaimana
memperoleh nilai tambah ekonomis dari aktvitas konservasi tersebut.

I. PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1992 tentang preservasi dan konservasi
benda cagar budaya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda cagar
budaya adalah benda buatan manusia. Bergerak atau tidak bergerak yang berupa
kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur
sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50
tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi ilmu sejarah, pengetahuan,
dan kebudayaan. Menyadari pentingnya nilai dari benda cagar budaya,
Pemerintah Propinsi D.I.Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi
D.I.Yogyakarta no. 11 tahun 2005 tentang pengelolaan benda cagar budaya dan
kawasan cagar budaya.

Faktor ekonomi dan faktor perpindahan kepemilikan diduga sebagai
penyebab dari hilang dan berubahnya sejumlah bangunan heritage. Tidak
dipungkiri, bangunan heritage membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar.
Pemerintah pun tidak memberikan insentif dana yang cukup membantu. Sebagai
konsekuensinya, bangunan heritage hanya dibiarkan sekenanya, tidak terawat.
Beberapa ditemukan ditinggalkan oleh pemiliknya dan ditinggalkan kosong.
Beberapa lagi telah berpindah tangan atau berubah menjadi bangunan dengan
arsitektur modern (Antariksa, 2001).

Sistem informasi mengenai konservasi bangunan heritage ini diharapkan
akan memiliki forum diskusi sebagai area tukar pendapat mengenai pengelolaan
bangunan heritage. Sehingga perkembangan-perkembangan teknologi konservasi
dapat terus diupdate. Untuk itu, diperlukan sebuah studi lanjut untuk
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mendefinisikan bagaimana metode pengelolaan bangunan heritage yang sesuai
dengan karakter heritage Yogyakarta.

1.2.Perumusan Masalah
Di negara-negara maju yang telah menyadari pentingnya menjaga

bangunan heritage, pada umumnya telah memiliki sistem informasi mengenai
konservasi bangunan heritage yang dapat diakses publik. Sistem informasi
tersebut bahkan berfungsi sebagai media penghubung antara pemilik bangunan
dengan pemerintah sehingga bangunan heritage memiliki sertifikasi dan berhak
mendapat insentif dana pemeliharaan, dan sebagai media promosi wisata.

Di Indonesia sendiri, sistem informasi tersebut belum pernah
dikembangkan. Menimbang kondisi permasalahan tersebut di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini secara ringkas dapat didefinisikan sebagai berikut :
“Bagaimana menyusun model konservasi bangunan heritage dalam lingkup Kota
Jogja yang kemudian ditampung dalam media sistem informasi sehingga dapat
diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum”

II. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Sistem Informasi dan Bangunan Warisan Sejarah

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu
organisasi untuk dapat menyediakan kepadapihak luar tertentu dengan informasi
yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Kriteria dari sistem informasi
antara lain fleksibel, efektif dan efisien. Tujuan dari suatu sistem informasi adalah
menciptakan suatu wadah komunikasi yang efisien dalam bidang bisnis. Sistem
informasi berbasis internet merupakan sistem informasi yang memanfaatkan
secara maksimal kegunaan dari komputer dan juga jaringan komputer.

Ada beberapa standar minimum pada program pelestarian lakukan. Hal ini
diidentifikasi oleh Djunaedi (2000) sebagai berikut: (1) Menetapkan standar untuk
menentukan objek kegiatan pelestarian, (2) Menganalisis baik obyek ini
mendefinisikan sebagai diawetkan atau tidak oleh panitia pelestarian / tim, (3)
Metode dan alat untuk kegiatan pelestarian, termasuk pembongkaran atau
perubahan bangunan beberapa yang tidak memenuhi standar pelestarian
kebutuhan, dan (4) pelestarian Landmark.

Di Indonesia, program pelestarian didasarkan pada Pelestarian dan
Konservasi UU 5 Tahun 1992 diumumkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam
lingkup Provinsi Yogyakarta, Pelestarian dan bertindak Konservasi 5 Tahun 1992
diterjemahkan ke dalam bertindak lokal 11/2005 tentang pengelolaan melestarikan
situs dan bangunan. Menurut Undang-Undang, bangunan warisan dapat dimiliki
oleh individu dan dapat digunakan untuk beberapa tujuan, termasuk untuk tujuan
komersial, selama aktivitas baru tidak memiliki perubahan berpengaruh terhadap
nilai warisan dari bangunan. Mengubah kepemilikan bangunan peninggalan itu
diperbolehkan, namun harus diakui oleh pemerintah (Pemerintah Provinsi
DIYogyakarta, 2005).

2.2. Bangunan Bersejarah di kawasan Malioboro
Kegiatan ekonomi di Jalan Malioboro mulai menaikkan sebagai Pecinan

dan mulai berkembang di kawasan tersebut. Dalam gaya arsitektur Pecinan, toko-
toko akan menempati lantai dasar sedangkan lantai atas berisi ruang untuk
penggunaan perumahan (Usman, 2006). Secara umum, façade warisan asli di
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Jalan Malioboro dapat dilihat sebagai memiliki sejumlah elemen kunci penting
berdasarkan (1988) rekomendasi dari Bell: (1) Garis atap, (2) Façade ornamen,
(3) Pola Jendela, (4) Papan Naman, dan (5) Etalase.

Para pemilik melestarikan bangunan-bangunan tua datang dalam
beberapa cara, seperti renovasi atau rehabilitasi bangunan yang lama tapi masih
mempertahankan gaya warisan, terutama pada eksterior dan toko. Garuda Hotel,
Pasar Beringharjo, dan pusat perpustakaan adalah beberapa bangunan dengan
gaya warisan. Bangunan mereka masih digunakan dengan fungsi yang sama
seperti yang digunakan sebelumnya.

2.3 Bangunan Warisan Bersejarah Kawasan Kotagede
Banyak sejarah tetap seperti kuburan nenek moyang kerajaan, Masjid

Kotagede, rumah-rumah tradisional dengan arsitektur Jawa, topografi di desa atau
kampung-kampung yang menggunakan sistem kota kuno, dan reruntuhan benteng
dapat ditemukan di Kotagede. Sejumlah warisan penting di kawasan bersejarah
yang penting adalah:

(1) Pasar Kotagede (Kotagede pasar tradisional)
(2) Kuburan nenek moyang Kerajaan Mataram
(3) Masjid Kotagede
(4) Rumah Adat
(5) Kedhaton (The Royal Palace)
(6) Reruntuhan Benteng

2.4 Pengembangan wisata bangunan heritage (heritage tourism)
Definisi wisata pusaka diberikan oleh Crawford (2001) sebagai aktivitas dan jasa
yang menyediakan kesempatan bagi wisatawan untuk merasakan pengalaman
langsung dan menikmati nilai-nilai yang unik dan spesial (special values) dari
daerah yang dikunjungi. Special values di sini meliputi nilai-nilai budaya, sejarah,
dan kondisi alam yang unik. Lebih lanjut, Crawford (2001) memaparkan prinsip-
prinsip pengembangan wisata heritage sebagai berikut :
1) Identifikasi wisata heritage yang akan dikembangkan (bentuknya seperti apa,

apa yang bisa ditawarkan kepada turis)
2) Merawat benda/bangunan/kawasan heritage
3) Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara komunitas lokal,

pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, serta lembaga nirlaba yang
bergerak di bidang pelestarian heritage

4) Memasukkan isu-isu konservasi heritage dalam perencanaan kawasan
5) Meningkatkan kapasitas komunitas lokal, seperti memberikan pelatihan dan

sosialisasi mengenai konservasi heritage dan bagaimana memperoleh nilai
tambah ekonomi melalui konservasi bangunan heritage

6) Membuat strategi pemasaran yang bertanggungjawab (tidak melakukan
promosi yang berlebihan)

7) Mempersiapkan atraksi wisata yang unik
8) Menghormati nilai-nilai dan kearifan lokal
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2.5 Toolkit Konservasi Bangunan Heritage
Keberadaan toolkit di sini merupakan sebuah alat implementasi bagi

program konservasi bangunan heritage. Berikut adalah poin-poin yang minimal
harus ada dalam toolkit konservasi heritage (Queen's Printer for Ontario, 2006):
1) Pembentukan komite konservasi berbasis komunitas
2) Standar Evaluasi bangunan heritage
3) Standar sertifikasi/legalisasi bangunan heritage
4) Penetapan kawasan heritage
5) Integasi dengan perencanaan tata guna lahan

2.6 Sistem Informasi
Secara umum, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem

terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi
penggunanya (Silfianti, 2005). Untuk menjalankan mekanisme sistem informasi,
terdapat 6 komponen yang sering disebut dengan “blok bangunan”. Enam
komponen tersebut saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan dari pembuatan
sitem informasi yang telah ditentukan sebelumnya. Enam komponen tersebut (Nic
Desain, 2008) adalah:
1) Blok masukan: data
2) Blok model: pengolahan data pada blok masukan
3) Blok keluaran: infomasi yang ditayangkan/diajikan ke user
4) Blok teknologi: terdiri dari teknisi (brainware), perangkat lunak/program

(software), dan perangkat keras (hardware).
5) Blok basis data: pengelompokan dan pengorganisasian data agar dapat

diakses dengan mudah dan cepat
6) Blok kendali: mencegah kerusakan sistem

III. TUJUAN DAN MANFAAT
3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu sistem informasi berupa website adalah menciptakan
suatu wadah komunikasi yang efisien dalam bidang konservasi bangunan
bersejarah di kota Yogyakarta. Sistem informasi berbasis internet berupa website
jogja heritage merupakan suatu sistem dimana interaksi antara masyarakat
(khususnya Yogyakarta) dan komputer menjadi peranan yang sangat penting
untuk kegiatan sosialisasi dan pelestarian bangunan bersejarah di kota
Yogyakarta.

3.2 Sasaran Penelitian
1. Melakukan identifikasi bangunan warisan bersejarah di kawasan komersial

Malioboro dan kawasan bersejarah Kotagede
2. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara komunitas lokal,

pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi, serta lembaga nirlaba yang
bergerak di bidang pelestarian heritage melalui website

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat/komunitas lokal Yogyakarta (terutama
pemilik bangunan bersejarah), dalam memperoleh materi sosialisasi
konservasi bagunanbersejarah melalui website jogja-heritage.
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3.3 Manfaat Penelitian
Sistem informasi konservasi bangunan bersejarah di kota Yogyakarta

berupa website bermanfaat dalam menciptakan suatu wadah komunikasi yang
efisien dalam bidang konservasi atau pelestarian bangunan bersejarah yang
dimiliki oleh masyarakat secara umum (masyarakat, komunitas, perguruan tinggi
dan sektor swasta).

Sistem informasi konservasi bangunan bersejarah di kota Yogyakarta
berupa website bermanfaat bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada
masyarakat dalam bidang pelestarian bangunan bersejarah. Sehingga dalam
website jogja heritage akan dapat diperoleh materi perundangan dan pedoman
kegitan yang terkait dengan kegiatan pelestarian bangunan bersejarah di kota
Yogyakarta.

IV. KONDISI BANGUNAN BERSEJARAH DI KAWASAN MALIOBORO DAN
KOTA GEDE

4.1 Profil Kawasan Penelitian
Penelitian “Sistem Informasi Konservasi Bangunan Bersejarah Berbasis

Stakeholders di Kota Yogyakarta”mengambil lokasi di kawasan Malioboro dan
Kotagede. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada banyaknya sebaran
bangunan bersejarah di lokasi tersebut. Menurut data Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Yogyakarta, terdapat 407 bangunan warisan budaya dan 30 bangunan
cagar budaya di wilayah Yogyakarta. Status bangunan itu ditetapkan melalui Surat
Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 798 Tahun 2009 tentang Penetapan
Bangunan Warisan Budaya (Arkeologi Indonesia, 14 Maret 2010).

a. Kawasan Malioboro
Wisata budaya Malioboro terkenal dari budaya makan lesehan (duduk di
trotoar, tidak di kursi). Kawasan Malioboro juga sering menjadi ajang
pentas budaya bagi seniman lokal. Sementara wisata sejarah dapat
dinikmati dengan keberadaan sejumlah bangunan dan monumen
bersejarah, antara lain Monumen Serangan Ormoem 1 Maret, Benteng
Vredeburg, dan Istana Negara. Selain wisata belanja, budaya, dan sejarah,
kawasan Malioboro juga terkenal sebagai daerah kunjungan wisata
nostalgia.

b. Kotagede
Dalam perkembangan selanjutnya Kotagede tetap ramai meskipun sudah
tidak lagi menjadi ibukota kerajaan. Berbagai peninggalan sejarah seperti
makam para pendiri kerajaan, Masjid Kotagede, rumah-rumah tradisional
dengan arsitektur Jawa yang khas, toponim perkampungan yang masih
menggunakan tata kota jaman dahulu, hingga reruntuhan benteng bisa
ditemukan di Kotagede. Adapun kawasan bersejarah Kotagede adalah
sebagai berikut:
1) Pasar Kotagede
2) Kompleks Makam Pendiri Kerajaan
3) Masjid Kotagede
4) Kedhaton
5) Reruntuhan Benteng
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4.2 Tipologi Bangunan Bersejarah di Kawasan Malioboro
Penyusunan tipologi bangunan bersejarah ini dilakukan dengan

menggunakan metode survei dan observasi lapangan. Terdapat lima elemen yang
digunakan sebagai dasar penyusunan tipologi bangunan bersejarah di kawasan
Malioboro, yaitu garis atap (roofline), ornamen fasad bangunan, pola jendela, papan
nama, dan tampak depan bangunan (storefront). Untuk masing-masing elemen
tersebut diberikan skor 1 hingga 5. Skor 1 diberikan pada bangunan yang
elemennya sudah sangat berubah dari aslinya. Sementara skor 5 diberikan pada
bangunan yang masih menjaga elemen penilaian bangunan bersejarah sesuai
dengan kondisi aslinya. Kriteria penilaian bangunan secara lebih lengkap adalah
sebagai berikut :

1 = sudah berubah total
2 = perubahan yang dilakukan terlalu banyak, namun masih tersisa

beberapa elemen asli/original
3 = terdapat perubahan, tetapi bentuk asli bangunan masih

terlihat/terpelihara
4 = bentuk asli bangunan masih terlihat/terpelihara tetapi sebenarnya telah

dilakukan sedikit perubahan
5 = bentuk asli masih terlihat dan terpelihara dengan baik

4.3 Tipologi bangunan besejarah di Kotagede
Untuk melihat karakteritik dari bangunan bersejarah yang terdapat di

Kotagede maka kita dapat melihatnya dari sejarah perkembangan Kotagede
sebagai ibu kota Kerajaan Mataram sampai sekarang berkembang sebagai pusat
kerajinan perak. Sebagai bekas ibu kota kerajaan lokal yang sadari dahulu menjadi
pusat kerajinan perak, sudah pastinya di Kotagede banyak sekali situs-situs
bersejarah. Dengan melihat latar belakang sejarah pembangunan kota dan
mengetahui jejak rekam sejarah yang masih ada dalam bentuk situs-situs sejarah
maka dapat dipahami konsep pembangunan kotagede, dengan begitu tipologi dari
bangunan bersejarah di Kotagede dapat terlihat.
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Gambar 1. Perbandingan Konstruksi Joglo, Limasan, Dan Kampung

Kriteria penilaian bangunan secara lebih lengkap adalah sebagai berikut :
1 = sudah berubah total
2 = perubahan yang dilakukan terlalu banyak, namun masih bentuk asli
3 = bentuk dan ornamen asli bangunan masih terlihat/terpelihara tetapi

sebenarnya telah banyak dilakukan perubahan
4 = bentuk asli bangunan masih terlihat/terpelihara namun kurang dalam

hal pemeliharaan
5 = bentuk asli masih terlihat dan terpelihara dengan baik

4.4 Persepsi Pemilik/Pengguna Bangunan di Kawasan Malioboro
Pengumpulan data persepsi pemilik/pengguna bangunan di kawasan

Malioboro meliputi :
1. Fungsi bangunan

Bangunan di kawasan Maliboro umumnya adalah bangunan pertokoan.
Beberapa memiliki fungsi mixed use, bagian depan untuk toko sementara bagian
belakang atau lantai atas berfungsi sebagai tempat tinggal. Fungsi bangunan
tersebut tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari bangunan
awalnya bahkan walaupun kepemilikan bangunan tersebut telah berpindah
tangan.
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2. Pengelolaan dan perawatan bangunan
Pengelolaan dan perawatan bangunan tersebut dilakukan secara swadaya

oleh pemilik/pengguna bangunan yang bersangkutan. Insentif ataupun bantuan
dari pemerintah terkait perawatan bangunan sangat jarang diberikan, kecuali pada
peristiwa khusus, seperti bencana gempa tahun 2006 lalu.
3. Persepsi terhadap bangunan heritage (bangunan bersejarah)

Berdasarkan UU no.5 tahun 1992 tentang preservasi dan konservasi
benda cagar budaya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda cagar
budaya adalah benda buatan manusia

4.5 Persepsi Pemilik/Pengguna Bangunan di Kawasan Kotagede
Pengumpulan data persepsi pemilik/pengguna bangunan di kawasan

Kotagede meliputi :
1. Fungsi bangunan

Kawasan kotagede pada dasarnya dibagi menjadi dua kawasan utama, yaitu
kawasan permukiman dan kawasan komersil (toko di pusat kerajinan perak).
Pada kawasan permukiman mayoritas kondisi bangunan masih
mempertahankan struktur bangunan lama. Dan hampir kesemua bangunan
merupakan warisan keluarga.

2. Pengelolaan dan perawatan bangunan
Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan perawatan bangunan berfsejarah
di Kotagede tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan penghuni/pengguna
bangunan di Malioboro. Penghuni/pengguna bangunan melaukan
pengelolaan/perawatan bangunan dengan swadaya. Insentif ataupun
bantuan dari pemerintah terkait perawatan bangunan sangat jarang
diberikan, kecuali pada peristiwa khusus, seperti bencana gempa tahun
2006 lalu.

V. ANALISIS BANGUNAN BERSEJARAH DAN SISTEM INFORMASI
5.1 Analisis Bangunan bersejarah Kawasan Malioboro

Berdasarkan klasifikasi, 62% dari 60 bangunan (31 bangunan)
diklasifikasikan sebagai memiliki perubahan besar, termasuk façade keseluruhan,
toko, dan signage. Sedangkan 26% (13 bangunan) berada di "kelas menengah"
dengan memiliki beberapa perubahan tetapi masih mempertahankan beberapa
aspek warisan. Sisanya 12% (6 bangunan) diklasifikasikan sebagai penahan
bangunan warisan.
1. Garis Atap

Berdasarkan dari pengamatan, garis atap merupakan faktor kunci yang
sering ditemukan dipertahankan, dengan sedikit perubahan oleh renovasi atau
mereka masih sama dengan yang lama.
2. Ornamen Wajah Bangunan (Façade)

Wajah bangunan bagian atas sering dipertahankan. Sebuah perubahan
besar-besaran di hiasan façade biasanya ditemukan pada setiap "toko besar,"
yang menggunakan lantai atas sebanyak lantai dasar.
3. Pola Jendela.

Jendela atas umumnya harus menekanaan proporsi desain vertikal.
Jendela strip horizontal yang tidak sesuai dengan pola traditionaloriginal desain
dan harus dihindari. Namun, beberapa pola pola jendela asli masih ditemukan
pada beberapa gaya bangunan asli dan ide di Pecinan Malioboro.
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4. Papan Nama
Sebagian besar bangunan warisan di jalan Malioboro komersial

menggunakan band tanda besar untuk menarik orang atau masyarakat.
Kebanyakan papan nama yang besar mereka menutupi jendela atas dan wajah
bangunan yang masih memiliki gaya asli bangunan Pecinan di Yogyakarta.

5. Etalase Bangunan
Sebagian besar bangunan di jalan Malioboro telah berubah menjadi toko

yang bergaya modern. Beberapa yang masih mempertahankan etalase nya adalah
toko tua atau masih dimiliki oleh keluarga yang sama seperti penggunaan
sebelumnya.

5.2 Analisis Bangunan bersejarah Kawasan Kotagede
Berdasarkan pada sejarah pembelajaran perkembangan bentuk rumah

tinggal tradisional jawa yang terdapat di Kawasan Kotagede dapat dikategorikaan
menjadi 3 macam bentukan yang mendasarinya sebagai bentuk rumah tinggal.
Yaitu rumah tradisional bentuk ,“Kampung”, bentuk “Limasan”dan bentuk “Joglo”.
Pembedaan bentuk bangunan ini juga menandakan status sosial si penghuni
rumah.
1. Garis Atap

Garis atap atau dalam kaitannya dengan bangunan heritage di kawasan
Kotagede adalah struktur atap merupakan faktor yang penting. Karena struktur
atap dalam arsitektur tradisional jawa merupakan bagian utama pembeda dari
setiap jenis bangunan tradisional jawa satu dengan yang lainnya.
2. Ornamen Wajah Bangunan (Façade)

Wajah bangunan dari bangunan yang ada di kawasan Kotagede sebagian
besar masih mencerminkan arsitektur tradisional dengan 3 jenis bangunan, yaitu
joglo, limasan, dan kampung. Untuk bangunan heritege di Kotagede fasad
bangunan tidak banyak yang berubah.
3. Pola Jendela

Banyak ditemukan pola jendela di bangunan yang ada di kawasan
Kotagede dengan disain garis vertikal, selain itu material yang digunakan adalah
kayu sebagai daun pintu jendela dan besi baja sebagai tralis. Di sebagian rumah
juga didapati jendeka dengan menggunakan ukiran yang pada umumnya bertema
falora dan fauna.
4. Tata letak bangunan

Rumah tradisional Jawa merupakan sebuah representasi dari kebudayaan
Jawa itu sendiri. Dalam budaya masyarakat Jawa, rumah tidak hanya berfungsi
sebagai tempat tinggal tetapi juga melambangkan status sosial yang disandang
oleh penguhuninya. Konsep arsitektur rumah tradisional Jawa melambangkan
wujud mikrokosmos dari alam semesta.

VI. MODEL SISTEM KOMUNIKASI BANGUNAN BERSEJARAH DI KOTA
YOGYAKARTA

Sistem komunikasi bangunan bersejarah di Kota Yogyakarta
menggunakan website yang berbasis teknologi PHP dan mySQL. Dalam
penyusunan model sistem komunikasi bangunan bersejarah di kota Yogyakarta
mencakup konsep pendekatan, tujuan, perancangan website, dan aplikasi sistem.
Perancangan sistem, perancangan mencakup langkah penetapan nama website,
perancangan sistem, perancangan antar muka (interface), perancangan menu
(menu utama dan sub-menu).
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6.1 Konsep pendekatan
Berdasarkan pada banyaknya sebaran bangunan bersejarah yang

terdapat di kota Jogjakarta terutama di kawasan Kotagede dan Malioboro, menurut
data dari Dinas kebudayaan dan pariwisata kota Jogjakarta bahwa terdapat 407
bangunan warisan budaya dan 30 bangunan cagar budaya di wilayah Jogjakarta
6.2 Tujuan

Diperlukan suatu sistem yang dapat menjadi sentral dalam memberikan
informasi tentang bangunan – bangunan bersejarah yang terdapat di Kota
Jogjakarta
6.3 Perancangan Website

1. Nama website:
Berdasarkan domain website yang telah ada, maka hasil nama website
selanjutnya adalah www.jogja-heritage.com

2. Perancangan Sistem
Sistem informasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman
berbasis php serta database yang digunakan adalah mySQL.

3. Perancangan Antar Muka (Interface)
1) Intro Header
2) Menu Utama
3) Sub Menu
4) Web Content
5) Footer

VII. KESIMPULAN dan REKOMENDASI
7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisa terhadap bangunan
heritage di Kota Yogyakarta, terutama kawasan Malioboro dan kawasan Kotagede,
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Perubahan terhadap fasad bangunan heritage di kawasan Malioboro

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
a. Komoditas barang yang dijual. Jika barang yang dijual merupakan barang

yang menunjang gaya hidup modern seperti distro atau supermarket, fasad
bangunan cenderung bergaya modern pula. Fasad bangunan bergaya
modern tersebut umumnya ditandai dengan papan nama (signband) yang
cukup masiv.

b. Perubahan kepemilikan bangunan. Hal ini terungkap dari wawancara
dengan pemilik atau penyewa bangunan di kawasan Malioboro.

c. Ketiadaan sosialisasi. Hal ini terungkap dari wawancara dengan pemilik
bangunan di kawasan Malioboro. Pemilik atau pengguna bangunan tidak
mengetahui tentang standar penetapan ataupun perawatan bangunan
heritage.

d. Minimnya dana perawatan bangunan heritage. Kondisi tersebut terungkap
dalam wawancara dengan pemilik ataupun pengguna bangunan di
kawasan Malioboro.
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2. Perubahan terhadap fasad bangunan heritage di kawasan Kotagede
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
a. Perubahan kepemilikan bangunan. Hal ini tergambar dari hasil wawancara

yang dilakukan kepada para penghuni bangunan di Kotagede.
b. Ketiadaan sosialisasi. Dari hasil wawancara dengan pemilik bangunan di

kawasan Kotagede. Sebagian besar dari pemilik bangunan tidak
mengetahui tentang standar penetapan ataupun perawatan bangunan
heritage.

c. Faktor ekonomi. Banyaknya bangunan heritage dan kuno yang tidak
terawat di kawasan Kotagede juga disebabkan oleh faktor tingkat ekonomi
masyarakat.

3. Pemilik ataupun pengguna bangunan heritage di kawasan Malioboro memiliki
persepsi positif (mendukung) maupun persepsi negatif (tidak setuju) terhadap
kondisi bangunan di kawasan Malioboro. Bangunan dengan skor atau nilai
tinggi akan digunakan sebagai contoh perawatan bangunan di kawasan
komersial Malioboro. Nilai tinggi bangunan heritage di kawasan komersial
Malioboro adalah 20 s/d 25 lihat Gambar 7.1. Sedangkan nilai bangun
heritage di kawasan Kotagede adalah 11 s/d 15 lihat Gambar 7.2.

Gambar 7.1.
Banguna Kimia Farma dengan skor 21

Gambar 7.2
Bangunan Joglo dengan nilai 13

7.2 Rekomendasi
Penyusunan panduan (guideline) mengenai bangunan heritage sangat diperlukan
bagi upaya konservasi dan preservasi bangunan bersejarah di Yogyakarta.
Panduan (guideline) bangunan heritage tersebut sebaiknya disusun dengan
memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut :
1. Pedoman partisipasi masyarakat dalam pembuatan guideline
2. Memuat cara perawatan bangunan yang murah dan mudah bagi orang awam
3. Memuat prosedur pembinaan dan pendampingan mengenai perawatan

bangunan heritage
4. Memuat mekanisme insentif perawatan bangunan heritage
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