
RUANG TERBUKA 

KOTA

Tujuan Instruksional Khusus :

Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan 
mahasiswa magister manajemen mahasiswa magister manajemen 

pembangunan kota semester 2 akan 
mampu menjelaskan pengertian, dan  

klasifikasi ruang terbuka kota secara fisik 
dan non fisik, serta perannya dalam 

perancangan kota.
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RUANG TERBUKA

A. FISIK

Klasifikasi  Ruang TerbukaKlasifikasi  Ruang Terbuka

• SIFAT 

• SEJARAH



B. NON FISIK

• Kebutuhan sosial budaya : beinteraksi

• Kebutuhan ekonomi : kemudahan / 

ekonomisekonomis

• Kebutuhan Politik : apresiasi

• Kebutuhan ekologi : alami



Sifat 

• Hard Space : ruang terbuka yang secara 
prinsip dibatasi oleh dinding arsitektural, 
kebanyakan berfungsi sebagai tempat 
berkumpul khalayak dan aktifitas sosial, 
berupa square atau plaza.

• Soft Space :  ruang terbuka yang • Soft Space :  ruang terbuka yang 
didominasi oleh lingkungan alami, baik di 
dalam ataupun di luar kota. Di dalam 
kota dapat berupa taman, kebun dan 
jalur hijau. (Trancik, Roger, Finding Lost 

Space, 1986) 



Hard Space  :  SQUARE DAN PLAZA 

Piazza Dei Campo, SiennaPiazza Dei Campo, Sienna

Boston City Hall Plaza



Soft Space  :  RUANG TERBUKA HIJAU 

Ruang Terbuka Hijau di Wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan 
ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan, hutan 
kota, rekreasi, olah raga, pemakaman, pertanian, 
perkaranagan/halaman, jalur hijau dan lainnya.

Pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah :

• Ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk 
area/kawasn maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana 
dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka dan pada dasarnya tanpa 
bangunan.bangunan.

• Dalam RTH pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau 
tumbuh-tumbuhan secara alamiah atau budidaya tanaman seperti lahan 
pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya.

Tujuan Pembentukan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan :

• Meningktakan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, 
indah, bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan.

• Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan yang berguna 
untuk kepentingan masyarakat 



Manfaat Pemebentukan Ruang terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan :

• Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan.

• Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota,

• Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah.

Fungsi Pembentukan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan :

• Sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekososistem dan 
penyangga kehidupan

• Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan 
keindahan lingkungan,

• Sebagai sarana rekreasi• Sebagai sarana rekreasi

• Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam 
pencemaran baik di darat, peraiaran maupun udara.

• Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat 
untuk membentuk kesadaran lingkungan,

• Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah.

• Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro

• Sebagai pengatur tata air.



• Pemilihan vegetasi untuk peruntukan 
Ruang Tebuka Hijau juga memiliki kriteria 
tersendiri yang antara lain harus 
memperhatikan pada bentuk morfologi, 
nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, 
tahan cuaca, tahan hama penyakit, 
memiliki peredam intensif, daya resapan  memiliki peredam intensif, daya resapan  
air tinggi, pemeliharaan tidak intensif.

• Beberapa contoh  : Central Park, New 
York; Birkenhead Park, Liverpool ; 
Versailles Palace, Versailles. 



Central Park – New York

Hakona – open air museum



Perkembangan Ruang Terbuka 

Zucker (1959) berpendapat bahwa ruang terbuka publik di pusat 
kota terbentuk oleh dua faktor penting, yaitu : 

faktor fisik, berhubungan dengan bentuk dan massa bangunan 
yang ada disekitar ruang terbuka tersebut

faktor psikologi, bagaimana suatu generasi melihat dan 
menggunakan ruang terbuka. menggunakan ruang terbuka. 

Faktor kedua – yang dapat membentuk faktor pertama –
dipengaruhi oleh keadaan tempat dan waktu, sehingga dapat 
dikatakan bahwa faktor fisik merupakan representasi faktor 
psikologis.  “Keberadaan ruang terbuka publik adalah saksi dari 
perubahan kebutuhan manusia dari waktu ke waktu untuk 
menemukan kembali fakta fisik suatu komunitas di pusat kota 
“(Kostof 1992, 172).



Maraknya ruang terbuka publik di Itali dan Perancis dapat 
dijelaskan dari kombinasi antara kondisi iklim dan karakter 
perilaku temperamental dari orang-orang Romawi di selatan dan 
barat Eropa. Kondisi ini mendorong suatu bentuk kehidupan 
publik ,yang membuat jalan dan ruang terbuka publik menjadi 
tempat alami bagi representasi aktifitas masyarakat.

Bukan suatu kebetulan jika Roma dan Paris adalah kota yang selalu 
dihubungkan dengan ruang terbuka publik yang sempurna. 

Meskipun demikian, kondisi iklim yang hampir sama di Spanyol dan 
Yunani pada daerah Mediteranian yang sama, tidak banyak Yunani pada daerah Mediteranian yang sama, tidak banyak 
memiliki ruang terbuka publik yang bisa dibandingkan dengan 
ruang terbuka publik yang ada di Roma dan Paris. Alasan 
kesenjangan terbentuknya ruang terbuka publik di Spanyol 
adalah fakta bahwa saat masa jayanya pada abad ke enambelas 
dan ketujuhbelas, struktur sosial dan perilaku psikologi 
masyarakat Spanyol tidak mendukung terbentuknya kehidupan 
publik.



Di Inggris dan Belanda pada abad ke tujuhbelas, 

dalam masa ekspansi komersial dan aktifitas 

seni yang luar biasa, tidak terdapat suatu ruang 

terbuka publik yang luar biasa. Di kedua negeri 

ini iklim utara yang dingin dan penekanan yang 

dalam pada kehidupan keluarga menghambat 

berbagai keinginan untuk berekspresi pada berbagai keinginan untuk berekspresi pada 

ruang terbuka publik (Zucker 1959).



Untuk dapat melihat perkembangan kebutuhan 

masyarakat pada  ruang terbuka publik di pusat 

kota diperlukan tinjauan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi pada ruang terbuka 

publik di pusat kota pada beberapa tempat di 

dunia dari masa ke masa. Perubahan ini 

dipengaruhi oleh kekuatan politik, ekonomi, dipengaruhi oleh kekuatan politik, ekonomi, 

sosial, lingkungan, serta teknologi (Mann 

1993).



Periode Abad Pertengahan (476 SM – 1350)

• Sejalan dengan kepentingan agama dan pertahanan, ruang terbuka 
terbentuk karena kebutuhan akan urban void dimana jalan-jalan kota yang 
berliku dan sempit bermuara, bertujuan untuk tempat persiapan ibadah di 
gereja (parvis) atau melakukan kegiatan massal (misalnya Palio di Sienna), 
sekaligus tempat mengepung musuh yang masuk ke kota.  

• Ruang terbuka publik berada di pusat kota, biasanya dekat dengan dengan 
gereja atau katedral, balai kota, dan sumur publik; mempunyai konfigurasi 
tidak menentu; sering tidak ada jalan yang melintasi secara lurus; tempat 
penduduk berkumpul; kebanyakan menyatu dengan harmoni  sebagai 
elemen estetis kota. Contoh yang populer adalah  Piazza della Signoria, 
Florensia dan  Piazza del Campo, Sienna.
elemen estetis kota. Contoh yang populer adalah  Piazza della Signoria, 
Florensia dan  Piazza del Campo, Sienna.

• Piazza del Campo di Sienna adalah sebuah ruang terbuka di pusat kota 
tempat semua kegiatan publik berlangsung. Kegiatan sehari-hari yang 
dilakukan masyarakat di Piazza del Campo adalah aktifitas perdagangan, 
berjalan-jalan, bertemu teman, berbincang-bincang, duduk-duduk atau 
mengambil air di air mancur. 



Piazza del Campo, Sienna

Ruang terbuka kota sebagai urban void, terbentuk 

dari rongga di tengah kepadatan bangunan di pusat 

kota, di tandai dengan sebuah menara gereja 

sebagi land-mark. (Sumber : Asihara 1981 : 15)

Piazza del Campo, Sienna

Ruang terbuka kota tempat semua kegiatan publik 

bertempat, sehingga dijuluki urban living room.

Kegiatan duduk-duduk dan berjalan-jalan serta 

café di pinggir Piazza masih berlangsung hingga 

kini. (Sumber : Webb 1990 : 34)



• b. Islam dari Timur Tengah Hingga Spanyol

• Keadaan iklim di Spanyol hampir sama  dengan 
daerah Muslim di Timur Tengah; sangat panas dan 
kering dengan lansekap yang keras dan tidak subur.

• Agama Islam sebagai elemen pemersatu 
perikehidupan; berawal dari Mekah (Saudi Arabia) 
pada awal abad ketujuh kemudian berkembang ke 
selatan dan barat; pada abad ke tujuh, daerah Selatan 
Spanyol didominasi oleh Islam; Islam melarang potret Spanyol didominasi oleh Islam; Islam melarang potret 
bentuk-bentuk binatang atau manusia, 
mengakibatkan perkembangan dekorasi geometrik 
untuk bangunan dan taman; percaya pada 
pembuktian ilmiah daripada mu’jizat (Mann, 1993)



Sebuah Musalla di Algeria dengan dinding

lurus dan panjang (di sebelah kiri gambar)

yang berorientasi ke Mekah seperti Mesjid

disebelahnya.

(Sumber : Kostov 1992, 131)

Samarkand City 
Square - Moghul



Periode Abad Renaisan (abad XIV – XVII)

a. Itali

Kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan seni berkembang pesat 
sehingga menjadi momentum kembalinya orde klasik dimana terdapat 
bentuk persegi atau trapezoid, simetris bilateral dan motif arsitektur 
klasik yang menghiasi pinggir ruang terbuka serta  penggunaan poros 
menuju ruang terbuka publik. Proporsi ruang terbuka ditujukan untuk 
melihat bangunan publik dari  jarak jauh.  Ruang terbuka publik dihiasi 
oleh detail yang kaya dan berbagai pertunjukan seni, seperti ; air 
mancur, patung-patung, tugu-tugu, tangga-tangga, dan perkerasan.  
Diterapkan muslihat visual dan perbaikan perspektif, serta bentuk 
konfigurasi trapezoidal seperti di Piazza del Campodoglio yang juga 
mencampurkan unsur-unsur lama dan baru. Bentuk-bentuk renaisan mencampurkan unsur-unsur lama dan baru. Bentuk-bentuk renaisan 
juga di terapkan dalam ruang terbuka yang telah ada sejak zaman 
medieval.

Beberapa contoh ruang terbuka yang paling menonjol pada masa Renaisan 
adalah Piazza della santissima Annunziata, Roma,  tahun 1419 oleh 
Brunelleschi; Piazza del Campodoglio, Roma, tahun 1537 oleh 
Michaelangelo dan Piazza San Marco, Venesia, tahun 800-1810.



Piazza San Marco : The Ball Room Of Europe



Piazza Del Campidoglio oleh Michaelangelo





b. Perancis

Kemakmuran karena suburnya lahan pertanian telah 
mendukung gaya hidup aristokrat yang materialistik. 
Sehingga yang menonjol adalah kepentingan raja dan 
arsitokrat yang mempunyai kebutuhan akan istana 
yang indah dan taman yang spektakuler seperti di 
Versailles yang dirancang oleh Andre Le Notre. Ruang 
terbuka publik bermula dari keputusan raja untuk 
membuat suatu ruang terbuka yang diperuntukkan 
bagi perumahan mewah para bangsawan.   
Kebanyakan dari ruang terbuka tersebut berbentuk Kebanyakan dari ruang terbuka tersebut berbentuk 
persegi, dimana pada acara perayaan hari besar   
dapat menampung puluhan ribu orang. Terbentuknya 
ruang terbuka publik di tengah tempat tinggal di 
Perancis ini  merupakan preseden penting bagi 
pembentukan ruang terbuka sejenis di Eropa (Morris 
1994).



Place Royale, Paris ,1612.

Dikelilingi tempat tinggal para bangsawan.

Pada saat acara perayaan dapat

menampung puluhan ribu penduduk

(Sumber : Webb 1990, 84)

Place de la Concorde, simbol kekuatan 

politik,  menjadi tempat berkumpulnya 

masyarakat pada saat Revolusi Perancis 

dan berbagai  peristiwa suksesi  lainnya.  

(Sumber : Webb 1990, 151)



Periode Eropa Modern (1700-1837)

• Keadaan Sosial pada masa ini di benua Eropa ditandai 
dengan terjadinya perang antara Inggris dan Perancis 
sedangkan di benua Amerika terjadi revolusi Amerika. 
Terjadi urbanisasi penduduk yang menyusul revolusi 
industri; masa ini merupakan masa pencerahan dengan 
berbagai kerusuhan dan reformasi.

• Di Inggris telah terjadi perubahan pada konsep ruang 
terbuka yang tadinya terpengaruh taman formal terbuka yang tadinya terpengaruh taman formal 
Perancis menjadi taman informal yang menyerupai 
pemadangan alam yang alami.  Ruang terbuka publik di 
pusat kota yang tadinya berupa perkerasan dan patung 
di tanami pohon-pohon agar tampak lebih alami pada 
tahun 1800-an (Mann 1993).



Bedford Square, London, 1775.

Ruang terbuka  publik yang ditanami 

pepohonan. 

( Sumber: Kostov 1994,   )

Square sebagi simbol dari kota, negara dan imperium (Webb 

1990).  Contoh yang paling menonjol adalah : Bedford 

square, London,1775  dan  Trafalgar Square, London.

Travalgar Square, London, 1862.

Simbol dari kota, negara dan kerajaan

(Sumber : Webb 1990, 164) 



Amerika Serikat

Pada periode kolonial (1620-1791) ruang 
terbuka publik di pusat kota merupakan 
ruang bersama, digunakan untuk 
latihan tentara, tempat mengembala 
sapi, atau pertahanan terakhir jika kota 
diserang. Didekat ruang terbuka diserang. Didekat ruang terbuka 
tersebut terdapat gereja, sekolah, 
tempat pertemuan, dan pasar. 
Contohnya adalah Boston Common, 
1630.



• Untuk menghadapi masalah pusat kota yang 
semakin ditinggalkan penduduk, pemerintah 
Amerika Serikat menggalakkan progran urban 

renewal , termasuk menata kembali ruang 
terbuka publik di pusat kota.  Contohnya 
adalah Mellon Square di Pittsburg pada tahun 
1955 yang dibawahnya terdapat area parkir  
(Mann 1993, 80). Gambar 2.17 Mellon Square, (Mann 1993, 80). Gambar 2.17 Mellon Square, 
Pittsburgh, Pennsylvania.

• Proyek perancangan kawasan ruang terbuka 
publik di pusat kota, dengan areal parkir 
dibawah tanah (Mann 1993, 54)











• Alun-alun kuta-negara di Jawa

• Kebutuhan masyarakat pada ruang terbuka publik di pusat kota 
di Indonesia dapat ditelusuri melalui keberadaan alun-alun pada 
pusat kuta-negara di kota-kota Jawa kuno. Secara fisik alun-alun 
dibentuk  berdasarkan konsep empat arah mata angin  dan 
konsep bhuwana : air, bumi, udara dan api yang membentuk 
suatu sumbu dengan keraton atau candi.  Setelah adanya 
pengaruh Islam, di pinggir alun-alun juga didirikan mesjid. Selain 
adanya keraton dan mesjid di sekitar alun-alun, untuk 
mendefiniskan ruang terbuka publik tersebut, ditengahnya 
sering ditempatkan monumen, panggung atau pohon beringin.  sering ditempatkan monumen, panggung atau pohon beringin.  
Jarang ditemukan pemukiman yang mendefinisikan alun-alun, 
karena konsep pemukiman cenderung pada pola linier yang 
menyebar dari alun-alun menurut empat arah utama. Hal ini 
merupakan perbedaan morfologis ruang terbuka publik di Jawa 
dengan ruang terbuka publik di Eropa dimana bangunan 
pemukiman sering menjadi pelingkup.



Pada saat kedatangan Belanda, kekuatan politik di alun-alun 
diperkuat dengan adanya kantor pemerintahan atau benteng 
di sekitar alun-alun.  Pada sekitar tahun 1650,  Belanda 
merampungkan kompleks benteng Kasteel di Kota Lama 
Jakarta. Di depan Kastel terdapat Kasteelbuitenplein sebuah 
ruang terbuka yang berhubungan dengan sebuah sumbu ke 
ruang terbuka lain yang disebut townhall square atau 
Stadhuisplein sekarang taman Fatahillah. Pada tahun 1925, 
arsitek HP Berlage membuat suatu rencana kota dimana ia 
menjadikan Taman Fatahillah sebagai ruang terbuka publik menjadikan Taman Fatahillah sebagai ruang terbuka publik 
untuk Batavia. Dia menempatkan bangunan balaikota dan 
pengadilan di sekitar ruang terbuka. Pada keempat sudut 
ruang terbuka publik tersebut ditanaman pohon beringin, 
sebagai karakter dari ruang terbuka publik Hindia Belanda. 



Taman Fatahillah.

Gambar rencana Berlage  tahun 1925 yang mengusulkan 

fasade bangunan yang menerus dan membentuk sumbu 

di sekitar ruang terbuka publik (Sumber : Berlage 1925 : 

263-264 dari Nas 1995 : 75)

Se













JALAN (Street)

• Sekilas tentang jalan (street) :

• Tempat dimana orang dapat berjalan : menghubungkan satu 
tempat ke tempat lain ; sirkulasi

• Kenyamanan fisik : aman, bebas, nyaman ; street furniture

• Definisi : memiliki batas yang jelas dan memberikan skala ; lebar 
jalan

• Visual : menarik pandangan mata ; signage

• Transparansi : kejelasan arah, tujuan dan objek ; panjang jalan

• Komplementari : tanggapan kelompok bangunan terhadap jalan ; • Komplementari : tanggapan kelompok bangunan terhadap jalan ; 
UDGL

• Pemeliharaan : kebersihan, kerapian dan keselamatan ; 
manajemen

Beberapa buku penting tentang jalan di perkotaan :

• Liveable street by Donald Appleyard

• Great Streets by Allan B. Jacobs 








