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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 
Jejak Karbon (Carbon footprint) merupakan suatu ukuran 

jumlah total dari hasil emisi Karbon dioksida yang secara 
langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh aktivitas 
atau akumulasi yang berlebih dari penggunaan produk dalam 
kehidupan sehari-hari (Wiedmann dan Minx,2008). Emisi CO2 
langsung berasal dari penggunaan bahan bakar rumah tangga, 
BBM kendaraan bermotor untuk aktivitas keluarga, emisi CO2 
dari septictank, serta sisa hasil pernapasan manusia itu sendiri, 
sedangkan emisi CO2 tidak langsung berasal dari penggunaan 
energi listrik rumah tangga. Perlu diketahui besarnya emisi dari 
aktivitas manusia yang dihasilkan untuk mengetahui kualitas 
udara di daerah tersebut. 

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada 
wilayah perkotaan sangat penting, selain menambah keindahan 
kota juga meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. 
Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan 
akan meningkatkan produksi Oksigen dan menyerap Karbon 
dioksida. RTH yang dikelola dengan baik juga dapat 
menyediakan berbagai keuntungan ekologis dan mendukung 
keberlanjutan kota (Nowak et al., 2011). Sebaliknya, penyusutan 
RTH atau hutan kota berdampak pada penurunan keseimbangan 
ekosistem yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan 
perkotaan (Joga & Ismaun, 2011).  

Status kepemilikan RTH diklasifikasikan menjadi RTH publik, 
yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan 
yang dimiliki oleh pemerintah, RTH privat atau non publik, yaitu 
RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik pribadi Ruang 
Terbuka Hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau 
orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan 
terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung 
milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan (Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum, 2008). Menurut Undang-undang No.26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau 
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(RTH) minimal harus memiliki luasan 30% dari luas total wilayah 
dengan porsi 20% sebagai RTH publik dan 10% sebagai RTH 
privat. 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi 
Jawa Timur. Kota yang dikenal dengan julukan kota pelajar ini 
berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km 
sebelah selatan Kota Surabaya dan wilayahnya dikelilingi oleh 
Kabupaten Malang. Kota Malang yang terletak pada ketinggian 
antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan 
salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam 
dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah 
wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 
112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan. 
Penduduk Kota Malang pada tahun 1971 tercatat sebanyak 
421.577 jiwa, tahun 1980 sebanyak 510.906 jiwa, tahun 1995 
sebanyak 762.150, tahun 2000 sebanyak 756.984, tahun 2005 
sebanyak 790.356, dan tahun 2010 mencapai 820.243 jiwa 
(Badan Pusat Statistik, 2015). Berdasarkan pada data jumlah 
penduduk di atas terlihat bahwa terjadinya pertambahan jumlah 
penduduk setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah 
penduduk di Kota Malang maka berdampak pada pertumbuhan 
perumahan yang berarti akan mengurangi luas lahan terbuka 
hijau serta meningkatnya produksi Karbon dioksida dari kegiatan 
rumah tangga. 

Karbon dioksida (CO2) merupakan salah satu emisi gas 
buang yang berbahaya bagi manusia dan juga lingkungan. 
Keberadaan jumlah gas tersebut terutama di daerah kota tidak 
sedikit. Peningkatan emisi Karbon dioksida harus dikendalikan 
dengan cara mempertahankan luasan hutan  dan luasan 
kawasan ruang terbuka hijau untuk daerah perkotaan di tengah 
pesatnya pembangunan, baik pembangunan wilayah perumahan, 
industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Fungsi dari ruang 
terbuka hijau harus dimanfaatkan secara optimal untuk menekan 
jumlah gas polutan yang dihasilkan dari aktivitas penduduk. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan identifikasi 
kecukupan luasan RTH sebagai penyerap CO2. Hasil penelitian 
diharapkan dapat menjadi acuan untuk para pengambil kebijakan 
dalam memberi keputusan untuk mempertahankan atau 



 

3 
 

melakukan pengembangan area RTH khususnya di Perumahan 
Sawojajar 1 Kota Malang.  

 
1.2 Perumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah potensi gas CO2 yang dihasilkan dari aktivitas 

penduduk di Perumahan Sawojajar? 
2. Bagaimanakah kemampuan RTH untuk menyerap CO2 di 

Perumahan Sawojajar? 
3. Berapakah luas RTH ideal yang seharusnya terdapat pada 

Perumahan Sawojajar? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi potensi gas CO2 yang dihasilkan dari 
aktivitas penduduk di Perumahan Sawojajar. 

2. Menganalisis kemampuan RTH untuk menyerap CO2 di 
Perumahan Sawojajar. 

3. Merekomendasikan luas RTH ideal yang seharusnya 
terdapat pada wilayah Perumahan Sawojajar. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 
Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

berikut. 
1. Mengetahui kecukupan RTH dalam menyerap emisi CO2 dari 

kegiatan permukiman di Perumahan Sawojajar. 
2. Sarana meningkatkan kepedulian masyarakat beserta 

pemerintah setempat tentang pentingnya RTH yang ideal 
untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

3. Memberikan rekomendasi peta sebaran RTH yang ideal di 
permukiman untuk optimalisasi fungsi dalam penyerapan 
emisi CO2 di Perumahan Sawojajar. 
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1.5 Batasan Masalah 

 
Batasan masalah dari penelitian sebagai berikut. 

1. Penelitian dilakukan di Perumahan Sawojajar, Kota Malang. 
2. Luasan RTH yang dipantau adalah RTH publik yang dikelola 

pemerintah dan RTH privat berupa pohon serta tanaman 
perdu yang ada di pekarangan rumah karena keduanya 
mempengaruhi penyerapan CO2. 

3. Sumber CO2 yang dihitung berasal dari bahan bakar rumah 
tangga (LPG dan minyak tanah), emisi CO2 dari septictank, 
penggunaan kendaraan bermotor, industri (jika ada), serta 
sisa hasil pernapasan manusia. 

4. Data emisi Karbon dari kegiatan permukiman adalah data 
primer melalui survey. 

5. Pengambilan sampel diperuntukkan untuk perhitungan kadar 
CO2 pada siang hari. 

6. Penelitian bagaimana kemampuan penyerapan unsur CO2  
oleh jenis-jenis vegetasi tersebut. 

7. Sebaran emisi CO2 serta luasan RTH dianalisis spasial dan 
dipetakan menggunakan aplikasi Arcview 3.3. 

8. Arah angin diasumsikan tidak ada yang keluar dan masuk. 


