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Jihan Jamaluddin 1), Ananto Yudono 2), Aifuddin Akil 3) 

E-mail : Jihanjamaluddin95@gmail.com 

ABSTRAK 

Indonesia saat ini fokus pada penanganan daerah perkotaan yang sangat rentan 

mengalami dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang 

yang terintegrasi menjadi unsur penting didalam mewujudkan ruang yang nyaman, 

produktif dan berkelanjutan. Kota Makassar telah berkembang menjadi Kota 

Metropolitan dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,4 juta jiwa. Permasalahan 

perkotaan yang dihadapi Kota Makassar saat ini adalah : kurangnya Ruang Terbuka Hijau 

(RTH),jumlah sampah yang semakin meningkat, kemacetan, banjir, pengelelolaan 

limbah cair yang belum mencapai 100%, kebocoran pipa PDAM masih sangat tinggi dan 

partisipasi masyarakat dalam penanganan lingkungan belum maksimal. Metode 

pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan lingkungan Kota 

Maakassar adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari Asian 

Green City Index. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji kinerja Kota Makassar 

terhadap enam atribut dari delapan atribut Kota Hijau seperti Land Use and Building, 

Transportation, Water, Waste, Sanitation dan Environmental Governance serta seberapa 

penting kebutuhan atribut tersebut dengan hasil akhir terhadap strategi penerapan konsep 

kota hijau. Output dari penelitian ini adalah berupa strategi untuk meningkatkan kinerja 

kota dari setiap indikator Asian Green City Index (AGCI). 

Kata kunci : Kota Hijau, Asian Green City Index (AGCI), Strategi, Peningkatan, kinerja 
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STRATEGY OF APPLYING GREEN CITY CONCEPT IN MAKASSAR 

CITY 

Jihan Jamaluddin 1), Ananto Yudono 2), Aifuddin Akil 3) 

E-mail : Jihanjamaluddin95@gmail.com 

ABSTRACT 

Indonesia is currently focusing on the handling of urban areas that are particularly 

vulnerable to the effects of climate change. Therefore, the implementation of integrated 

spatial planning becomes an important element in creating a comfortable, productive and 

sustainable space. The Makassar city has grown into a Metropolitan City with a 

population of approximately 1.4 million inhabitants. The urban problems faced by 

Makassar City are: the lack of Green Open Space (RTH), the increasing amount of 

garbage, the congestion, the flood, the waste water management which has not reached 

100%, the PDAM pipeline leak is still very high and the community participation in 

environmental handling has not maximum. The Makassar city was chosen as the research 

location because Makassar is the capital of South Sulawesi Province and is the 

Metropolitan City. The approach method used to solve the environmental problems of 

Maakassar City is by using qualitative and quantitative approach from Asian Green City 

Index. This approach is used to assess the performance of Makassar City to the six 

attributes of the eight attributes of Green City such as Land Use and Building, 

Transportation, Water, Waste, Sanitation and Environmental Governance and how 

important the attribute needs are with the final outcome of the green city concept 

implementation strategy. The output of this research is a strategy to improve city 

performance from each indicator of Asian Green City Index (AGCI). 

Keyword : Green city, Asian Green City Index (AGCI), Strategy, Enhancement, 

Performance  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di seluruh dunia, kota hijau atau green cities telah menjadi model pengembangan 

perkotaan yang baru, baik di benua Amerika, Asia, Eropa, Australia, maupun Afrika. 

Fenomena yang sama juga dialami oleh Indonesia.  Maka perlu diperhatikan bahwa 

dampak perubahan iklim di Indonesia bukan hanya dihadapi melalui bidang kehutanan 

atau pengembangan lahan gambut, tetapi sekarang juga melalui pengembangan kawasan 

seperti identitas perkotaan, dengan konsep Kota Hijau (Green city) (1 Nugroho, 2 

Syaodih, 2010). 

Pertumbuhan dan pembangunan kota yang sangat cepat sudah terjadi di negara–

negara berkembang, salah satunya di Indonesia (Desdyanza, 2014). Ini merupakan 

tantangan baru dan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia, terlebih karena lebih dari 

52% penduduk nasional mendiami kawasan perkotaan. Indonesia saat ini fokus pada 

penanganan daerah perkotaan yang sangat rentan mengalami dampak perubahan iklim. 

Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi menjadi unsur penting 

didalam mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan ) (Nugroho dan 

Syaodih, 2010). 

Pertumbuhan dan perkembangan kota dialami juga oleh Kota Makassar dimana kita 

ketahui Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar 

merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu 

pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Dari aspek 

pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di 

Indonesia, yaitu kota terbesar di luar pulau Jawa setelah kota Medan. Dengan memiliki 

wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1.449.401 juta jiwa (BPS kota 

Makassar, 2016). Kota Makassar menjadi kota tujuan bagi warga agar dapat 

meningkatkan perekonomian dapat dilihat dari penduduk yang bermukim di kota 

Makassar  tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang 

menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, 

Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. (Wikipedia.org). Hal tersebut dapat menimbulkan 

beberapa permasalahan lingkungan di Kota Makassar. Kota Makassar belum berhasil 

dalam mencapai kriteria kota hijau dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kondisi RTH 

Kota Makassar hanya 8,31%  dari luas wilayah kota Makassar (Dinas PU Kota Makassar, 

2016), masih terdapat kemacetan dibeberapa titik di jalan Kota Makassar, produksi 
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sampah semakin meningkat yaitu 3,1 l/o/h (Dinas BLHD Kota Makassar, masyarakat 

belum maksimal menerapkan konsep 4R dalam pengolahan sampahnya, kebocoran pipa 

PDAM Kota Makassar terbilang sangat tinggi yaitu 43%, limbah sanitasi yang diolah 

masih dibawah 100% yaitu hanya 50% saja. Dalam isu tersebut dibutuhkan adanya 

penanganan berdasarkan teori Asian Grenn City Index dan Program Pengembangan Kota 

Hijau dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar Kota 

Makassar menjadi kota yang berkelanjutan. 

Kota Hijau atau Green city merupakan suatu konsep pembangunan kota yang 

berpihak pada prinsip pembangunan kota berkelanjutan. Perwujudan konsep kota hijau 

merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kota menuju kota yang 

berkelanjutan dari sisi ekonomi, ekologi, dan sosial–budaya. Terdapat berbagai konsep 

dan tata cara pencapaian dalam perwujudan suatu kota hijau yang dapat berbeda pada 

suatu kota atau negara. Panduan Kota Hijau di Indonesia (2012) menjelaskan, terdapat 

delapan indikator dalam mewujudkan Kota Hijau yaitu; 1) perencanaan dan perancangan 

kota yang berkelanjutan (green planning and design), 2) pengadaan ruang terbuka hijau 

(green open space), 3) penerapan bangunan hijau yang ramah energi (green building), 4) 

pengolahan sampah secara terpadu (green waste), 5) penggunaan transportasi ramah 

lingkungan (green transportation), 6) peningkatan kualitas air perkotaan (green water), 

7) pemanfaatan sumber energi efisien dan ramah lingkungan (green energy), serta 8) 

pengembangan jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang 

sehat atau dikenal dengan komunitas hijau (green community). Delapan indikator 

tersebut, memiliki keterkaitan antar satu sama lain di dalam perwujudan konsep Kota 

Hijau. 

Sebagai salah satu solusi pemecahan permasalahan kota, khususnya di Kota 

Makassar, pengembangan konsep Kota Hijau merupakan suatu langkah yang diharapkan 

mampu mengatasi permasalahan kota demi terwujudnya kehidupan kota yang ekonomis, 

ekologis, dan kehidupan sosial–budaya yang berkelanjutan. 

Maka penilitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi 

penerapan konsep green city di kota Makassar. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Untuk merumuskan konsep atribut green city di Kota Makassar berdasarkan latar 

belakang diatas yang telah dijabarkan, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian agar kemudian penerapan konsep atribut green city dapat 
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disesuaikan dengan kebutuhan penataan. Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini terdiri 

dari : 

1. Bagaimana kondisi eksisting indeks green city di Kota Makassar ? 

2. Bagaimana tingkat kinerja Kota Makassar terhadap indeks green city ? 

3. Bagaimana strategi peningkatan indeks green city di Kota Makassar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Kota Makassar saat ini dan dapat 

memberikan strategi terkait isu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan 

menerapkan konsep kota hijau (green city), sehingga kota menjadi lebih nyaman dan 

kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Penerapan konsep kota hijau dimaksud agar 

masyarakat dapat lebih peduli akan lingkungan. Semakin baik kualitas lingkungan maka 

masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut akan semakin bahagia karena didukung 

dengan lingkungan yang aman dan nyaman (Harsalina Eka Saraya, 2014). Maka untuk 

mencapai tujuan tersebut dibutuhkan proses berupa penelitian dengan menjawab 

pertanyaan penelitian, sebagai berikut : 

1. Mengetahui kondisi eksisting index green city di Kota Makassar. 

2. Mengetahui tingkat kinerja Kota Makassar terhadap indeks green city. 

3. Mengetahui strategi dalam menigkatkan indeks green city di kota Makassar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai sebagai bagian dari tujuan 

dilakukan penelitian yaitu antara lain : 

1. Pada bidang ilmu PWK, sebagai bahan pembelajaran dan pengalaman mengenai 

strategi penilaian performa kota menggunakan konsep green city dan strategi 

penerapan khususnya dikawasan perkotaan. 

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, sebagai masukan untuk pengembangan 

peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan atribut green city sehingga 

mampu mewujudkan kehidupan kota yang ekonomis, ekologis, dan kehidupan 

sosial–budaya yang berkelanjutan. 

3. Bagi pihak lain, sebagai ilmu pembelajaran yang memberikan informasi inovasi 

penataan kawasan lingkungan yang berkelanjutan dan sebagai salah satu bagian yang 

telibat langsung untuk mewujudkan kota hijau dan ramah lingkungan. 
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1.5 Lingkup Penelitian 

Lingkup penlitian yang merupakan batasan peneltian sebagai acuan dalam dalam 

tulisan ini mencakup lokasi penelitian dan lingkup substansi yang merupakan landasan 

materi utama. Berikut penjabaran dari batasan wilayah dan substansial peneliti : 

1.1.1 Batasan Wilayah 

Lokasi penelitian dalam tulisan ini yaitu di Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan atas kondisi lingkungan kota Makassar yang masih belum menerapkan konsep 

kota hijau sehingga peneliti menjadikan kota Makassar sebagai patokan untuk penelitian. 

Perlu adanya strategi penerapan kota hijau agar mewujudkan kota Makassar menjadi kota 

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

1.1.2 Batasan Substansi 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup prinsip dan atribut-atribut 

kota hjau dalam mewujudkan green city di kota Makassar berdasarkan arahan kementrian 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dalam program pengembangan kota 

hijau (P2KH), serta Asian green city index. 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian 

Sumber : RTRW Kota Makassar, 2010 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penelitian ini terdiri dari enam bab dengan beberapa sub bab. 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 Bab II Kajian Literatur, membahas tentang kajian teori dan kajian literatur yang 

digunakan. Tahap ini perlu dilakukan untuk memperoleh dasar ilmu dan aturan 

yang akan digunakan untuk merancang langkah-langkah pengambilan dan 

pengolahan data penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian. Kajian 

literatur tersebut berkaitan dengan teori green city. Bab ini juga menjelaskan 

mengenai atribut kota hijau yang merupakan acuan dalam penerapan green 

city. Selain itu, juga dibahas studi banding terkait kasus sejenis serta 

merumuskan kerangka pikir dari penelitian yang akan dilakukan.  

 Bab III Metode Penelitian, membahas tentang metode penelitian yang 

berkaitan dengan  jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis yang 

dipergunakan dalam rangka pengolahan data serta variabel yang digunakan, 

tabel  kebutuhan data, definisi operasional, serta kerangka penelitian. 

 Bab IV Gambaran Umum, membahas tentang gambaran umum, kondisi 

demografi, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, serta karakteristik lokasi. 

 Bab V Analisis dan Pembahasan, membahas tentang analisis dan pembahasan 

yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada pertanyaan 

penelitian dengan melihat kajian pustaka serta menggunakan metode analisis 

data yang terdapat pada bab metode penelitian. 

 Bab VI Penutup, membahas tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran yang 

didapat dari hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kota 

Menurut Weber (1958) dalam Saraya (2014), kota adalah suatu tempat yang 

penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar 

lokal. Menurut Wirth dalam Saraya (2014), kota adalah permukiman yang relative 

besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan 

sosialnya. Sehingga dapat disimpulkan, kota merupakan suatu daerah yang 

memiliki penduduk relatif banyak, adanya heterogenitas penduduk dan dapat 

memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal (Saraya, 2014). 

Amos Rapoport (1985) dalam Dita (2015) menggunakan 10 kriteria secara 

lebih spesifik untuk merumuskan kota sebagai berikut: 

1. Ukuran dan jumlah penduduknya yang besar terhadap massa dan tempat; 

2. Bersifat permanen; 

3. Kepadatan minimum terhadap massa dan tempat; 

4. Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan dan 

ruang-ruang perkotaan yang nyata; 

5. Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja. 

Menurut Hatt dan Reis (1959) dalam Dita (2015) bahwa kehadiran kota adalah 

untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kegiatan ekonomi penduduk yang selalu 

berkembang. 

Menurut Irwan (2007) dalam Desdyanza (2014) terdapat banyak permasalah. 

Permasalahan lingkungan perkotaan yang menghambat terwujudnya kota hijau 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingginya laju pertumbuhan 

penduduk serta laju pertambahan luas lahan terbangun, semakin menurunnya ruang 

terbuka hijau, terjadinya pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah. 

 

2.2 Kota Yang Berkelanjutan 

Kebijakan pembangunan suatu perkotaan menurut Ernawi (2011) tidak dapat 

dipisahkan dan keterpaduan antara perencanaan lingkungan, angkutan dan 

penggunaan lahan. Kota-kota yang pertumbuhannya sangat cepat dan padat sering 

dijumpai permasalahan rnendesak dalam penggunaan lahan, transportasi dan 

lingkungan. Pengelolaan kota diupayakan memprioritaskan kekuatan kapasitas 
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untuk perencanaan implementasi kebijakan melalui koordinasi yang baik terkait 

dengan pemerintahan di wilayah tersebut (Suyanto, 2015). 

Pengelolaan fisik lingkungan kota menurut Budihardjo (2005) diwujudkan 

pemerintah melalui program-program yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan 

lingkungan kota. Berkelanjutan yang dimaksud adalah adanya keseimbangan baik 

secara ekonomi, sosial maupun lingkungan alam atau lebih dikenal dengan istilah 

sustainable city (Lestari dkk (2012)). 

Sustainable City menurut Budihardjo (1999) merupakan bentuk dari 

Sustainable Development yakni pembangunan yang berguna untuk memenuhi 

kebutuhan saat ini tanpa perlu menurunkan kemampuan generasi yang akan datang. 

Pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya didasarkan atas aspek 

lingkungan yang berkelanjutan melainkan bersumber dari masyarakat 

berkelanjutan. Berkelanjutan memiliki makna terjaga secara stabil kondisi ekonomi 

masyarakat yang sejahtera sesuai dengan pengembangan potensi lingkungan atau 

keunikan masyarakatnya serta kondisi lingkungan alam yang semakin baik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kota yang berkelanjutan adalah kota yang 

mampu menjaga keseimbangan lingkungan (ecology), ekonomi (economy) dan 

sosial masyarakat (social) (Lestari dkk (2012)). 

Pembangunan yang berkelanjutan menurut Soemarwoto (2004) merupakan 

perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan ekologi dan sosial 

dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilannya memerlukan 

kebijakan yang tepat, perencanaan, pembelajaran dan viabilitas politiknya 

tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahan dan kegiatan 

dunia usahanya (Lestari dkk (2012)). 

Prinsip-prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan menurut Research 

Triangle Institue (1996) diperlukan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan. 

Dalam sustainable city diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E: 

Environment (Ecology), Economy, Employment, Equity Engagement, dan Energy 

(Lestari dkk (2012)). Prinsip kota berkelanjutan meliputi : terjaminnya 

perekonomian yang stabil, peningkatan produktivitas warga, pelayanan publik yang 

memadai, terjaminnya kualitas lingkungan dan pemerataan, kesejahteraan, 

lingkungan yang sehat dan lestari (Wardhono, 2011). 

Tujuan pembangunan kota berkelanjutan di negara maju menurut Budihardjo 

(2005) umumnya perhatiannya banyak diberikan pada konservasi dan 

pemeliharaan, baik lingkungan alamiah maupun lingkungan buatan.Terdapat tiga 
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hal merupakan prinsip perancangan kota yang berkelanjutan yaitu: pertama, 

pemakaian kembali bangunan, jalan, infrastruktur yang sudah ada, serta komponen 

dan material bangunan yang telah di daur ulang. Kedua, konservasi sumberdaya 

alam, flora, fauna, dan tata ruang. Material bangunan harus didapatkan dari sumber-

sumber yang berkelanjutan. Ketiga, pola dan konstruksi bangunan harus memakai 

energi seminimal mungkin. Setiap bangunan harus dirancang fleksibel sehingga 

dapat dipakai untuk fungsi berbeda sepanjang usia bangunan (Suyanto, 2015). 

Upaya menciptakan kota hijau atau berkelanjutan menurut Budihardjo (2005) 

diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E, yaitu environment 

(ecology), economy (employment), equity, engagement dan energy (Suyanto, 2015). 

Budimanta (2005) berpendapat bahwa untuk mencapai pembangunan kota 

berkelanjutan, maka dipersyaratkan aksi pencegahan penurunan aset-aset 

lingkungan. sehingga sumberdaya untuk kegiatan manusia dapat terus berlanjut. 

Menindaklanjuti hal itu, maka aksi untuk melakukan pencegahan meliputi aspek: 

(1) meminimalkan pemakaian atau limbah sumberdaya yang tidak dapat didaur 

ulang, (2) pemakaian berkelanjutan dan sumberdaya yang dapat didaur ulang, 

seperti air, tanaman pertanian dan produk-produk biomas dan (3) meyakinkan 

bahwa limbah dapat diabsorbsi secara lokal dan global (Suyanto, 2015). 

Beberapa tindakan perlu diperhatikan menuju kota berkelanjutan/hijau, sebagai 

berikut (DPU 2008): 

1. Komponen desain ekologis terdiri atas :  

a. Manajemen sumberdaya air; 

b. Lanskapkota (hutan kota, peraturan pertanian perkotaan); 

c. Manajemen Iimbah terpadu (pengkomposan tingkat rumah tangga); 

d. Transportasi (bentuk alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, 

peraturan penggunaan sepeda, desain jalur sepeda dan pejalan kaki); 

e. Teknologi yang berkelanjutan (pemanfaatan sinar matahari, air dan angin 

sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui). 

2. Komponen sosial-budaya terdiri atas: 

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kota 

hijau/kota ekologis/kota yang berkelanjutan; 

b. Pengembangan kota hijau berbasis pengetahuan lokal dan kearifan lokal yang 

ada dalam masyarakat setempat; 

c. Menilai tingkat keberlanjutan masyarakat. 
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Kota berkelanjutan memiliki beberapa indikator dan dirangkum dalam 10 isu 

utama, yaitu (Susilo 2012): 

a. Akses penduduk pada ruang terbuka hijau atau green open space; 

b. Lingkungan sehat yang diukur dari air quality (kualitas udara); 

c. Penggunaan sumberdaya yang efesien (energi, air, limbah dan sampah) atau 

green energi, green waste dan green water; 

d. Kualitas lingkungan binaan atau green building; 

e. Aksesibilitas (transportasi umum, jalur sepeda, pejalan kaki) green 

transportation; 

f. Green economy atau ekonomi hijau; 

g. Model partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota berkelanjutan atau 

green community; 

h. Social justice yaitu keadilan sosial berkaitan dengan angka kemiskinan; 

i. Kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan kenyamanan hidup; 

j. Berbagai aktivitas masyarakat di bidang sosial dan budaya. 

 

2.3 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah upaya untuk kota yang 

berkelanjutan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota/Kabupaten dalam rangka mewujudkan delapan atribut kota hijau yaitu : 

1. Perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan 

2. Ketersediaan ruang terbuka hijau 

3. Konsumsi energi yang efisien 

4. Pengelolaan air yang efektif 

5. Pengelolaan limbah dengan prinsip 4R 

6. Bangunan hemat energi 

7. Penerapan system transportasi yang berkelanjutan; dan 

8. Peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau. 

Kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien 

sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi 

terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan 

buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada 

prinsip-prinsip kota yang berkelanjutan (P2KH, 2015). 

Kota yang didesain dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, 

dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran untuk menghemat energi, air dan 



12 

makanan serta mengurangi buangan limbah, pencemaran udara, dan pencemaran 

air (P2KH, 2015). 

Adapun delapan atribut kota hijau yang dimaksud dalam program 

pengembangan kota hijau yaitu : 

1. Green planning and design : perencanaan dan perancangan yang ramah 

lingkungan 

2. Green open space : peningkatan kuantitas dan kualitas RTH sesuai 

karakteristik kota dengan target RTH public 30% 

3. Green waste : usaha untuk zero waste dengan melaksanakan prinsip 4R yaitu 

mengurangi sampah, mengembangkan proses daur ulang, meningkatkan nilai 

tambah dan menggunakan kembali. 

4. Green transportation : pengembangan system transportasi yang berkelanjutan, 

missal, transportasi public, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki. 

5. Green water : efisiensi pemanfaatan sumberdaya air, pencegahan pencemaran 

dan pengendalian resiko Green Energy bencana terkait air. 

6. Green Building : bangunan hemat energy diawali dengan perda bangunan 

gedung 

7. Green energy : pemanfaatan sumber energy yang efisien dan ramah 

lingkungan. 

8. Green community : kepekaan, kepedulian, dan peran serta aktif masyarakat 

dalam pengembangan atribut-atribut kota hijau. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka 

(open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan 

vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak 

langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, 

kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka yang pemanfaatannya 

sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam (budidaya tanaman), seperti lahan pertanian, pertamanan, 

perkebunan, dan sebagainya (Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007). Penyediaan 

ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan menurut Pedoman penyediaan dan 

pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan terbagi menjadi ruang terbuka hijau 

publik dan ruang terbuka hijau privat dimana proporsi ruang terbuka hijau yang 

sesuai adalah sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan yang komposisinya terbagi 

atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat 
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(Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam program P2KH, 

2015). Adapun klasifikasi terhadap jenis RTH dapat dilihat sebagai berikut : 

Ruang terbuka hijau yang diindikasikan memiliki obyek vegetasi, meliputi : 

 Taman 

 Hutan Kota 

 Pertanian dan Perkebunan 

 Bentang Alam 

Ruang terbuka yang tidak memiliki obyek vegetasi, meliputi 

 Bangunan 

 Infrastruktur 

 RTNH 

Pemahaman tentang penerapan delapan atribut kota hijau berdasarkan program 

pengembangan kota hijau yang diprogramkan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yaitu sebagai berikut : 

1. Green planning 

Yang dimaksud dengan green planning adalah : 

a. Merencanakan/merancang ruang publik dalam wilayah kota. 

b. Merencanakan/merancang ruang terbuka hijau yang semaksimal mungkin 

mempertahankan karakter alami lokasi terpilih. 

c. Merencanakan/merancang lingkungan yang memiliki fungsi ekologis 

maupun estetika, diantaranya memilih vegetasi yang dapat menghasilkan 

lebih banyak O2 dan menyerap CO2. 

d. Untuk mengurangi peningkatan emisi karbon, perencanaan/perancangan 

harus mempertimbangkan/menggunakan material maupun vegetasi lokal. 

2. Green community 

Yang dimaksud oleh green community adalah : 

a. Merencanakan/merancang Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bisa 

mewadahi kegiatan komunitas dalam wilayah lokasi terpilih 

b. Semua detail perencanaan/perancangan dan desain harus memberikan 

manfaat bagi komunitas yang ada diwilayah lokasi terpilih 

3. Green building 

Yang dimaksud dengan green building adalah, merencanakan/merancang 

bangunan yang memenuhi kriteria : 

a. Murah dalam pemeliharaan jangka panjang 
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b. Hemat energi secara penggunaan listrik dalam penerapan sistem dan 

pemilihan materialnya 

c. Memilih material yang tidak menyebabkan peningkatan suhu disekitarnya 

d. Mengadopsi kemungkinan muatan lokal baik secara desain arsitekstural 

maupun dalam pemilihan material lokal 

4. Green open space 

Yang dimaksud dengan green openspace adalah: 

a. Perencanaan/perancangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus dapat 

berfungsi sebagai paru-paru kota bagi wilayahnya dengan membentuk iklim 

mikro yang dibentuk dari tata ruang yang baru. Yaitu mengurangi 

penguapan dengan menambah prosentase keteduhan 

b. Perencanaan/perancangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus konsisten 

menjadikan lokasi terpilih dalam kategori baik sebagai taman kota, hutan 

kota dan konservasi cagar alam. 

c. Perencanaan/perancangan harus bersifat rekreatif maupun edukatif 

d. Perencanaan/perancangan harus memenuhi standar desain yang berlaku 

umum serta ketentuan-ketentuan daerah yang berlaku untuk menjaga faktor 

keamanan dan keselamatan pengguna 

e. Perencanaan/perancangan perlu memperhatikan sumber daya alam yang 

dapat dimanfaatkan didalam desain. 

f. Perencanaan/perancangan harus memperhatikan pemanfaatan sesuai lokasi, 

misal : Menyediakan ruang rekreasi pada fasilitas umum di perkotaan,  

tempat beristirahat karyawan pada perkantoran, menyediakan taman warga 

disekitar perumahan, menyediakan ruang terbuka yang bermanfaat bagi 

aktifitas lingkungan yang tidak mengabaikan konservasi sempadan waduk 

atau sempadan sungai pada area sungai/waduk, menyediakan ruang terbuka 

yang bermanfaat bagi aktifitas lingkungan yang tidak mengabaikan 

konservasi sempadan pantai serta terjadinya abrasi pada area pantai, 

menyediakan ruang terbuka yang bermanfaat bagi aktivitas lingkungan 

yang memanfaatkan kondisi kontur eksisting sebagai potensi utama, baik 

sebagai area pandang ataupun aktifitas rekreasi, di lokasi perbukitan, 

menyediakan ruang terbuka yang bermanfaat bagi aktifitas lingkungan yang 

tidak mengabaikan fungsi utama area resapan/embung ataupun aliaran 

drainase wilayah, menyediakan ruang terbuka yang bermanfaat bagi 
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aktifitas lingkungan yang harus mempertahankan semaksimal mungkin 

habitat asli (kondisi lahan maupun vegetasinya) pada hutan kota. 

5. Green waste 

Yang dimaksud dengan green waste adalah 

a. Merencanakan/merancang sistem persampahan dengan menyediakan 

sarana pembuangan sampah, pemilahan sampah, dan penampungan 

sementara baik secara komunal maupun individual 

b. Penerapan dalam desain dapat berupa tempat sampah, bank sampah dan 

tempat pembuangan sampah (TPS) 

c. Konsep persampahan, pembuangan energi dan pembuangan air 

6. Green water 

Yang dimaksud dengan green water adalah merencanakan tata air yang dapat 

memenuhi kriteria reduce, recycle and reuse seperti penerapan : 

a. Menampung air hujan (rainwater harvesting) dalam kolam resapan dan 

memproses sebagai air siram taman dan kamar mandi 

b. Sedapat mungkin menerapkan konsep zero run off yang mengalirkan air 

hujan dari drainase kedalam resapan 

c. Menggunakan sistem sprinkler untuk sistem perawatan tanaman agar efisien 

penggunaan air 

d. Penampungan air hujan dapat berupa embung, bioswale, long soak pond. 

7. Green transport 

Yang dimaksud dengan green transportation adalah mempertimbangan dan 

menerapkan perencanaan/perancangan jalur-jalur pencapaian yang mudah 

dicapai dari : 

a. Transportasi umum menuju jalur pejalan kaki 

b. Dari transportasi umum menuju jalur sepeda, hal ini bertujuan untuk 

mengurangi emisi karbon. 

8. Green energy 

Yang dimaksud dengan green energy adalah merencanakan/merancang dengan 

memanfaatkan energy terbarukan yang diperoleh dari : 

a. Sinar matahari dengan pembuatan pembuatan solar panel 

b. Energi angin dengan pembuatan wind turbin 

c. Energi pergerakan arus air dengan pembuatan water turbin 

d. Perbedaan ketinggian yang menyebabkan gravitasi untuk pengaliran air 
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Adapun ketentuan khusus dalam menyediakan taman dalam mewujudkan kota 

menjadi kota hijau berdasarkan arahan Program Pengembangan Kota Hijau yaitu : 

1. Ketentuan vegetasi 

 Fungsi vegetasi sekurang-kurangnya meliputi tanaman peneduh, tanaman 

pengarah dan tanaman pembatas (buffer); 

 Disarankan menggunakan tanaman yang memiliki fungsi ekologi dan fungsi 

estetik tinggi; 

 Menggunakan tanaman yang baik sebagai penyerap gas CO2 dan penghasil 

oksigen; 

 Pemindahan tanaman besar dapat menggunakan metode tree spade agar 

tidak merusak struktur akar. 

2. Ketentuan perkerasan 

 Jalur pejalan kaki didalam area taman dengan lebar minimal 1,5 m; 

 Perkerasan yang dibuat perlu memperhatikan ketinggian permukaan dan 

arah aliran air hujan, agar tidak terjadi genangan air; 

 Material untuk plaza disarankan untuk menggunakan material yang mudah 

perawatannya (low maintenance), tidak disarankan menggunakan finishing 

cat dan tidak menggunakan material yang bertekstur licin seperti keramik 

misalnya; 

 Menggunakan material perkerasan alternatif yang memungkinkan 

penyerapan air hujan seperti beton berpori (porus concrete), grassblock 

pada area parkir, kerikil lepas, deking kayu, roster dan lain-lain; 

Gambar 2.1 Material Beton Berpori dan Grass Block pada Area Parkir 

Sumber : P2KH, 2015 
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Gambar 2.2 Detil perkerasan pada pertemuan pavement dan pohon 

Sumber : P2KH, 2015 

Gambar 2.3 Contoh aplikasi beberapa material pada pedestrian 

Sumber : P2KH, 2016 

 

 Lapangan olahraga dan children playground menggunakan bahan dan 

material yang aman bagi anakanak- anak. 

 

Gambar 2.4 Komposisi Perkerasan Tidak Dominan dalam Desain Lansekap 

Sumber : P2KH, 2015 
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Gambar 2.5 Komposisi perkerasan dominan terhadap softscape 

Sumber : P2KH, 2015 

 Sebaiknya dihindari material perkerasan yang dilapisi cat karena tidak tahan 

terhadap cuaca sehingga perlu maintenance rutin agar warna tidak pudar 

3. Ketentuan Perkerasan untuk Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda 

 Di luar taman dibuat jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang terkoneksi 

dengan jalur transportasi umum maupun infrastruktur jalan perkotaan dan 

menghubungkan antara satu taman dengan taman yang lain atau 

menghubungkan antara taman dengan pusat kegiatan masyarakat. 

 Jalur pejalan kaki (trotoar) di batas luar taman lebar minimal 2 m, lebih 

tinggi 20 cm dari muka jalan dan dilengkapi dengan pohon peneduh (jalur 

hijau) serta streetfurniture lainnya (bollard, lampu penerangan, bangku, 

halte, dll); 

 Pada tengah jalur pejalan kaki dan trotoar dilengkapi dengan guiding 

blok/tactile paving (paving bertekstur) sebagai pemandu pengguna 

pedestrian penyandang disabilitas mengacu pada Pedoman Teknis 

Aksesibilitas untuk Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dikeluarkan 

Kementerian Pekerjaan Umum; 

 Perletakan utilitas dan perabot jalan sedapat mungkin tidak menimbulkan 

ganguan terhadap pengguna jalan dan tetap memberikan ruang untuk 

kemudahan bagi perawatan rutin. 

 Untuk lebih lanjut di beberapa titik jalur pejalan kaki dan jalur sepeda dapat 

dilengkapi sinyal suara pada tempat penyebrangan (zebra cross), pegangan 

rambat (handrail) pada tangga dan ramp serta pemilihan material yang tepat 

untuk jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang dapat meningkatkan 

kenyamanan penggunanya. 
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4. Ketentuan Pengelolaan Air di dalam Taman 

 Pengelolaan air di dalam site menggunakan prinsip-prinsip Green Water 

yang mengedepankan konsep zero run off, green infrastructure, dan rain 

water harvesting. 

 Pembuatan ground water tank, dengan ketentuan : 

 Terbuat dari plat beton bertulang yang dilapisi waterproofing non toxic 

(bahan tahan air tidak beracun) untuk dapat menampung air hujan di 

lokasi RTH; 

 Kapasitas ground water tank mampu memenuhi 30% kebutuhan air 

untuk instalasi penyiraman dan atau toilet. 

 

Gambar 2.6 Ilustrasi detail ground water tank 

Sumber : P2KH, 2015 

5. Ketentuan Pengelolaan Sampah 

 Pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse, 

recycle); 

 Tempat sampah terdiri dari 3 Kotak yang difungsikan untuk memilah 

sampah Organik, Anorganik Non-Plastik, dan sampah Plastik; 

 Terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah rusak/hilang; 

 Desain tempat sampah menarik namun tidak menyulitkan dalam 

pemeliharaan; 

Kota hijau dapat terwujud setelah setiap pemenuhan delapan atribut dalam suatu 

kawasan hijau sudah mampu direplikasikan oleh kawasan lain didalam 

Kota/Kabupaten tersebut. Kota hijau dapat diwujudkan dengan peran serta aktif dan 

komitemen dari pemerintah, sector swasta dan juga masyarakat (8 atribut Kota 

hijau, 2015). 

Dengan pengembangan kedelapan atribut tersebut, maka kota di Indonesia 

dapat menjadi kota yang berkelanjutan. Kedelapan atribut tersebut memang saling 

berkaitan satu sama lain. Misalnya, air buangan yang dihasilkan sebagai limbah dari 



20 

rumah tangga atau dari suatu bangunan/gedung dapat diolah kembali menjadi air 

bersih. Selain itu, penggunaan sumur resapan dapat membantu menjaga 

ketersediaan air tanah yang nantinya air tersebut akan dapat digunakan oleh 

masyarakat kota, sehingga terjadilah efisiensi pemanfaatan air. Demikian halnya 

dengan sampah yang dihasilkan dari suatu kota. Sampah tersebut dapat didaur ulang 

menjadi pupuk atau bentuk kerajinan yang dapat digunakan kembali oleh 

masyarakat. Hal ini akan membangkitkan kota yang kreatif, melalui pengunaan 

ulang (reuse) dan daur ulang sampah (recycle). Kemudian sampah yang tidak dapat 

didaur ulang diolah di TPA dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku sumber 

energi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan 

energi suatu kawasan/kota maupun gedung. Selain energi sampah, masih banyak 

energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti energi matahari, 

angin, air, dan tumbuhan. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai penerangan 

pada lampu PJU di jalan-jalan kota serta energi air dan angin dapat digunakan 

sebagai pembangkit tenaga listrik. 

Pengembangan ruang terbuka hijau pada suatu kawasan/kota, salah satunya 

akan memberikan dampak yang positif terhadap kondisi iklim mikro kawasan/kota 

tersebut. Artinya semakin banyak ruang terbuka hijau, maka kondisi iklim mikro 

kawasan kota akan semakin sejuk. Dengan demikian penggunaan AC (air 

conditioner) pada bangunan gedung dapat diminimalkan yang tentunya akan 

menciptakan efisiensi energi. Juga kaitannya dengan pengembangan sistem 

transportasi hijau yang berprinsip pada efisiensi penggunaan bahan bakar, ramah 

lingkungan, dan berorientasi pada manusia (pengembangan jalur pejalan kaki, jalur 

sepeda, dan angkutan umum massal), memberikan dampak terhadap penghematan 

energi dan lingkungan udara yang bebas polusi. 

 

2.4 Asian green City Index (AGCI) 

Green City Index menurut Denig (2012) merupakan suatu penelitian yang 

menganalisis performa lingkungan dari 120 kota di dunia. Green City Index juga 

menilai kebijakan dan upaya kota dalam mencapai keberlanjutan. Kebijakan ini 

mencerminkan komitmen dari suatu kota untuk mereduksi akibat negatif dari 

lingkungan yang akan datang (Suraya, 2014). 

Asian Green City Index adalah sebuah rangkaian penelitian yang dilakukan 

oleh Economic Intelligence Unit (EIU) mengenai kinerja kota-kota yang ada di Asia 

terkait penerapan konsep kota hijau. Penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan 
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8 (delapan) kategori antara lain Energy & CO2, Land Use and Buildings, Transport, 

Waste, Water, Sanitaion, Air Quality, dan Environmental Governance. Asian Green 

City Index menurut Denig (2011) berfungsi untuk menganalisis dan 

membandingkan performa lingkungan di kota-kota Asia dan usaha tiap kota untuk 

meningkatkan keberlanjutan kotanya (Suraya, 2014). 

Kategori dan indikator Asian Green City Index beserta bobot masing-

masing indikator terdapat pada tabel berikut : 

Tabel 2.1 

Bobot nilai Asian Green City Index 
Kategori Indikator Tipe Bobot 

AGCI 

Land Use and 

Buildings 

Luas ruang terbuka hijau (%) Kuantitatif 25% 

Kepadatan penduduk (jiwa/km2) Kuantitatif 25% 

Kebijakan eco buildings Kualitatif 25% 

Kebijakan penggunaan lahan Kualitatif 25% 

Transport Total panjang jaringan transportasi umum 

(km/km2) 

Kuantitatif 33% 

Kebijakan transportasi massa perkotaan Kualitatif 33% 

Kebijakan untuk mengurangi kemacetan Kualitatif 33% 

Waste Sampah yang dihasilkan (m3) Kuantitatif 25% 

Sampah yang dikelola atau dikumpulkan 

(m3/hari) 

Kuantitatif 25% 

Kebijakan dalam daur ulang sampah Kualitatif 25% 

Kebijakan pengumpulan sampah Kualitatif 25% 

Water Jumlah konsumsi air perkapita (l/jiwa) Kuantitatif 25% 

Kebocoran sistem air (%) Kuantitatif 25% 

Kebijakan meningkatkan kualitas air Kualitatif 25% 

Kebijakan mengelola sumberdaya air secara 

efisien 

Kualitatif 25% 

Sanitation Masyarakat yang telah memiliki jamban (%) Kuantitatif 33% 

Jumlah limbah cair yang dapat dikelola (%) Kuantitatif 33% 

Kebijakan mengenai sanitasi Kualitatif 33% 

Environmental 

Governance 

pengelolaan lingkungan Kualitatif 33% 

pengawasan lingkungan Kualitatif 33% 

partisipasi public Kualitatif 33% 

Sumber : Asian Green City Index (2011), dalam Burman, 2014 

2.5 Land Use And Building 

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 "Ruang Terbuka Hijau 

adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 

maupun yang sengaja ditanam” (Lestari dkk, 2012). 

Dalam pengembangan RTH terdapat program P2KH (Program Pengembangan 

Kota Hijau) yakni langkah nyata pemerintah pusat bersama-sama dengan 

pemerintah provinsi, kota, kabupaten dalam memenuhi ketetapan Undang-Undang 

Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan dan perubahan 

iklim. P2KH merupakan inovasi program RTH berbasis komunitas (Lestari dkk 

(2012)). 



22 

Penggunaan lahan (land use) menurut Arsyad (1989) diartikan sebagai campur 

tangan manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala untuk 

memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan 

dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu penggunaan lahan 

pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian, 

seperti sawah, tegalan, kebun, kebun campuran, perkebunan dan hutan. Penggunaan 

lahan bukan pertanian dapat dibedakan ke dalam penggunaan kota atau desa 

(pemukiman), industri, rekreasi dan sebagainya (Saraya, 2014). 

Menurut Carmona dkk (2003) dalam Saraya (2014), bangunan mempunyai 

peranan penting dalam membentuk struktur jaringan jalan dan area publik. 

Bangunan juga dapat berkembang lebih besar atau lebih kecil dengan bentuk dan 

tampak sesuai dengan keinginan pemiliknya dan dibuat dengan struktur bangunan 

yang terpisah. 

2.6 Transport 

Transportasi berkelanjutan adalah sebuah konsep yang dikembangkan sebagai 

suatu antithesis terhadap kegagalan kebijakan, praktek dan kinerja sistem 

transportasi yang dikembangkan selama kurang lebih 50 tahun terakhir. Secara 

khusus transportasi berkelanjutan diartikan sebagai “upaya untuk memenuhi 

kebutuhan mobilitas transportasi generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan 

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya” (Gusnita, 2010). 

Organization for Economic Co- Operation & Development (OECD, 1994) juga 

mengeluarkan definisi yang sedikit berbeda yaitu: “Transportasi berkelanjutan 

merupakan suatu transportasi yang tidak menimbulkan dampak yang 

membahayakan kesehatan masyarakat atau ekosistem dan dapat memenuhi 

kebutuhan mobilitas yang ada secara konsisten dengan memperhatikan: (a) 

penggunaan sumberdaya energi yang terbarukan pada tingkat yang lebih rendah 

dari tingkat regenerasinya; dan (b) penggunaan sumber daya tidak terbarukan pada 

tingkat yang lebih rendah dari tingkat pengembangan sumberdaya alternative yang 

terbarukan” (Gusnita, 2010). 

Green transportasi merupakan salah satu dari delapan komponen green city 

dimana pengembangan sistem transportasi berkelanjutan melalui green 

transportation bertujuan untuk mendorong masyarakat dalam penggunaan 

transportasi publik ramah lingkungan. Transportasi hijau (Green Transport) 

mengacu pada sarana transportasi dengan dampak yang rendah pada lingkungan, 

termasuk transportasi non-motorized yaitu berjalan kaki dan bersepeda, 
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penggunaan kendaraan hijau, carsharing, serta berusaha untuk membangun atau 

melindungi sistem transportasi perkotaan yang hemat bahan bakar dan ruang 

sehingga dapat menciptakan gaya hidup yang sehat (Andriani dan Yuliastuti, 2013). 

Menurut Kusbantoro (2009) dalam Burman (2014) pada dasarnya system 

transportasi merupakan keterkaitan antara empat aspek elementer, yaitu system 

kegiatan, sistem pergerakan, sistem jaringan (infrastruktur), dan kelembagaan. 

1. Sistem kegiatan (transport demand) Pergerakan lalu lintas timbul karena 

adanya proses pemenuhan kebutuhan. Kegiatan atau tata guna lahan 

mempunyai jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan 

akan menarik kegiatan seperti kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-

lain. Besarnya pergerakan berkaitan dengan jenis dan intensitas yang 

dilakukan; 

2. Sistem jaringan atau sistem infrastruktur (transport supply) Pergerakan orang 

dan barang membutuhkan infrastruktur. Infrastruktur transportasi terdiri dari 

simpul (stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara) dan jaringan (jalan raya, 

rel kereta api, alur pelayanan, dan jalur penerbangan); 

3. Sistem pergerakan (traffic) Pergerakan timbul akibat interaksi antara sistem 

kegiatan dan sistem jaringan sehingga menghasilkan pergerakan orang dan 

barang dengan menggunakan kendaraan; 

4. Sistem kelembagaan Kelembagaan menjamin terwujudnya pergerakan yang 

aman, nyaman, lancar, murah, dan handal sesuai dengan kondisi lingkungan. 

Secara umum konsep transportasi berkelanjutan merupakan gerakan yang 

mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam upaya memenuhi 

kebutuhan transportasi masyarakat. Dalam konteks perencanaan kota, konsep ini 

diterjemahkan sebagai upaya peningkatan fasilitas bagi komunitas bersepeda, 

pejalan kaki, fasilitas komunikasi, maupun penyediaan transportasi umum massal 

yang murah dan ramah lingkungan seperti KA listrik maupun angkutan umum 

lainnya yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi (Gusnita, 2010). 

Faktor-faktor lingkungan yang timbul akibat aktivitas transportasi umumnya 

terkait dengan (Gusnita, 2010) : 

1. Kebisingan; 

2. Polusi Udara; 

3. Kecelakaan lalulintas; 

4. Stress bagi pengemudi; 

5. Kesehatan masyarakat. 
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Transportasi terdiri dari tiga pilar penting, yaitu sosial, lingkungan, dan 

ekonomi, maka upaya menuju sustainable transportation harus meliputi ketiga pilar 

tersebut adalah (Andriani dan Yuliastuti, 2013): 

2.7 Waste 

Pengertian sampah dan jenis sampah sampah (waste) memiliki banyak 

pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya pengertian 

sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas 

manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa 

berada dalam setiap fase materi yaitu padat, cair, dan gas. Secara sederhana, jenis 

sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah dipilah menjadi sampah organic 

dan anorganik. Sampah organik atau sampah basah ialah sampah yang berasal dari 

makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sampah jenis ini sangat mudah 

terurai (degradable). Sementara itu, sampah anorganik atau sampah kering adalah 

sampah yang tidak dapat terurai (undegradable). Karet, plastik, kaleng, dan logam 

merupakan bagian dari sampah kering (Burman, 2014). 

Pada saat ini terutama di kota-kota besar, infrastruktur persampahan 

merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia. 

Jumlah timbulan sampah terus mengalami peningkatan akibat pertambahan jumlah 

penduduk dan kemajuan masyarakat sehingga diperlukan upaya pengelolaan 

sampah yang ditempuh melalui berbagai strategi, di antanya pengurangan dari 

sumber, daur ulang dan pengomposan, pembakaran, dan landfill. Kebutuhan 

infrastruktur sampah ditentukan oleh timbulan sampah dan karakteristiknya 

(Burman, 2014). Sampah dihasilkan dari beberapa sumber yang diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Perumahan dan komersial, terdiri dari sampah organik dan anorganik yang 

berasal dari sisa kegiatan perumahan dan komersil; 

2. Fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan. sampah 

yang dihasilkan dari sumber ini pada umumnya berupa kertas, plastik, kayu, 

sisa makanan, gelas, kaleng, dan limbah berbahaya; 

3. Konstruksi dan domulisi, merupakan sampah yang dihasilkan dari aktivitas 

konstruksi, pemugaran, dan renovasi rumah secara individu, bangunan 

komersil maupun struktur-struktur lainnya; 

4. Pelayanan masyarakat, merupakan sampah yang dihasilkan dari operasi dan 

pemeliharaan fasilitas pemerintahan, seperti pembersihan jalan dan taman kota, 

hewan-hewan mati, dan kendaraan; 
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5. Fasilitas pengolahan dan sisa lainnya, merupakan sampah yang berasal dari sisa 

pengolahan air minum, air limbah, dan industri; 

6. Industri, merupakan sampah yang dihasilkan dari lokasi industri. Sampah dari 

sumber ini dapat dibagi dua yaitu sampah dari industri dan sampah dari non 

industri, seperti debu, sampah dari kegiatan konstruksi dan demolisi, dan 

limbah berbahaya, dan 

Pertanian, merupakan sampah yang dihasilkan dari aktivitas pertanian yang 

beragam, seperti penanaman, dan pemanenan tanaman pangan, produksi susu,dan 

pemberian makan ternak. 

 

2.8 Water 

Air menurut Maryati (2013) merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan 

oleh semua makhluk hidup. Air pada dasarnya merupakan bagian terbesar dari 

bumi. Air di bumi dapat berwujud air laut, air sungai, air tanah, uap air, dan lain-

lain. Perkembangan infrastruktur air bersih khususnya di negara berkembang pada 

umumnya tidak dapat menandingi perkembangan peningkatan kebutuhan air bersih 

(Burman, 2014). 

Kebutuhan air menurut Burman (2014) adalah jumlah air yang dibutuhkan 

secara wajar untuk memenuhi keperluan pokok manusia dan kegiatan-kegiatan 

lainnya yang memerlukan air. Kebutuhan akan air bersih berbeda-beda tergantung 

dari penggunaanya. Secara garis besar penggunaan air dibagi menjadi dua yaitu 

sebagai berikut : 

1. Keperluan rumah tangga (domestic use), meliputi keperluan minum dan masak, 

mandi dan membersihkan diri, keperluan cuci-mencuci, fasilitas sanitasi dalam 

rumah, dan keperluan dalam rumah tangga, dan 

2. Keperluan non rumah tangga (non domestic), meliputi penggunaan air untuk 

keperluan fasilitas umum dan sosial, seperti fasilitas pendidikan, komersial, 

dan sebagainya. Besarnya kebutuhan air untuk keperluan non rumah tangga 

pada umumnya adalah 20%. 

2.9 Kebijakan Lingkungan Hidup 

Menurut Siregar (2007), kebijakan lingkungan hidup merupakan 

perwujudan dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan 

hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan seiring dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan sehat. Dalam penyediaan, 

penggunaan dan peningkatan kemampuan sumber daya alam dan taraf ekonomi, 
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perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesadaran 

terhadap hak dan kewajiban, pencegahan terhadap tindakan perusakan bangunan, 

serta berkewajiban untuk turut melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada 

setiap lapisan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup di daerah, diwujudkan 

melalu kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menciptakan 

pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya harus adanya kerjasama dan komitmen 

yang kuat antar lembaga terkait, masyarakat dan juga pemerintah daerah (Saraya, 

2014). 

 

2.10  Sanitation 

Menurut Widyanti dan Yuliarsih (2002), sanitasi adalah suatu usaha 

pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan 

lingkungan hidup manusia (Saraya, 2014). Sanitasi lingkungan adalah status 

kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, 

penyediaan air bersih dan sebagainya (Saraya, 2014). Kondisi tersebut dapat dilihat 

dari pasokan air yang bersih dan aman, pembuangan limbah yang efisien, 

perlindungan makanan dari kontaminasi biologis dan kimis, udara serta rumah yang 

bersih dan aman. 

Pembuangan tinja dan limbah cair yang dilaksanakan secara saniter 

merupakan salah satu kegiatan dalam rangka penyehatan lingkungan, di samping 

berbagai kegiatan penyehatan lingkungan yang lain, seperti penyediaan air bersih, 

pembuangan sampah, higiene sanitasi makanan dan minuman dan lain sebagainya. 

Dalam rangka menyehatkan lingkungan, pembuangan tinja dan limbah cair tidak 

berdiri sendiri, tetapi bersama-sama dengan berbagai upaya penyehatan lingkungan 

yang lain (Saraya, 2014). 

 

2.11 Kebijakan RTRW Kota Makassar Tahun 2015-2034 

2.11.1 Kebijakan Struktur Ruang 

Strategi peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan 

prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan 

lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf b meliputi : 

 Mengembangkan sistem jaringan air bersih „mandiri‟ untuk setiap 

kawasan; 
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 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengadaan jaringan 

air bersih; 

 Mengembangkan sistem IPAL kota dan IPAL kawasan secara terukur dan 

terpadu; 

Strategi pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi : jalan 

layang, tol, dan jaringan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 8 huruf d meliputi : 

 Mengembangkan sistem jalan layang pada simpul-simpul penting kota; 

 Mengembangkan sistem jaringan prasarana jalan baru; 

 Mengembangkan sistem jaringan perkeretaapian perkotaan yang 

mengintegrasikan seluruh kawasan dalam wilayah kota secara terpadu; 

 Meningkatkan prasarana jalan tol beserta kelengkapannya; 

 Mengembangkan sistem pengarah publik pada semua sudut-sudut penting 

dan strategis kota; dan 

 Mengembangkan sistem jaringan pedestrian terpadu untuk pejalan kaki, 

disabilitas, dan sepeda pada jaringan jalan arteri dan kolektor. 

 Mengembangkan sistem terminal dan halte terpadu serta hijau pada semua 

terminal kota; 

Strategi pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan 

hierarkhis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f meliputi : 

 Mengembangkan sistem transportasi massal terpadu berbasis bis dan 

transpotasi rel dalam kota yang melayani seluruh wilayah kota; 

 Membatasi dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor; dan 

 Mengarahkan secara bertahap seluruh moda transportasi kota berbahan 

bakar gas dan hybrid. 

2.11.2 Kebijakan Pola Ruang 

Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem 

ekologi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi : 

 Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah 

menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka 

mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah. 

Strategi peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio 

tutupan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi : 
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 Mewujudkan kawasan tutupan hijau dalam satu wilayah pulau sebesar 60% 

(enam puluh persen) dari luas wilayah daratan pulau tersebut; 

 Mengembangkan gerakan sadar hijau kota satu orang satu pohon dengan 

koefisien tutupan hijau di atas 50% (lima puluh persen)‟; 

Strategi peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi ruang terbuka hijau 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e meliputi : 

 Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan Makassar hijau di 

ruang-ruang terbuka milik publik; dan 

 Meningkatkan tutupan hijau pada ruang-ruang terbuka kota. 

Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak 

melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud 

Pasal 13 huruf b meliputi : 

 Memanfaatkan ruang kawasan pusat kota dengan mengoptimalkan 

pembangunan gedung secara vertikal dengan roof garden, agar terwujud 

kota taman yang kompak di wilayah kota; 

 Mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) 

dari luas wilayah kota; 

Strategi pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi 

berstandar global sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e meliputi : 

 Mengembangkan seluruh kawasan ruang wilayah kota dengan konsep 

koefisien tutupan hijau (green coverage ratio) yang tinggi walaupun dengan 

KDH yang tersedia cukup rendah untuk mewujudkan Makassar Kota Hijau 

(Makassar Green City) dan Makassar kota tepian air rendah karbon 

(Makassar Low Carbon Waterfront City). 

 

2.12 Studi Banding 

2.12.1 SINGAPORE 

Dalam mewujudkan permukiman dan perkotaan yang lebih baik, salah satu 

strateginya adalah dengan mengembangkan Kota Hijau (green city) yang dapat 

mendorong pembangunan kota secara berkelanjutan (sustainable city). Kota hijau 

atau “eco-city” dalam konsepnya menggabungkan prinsip pembangunan “hijau” 

dengan memanfaatkan teknologi informasi (ICT) untuk mengurangi dan 

menghilangkan dampak-dampak buruk kota terhadap lingkungan. Konsep ini telah 

diadopsi oleh Singapura dalam penataan kota di negara tersebut. Berbagai strategi 
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diterapkan untuk mendorong terbentuknya kota hijau dimana Urban 

Redevelopment Authority (URA) memiliki kewenangan dalam penataan ruang. 

Antara lain pelaksanaan Rencana Tata Ruang Ramah Lingkungan melalui Rencana 

Induk RTH dengan mengakomodasi proporsi RTH dalam kota secara memadai, 

mengembangkan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan yang mencakup 

penataan kawasan permukiman melalui revitalisasi kawasan kota lama, aplikasi 

gedung hijau (green building) untuk bangunan gedung, pengelolaan air limbah 

(green waste), pengelolaan air minum (green water) dan pengendalian pencemaran 

udara. Selain itu pemerintah juga mendorong terbentuknya Green Community, yaitu 

pengembangan jaringan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang 

sehat serta menciptakan Green Transportation dan Green Energy. 

Keberhasilan Green City di Singapura didukung oleh kesadaran etika 

terhadap nilai lingkungan yang didukung oleh transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan lingkungan yang baik. Masyarakat secara konsisten dan berkomitmen 

untuk mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan efektif karena kesadaran 

bahwa sumberdaya tersebut terbatas. Dengan demikian masyarakat merubah 

perilakunya untuk lebih ramah lingkungan, hemat energi, tidak konsumtif terhadap 

energi kemudian dilengkapi adanya dukungan pemerintah untuk terwujudnya kota 

hijau. Masyarakat telah sadar untuk menghindari keserakahan yang bersifat 

ekonomi (materialisme), sadar bahwa lingkungan perlu untuk kehidupannya dan 

kehidupan orang lain serta sadar keselarasan terhadap semua kehidupan dan materi 

yang ada di sekitarnya. Lingkungan hidup bukanlah obyek untuk dieksploitasi 

secara tidak bertanggung jawab, tetapi harus ada suatu kesadaran bahwa antara 

manusia dan lingkungan terdapat adanya relasi yang kuat dan saling mengikat. 

Rusaknya lingkungan hidup akan berakibat pada terganggunya kelangsungan hidup 

manusia. 

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada prinsip 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pemerintah dan 

masyarakat berkomitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan 

sosial dalam melaksanakan pembangunan dan dilakukan secara konsisten melalui 

pendekatan holistik. Dengan demikian, setiap usaha untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan kehidupan didasari dengan semangat kebersamaan, kemitraan, 

keberlanjutan dan akuntabilitas pada semua pihak yang terkait dengan 

pembangunan. Aksi kolaboratif tersebut tentunya tidak hadir secara mekanistik 

semata, namun proses yang konsisten dan sistematis, mulai dari sosialisasi, 

http://darapuspaagustin.blogspot.com/2015/10/belajar-konsep-green-city-di-singapura.html
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mobilisasi, persuasi, hingga implementasi, sehingga gerakan kolektif yang 

sebenarnya dapat terbangun di Singapura. 

Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan Green City di Singapura, upaya 

pengendalian kegiatan pembangunan kota dilaksankan oleh pemerintah agar tidak 

merusak lingkungan melalui mekanisme insentif disinsentif; dan peningkatan 

kapasitas pemerintah daerah dan pelibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan 

lingkungan permukiman yang sehat dan adaptif terhadap bencana dan perubahan 

iklim melalui pembangunan kota yang terintegrasi dan seimbang antara aspek 

ekonomi dan ekologi. (http://www.radarplanologi.com/2015/10/belajar-konsep-

green-city-di-singapura.html, diakses tgl 27 mei 2017, 12:23 AM) 

 

2.12.2 SURABAYA 

Kota Surabaya, sebagai kota yang menjadi pelopor kebersihan di Indonesia, 

juga punya jargon, yaitu “Green and Cleen” (hijau dan bersih). Sejak dicanangkan 

pemberian penghargaan nasional di bidang kebersihan, keindahan, sampai 

pelestarian lingkungan hidup, Kota Surabaya selalu memperolehnya. Piala Adipura 

setiap tahun, sampai Adipura Kencana, tak pernah lepas dari keberhasilan Kota 

Surabaya. 

Wacana menjadikan Surabaya sebagai green city atau kota berwawasan 

ramah lingkungan sebenarnya sudah terwujud. Apalagi saat digencarkannya 

gerakan penanaman pohon, Surabaya juga menjadi pelopor penghijauan dengan 

“Sejuta Pohon”. 

Tidak terbantahkan pula, Kota Surabaya memang sudah hijau dan 

rindang.  Pembangunan di Kota Pahlawan ini, sudah lama merintis apa yang disebut 

green building (bangunan atau gedung hijau).  Bukan hanya gedung, tetapi juga 

taman, jembatan, sekolah, rumahsakit, perkantoran, pertokoan (mal dan plaza), 

hotel, apartemen, terminal dan tembok-tembok pun menjadi hijau dengan tanaman 

hidup. 

 

2.12.3 PARIAMAN 

Saat ini Kota Pariaman terus memantapkan diri sebagai Kota Hijau, dalam 

mewujudkan Kota Hijau ini terdapat 8 (delapan) atribut yang harus dipenuhi yakni 

green planing dan design, green open space, green community, green water, green 

waste, green energy, green building dan green transportation, dari 8 hal tersebut, 

green community menjadi salah satu atribut yang penting, karena keterlibatan dan 

http://www.radarplanologi.com/2015/10/belajar-konsep-green-city-di-singapura.html
http://www.radarplanologi.com/2015/10/belajar-konsep-green-city-di-singapura.html
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rasa memiliki masyarakat yang utamanya dijaring melalui forum-forum komunitas 

yang akan menjadi motor penggerak utama gerakan hijau dikota/kawasan perkotaan 

serta menjamin keberlanjutan program kota hijau dimasa yang akan datang. 

Penerapan atribut green community dibuktikan dengan berdirinya Forum 

Komunitas Hijau (FKH) Kota Pariaman pada tahun 2012 sebagai sarana mewadahi 

komunitas-komunitas yang sudah ada, serta sebagai sarana saling belajar dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penerapan green city 

ditengah isu global warming yang semakin meningkat. Sebagai garda terdepan 

pemerintah dalam penerapan kota hijau, FKH melakukan upaya-upaya untuk 

mendorong partisipasi masyarakat dengan menyusun program-program peduli 

lingkungan seperti sosialisasi dan kampanye publik tentang kota hijau, 

pembentukan kelompok-kelompok peduli lingkungan serta penyelenggaraan Aksi 

Forum Komunitas Hijau. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Komunitas Hijau Kota 

Pariaman merupakan bentuk aksi nyata dukungan masyarakat agar terciptanya 

lingkungan yang asri dan ramah lingkungan, karena bagaimanapun partispasi 

masyarakat memegang peranan penting dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. 

Walaupun didukung dengan regulasi-regulasi jelas dan anggaran yang memadai 

serta dukungan dari pemerintah, tanpa adanya dukungan dari masyarakat, tentunya 

sama dengan nol besar. (https://cicidamayanti.wordpress.com/2015/11/30/green-

citykota-hijau/, diakses tanggal27 mei 2017, 12:38 AM) 

  

https://cicidamayanti.wordpress.com/2015/11/30/green-citykota-hijau/
https://cicidamayanti.wordpress.com/2015/11/30/green-citykota-hijau/
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2.13 Peneliti Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Teknik 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian Persamaan 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

Sumber 

Literatur 

1 ANNISA 

BURMAN 

EVALUASI 

PENERAPAN 

KONSEP KOTA 

HIJAU Di Kota 

Bukittinggi 

Anallisis 

deskriptif 

kuantitatif-

kualitatif, 

teknik analisa 

skoring 

menggunakan 

standar AGCI, 

dan Index of 

Happines 

Energy & 

CO2, Land 

use and 

Buildings, 

Transport, 

Waste, Water, 

Sanitation, 

Air Quality 

dan 

Tatakelola 

Lingkungan 

Kinerja Kota Bukittinggi 

termasuk kepada tingkatan 

average sehingga dapat 

dikatakan kota Bukittinggi 

dalam menerapkan konsep 

kota hijau sudah cukup baik 

dalam menerapkan konsep 

kota hijau. 

1. Variabel yang 

digunakan ada 6 

atribut Green 

City yang sama;  

2. Menggunakan 

Asian Green City 

Index untuk 

mengetahui 

kinerja kota 

hijau 

Skripsi 

Arsitektur 

Lanskap 

IPB 
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No. Nama Peneliti Judul Penelitian Teknik 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian Persamaan 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

Sumber 

Literatur 

2 HARSALINA 

EKA SARAYA 

EVALUASI 

PENERAPAN 

KONSEP KOTA 

HIJAU Di Kota 

Depok 

Anallisis 

deskriptif 

kuantitatif-

kualitatif, 

teknik analisa 

skoring 

menggunakan 

standar AGCI, 

dan Index of 

Happines 

Energy & 

CO2, Land 

use and 

Buildings, 

Transport, 

Waste, Water, 

Sanitation, 

Air Quality 

dan 

Tatakelola 

Lingkungan 

Setiap kategori AGCI 

memiliki peranan dan fungsi 

masing-masing dalam 

mencapai kota yang 

berkelanjutan. Hubungan 

yang sinergis setiap kategori 

sangat dibutuhkan dalam 

menuju kota hijau. Kota 

Depok sudah memiliki 

beberapa rencana 

pengembangan terkait 

kedelapan kategori tersebut, 

namun rencana tersebut ada 

yang sudah direalisasikan 

dan ada yang masih dalam 

berupa arahan/rencana. 

berdasarkan hasil distribusi 

frekuensi penetian dapat 

disimpulkan bahwa sebagian 

besar masyarakat Kota 

Depok bahagia tinggal di 

Kota Depok dengan keadaan 

lingkungan yang ada saat ini. 

1. Variabel yang 

digunakan ada 6 

atribut Green City 

yang sama;  

2. Menggunakan 

Asian Green City 

Index untuk 

mengetahui kinerja 

kota hijau 

Skripsi 

Arsitektur 

Lanskap 

IPB 
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No. Nama Peneliti Judul Penelitian Teknik 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian Persamaan 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

Sumber 

Literatur 

3 Dwi Suryadi 

Nugroho, Ernady 

Syaodih 

STRATEGI 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

EMPAT 

ATRIBUT 

GREEN CITY 

DI 

KECAMATAN 

BANDUNG 

WETAN KOTA 

BANDUNG 

Deskriptif 

Kualitatif dan 

SWOT 

Green open 

space, Green 

Transport, 

Green 

community 

dan Green 

waste 

Berdasarkan hasil analisis 

yang menjadi strategi untuk 

meningkatkan kualitas 4 

atribut di ketiga kecamatan 

Kota Bandung menghasilkan 

strategi yang sama yaitu : 

green topen space (1. 

Pengembangan dan 

pembangunan taman rekreasi 

di pusat Kota Bandung 

khususnya di Kelurahan 

Cihapit; (2)perlu adanya 

pengelolaan dan 

pengendalian dalam 

memelihara kondisi taman; 

(3) sinkronisasi Antara 

Perencanaan Pembangunan 

dengan kebutuhan ruang 

terbuka hijau, jalur sepeda 

dan infrastruktur pengelolaan 

sampah berbasis lingkungan. 

Green Transport (1. 

Pemeliharaan dan 

pembangunan trek jalur 

sepeda kepada pusat- pusat 

kegiatan di pusat kota (2). 

perlu adanya pemeliharaan 

dan pengendalian terhadap 

rambu- rambu green 

transportation khususnya 

rambu jalur sepeda; (3) 

penyediaan shelter atau 

tempat penyewaan sepeda. 

Green community (1. 

Merubah kedudukan 

1. Variabel yang 

digunakan ada 4 

atribut green city 

yang sama. 

Jurnal 

Program 

Studi 

Perencanaan 

Wilayah 

dan Kota 

Universitas 

Islam 

Bandung 
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No. Nama Peneliti Judul Penelitian Teknik 

Analisis 

Variabel Hasil Penelitian Persamaan 

dengan penelitian 

yang dilakukan 

Sumber 

Literatur 

masyarakat dari objek 

menjadi subjek 

pembangunan; (2) 

peningkatan peran serta 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan lingkungan 

melalui penyuluhan dan 

pelatihan. Green Waste (1. 

pengembangan SDA dan 

sektor ekonomi yang berbasis 

pada pemberdayaan dan 

partisipasi masyarakat terkait 

pengelolaan dari daur ulang 

sampah;  (2). pengembangan 

teknologi tepat guna dan 

ramah lingkungan untuk 

pengelolaan sampah. 

 

Berdasarkan tabel diatas penelitian ini memliki persamaan dari penelitian terdahulu yang mana terdapa pada tabel diatas yaitu dari penggunaan 

variabel dan metode penelitiannya. Sedangkan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah disajikan pada tabel 

diatas yaitu peneliti hanya menggunakan 6 variabel dari 8 variabel AGCI (Asian green city index), 
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2.14 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S 

 

Kota 

Kota dan Tata Ruang 

(NSPM) 

Kota yang 

berkelanjutan Program Pengembangan 

Kota Hijau (P2KH) 

Asian Green City Index 

(AGCI) 

Transport Land use and building Waste Water 

1. Jumlah ruang 

terbuka hijau (%) 

2. Kepadatan 

penduduk 

(orang/km2) 

3. Kebijakan 

mengenai eco 

building 

4. Kebijakan 

penggunaan 

lahan 

1. Jaringan 

transportasi 

(km/km2) 

2. Kebijakan 

mengenai 

transportasi 

massa perkotaan 

3. Kebijakan untuk 

mengatasi 

kemacetan 

1. Sampah yang 

dihasilkan 

(m3/hari) 

2. Sampah yang di 

kelola (%) 

3. Kebijakan 

pengumpulan 

sampah 

4. Kebijakan dalam 

daur ulang 

sampah 

1. Jumlah konsumsi 

air per kapita 

(liter/orang) 

2. Kebocoran 

sistem air (%) 

3. Kebijakan 

mengenai 

kualitas air 

4. Kebijakan 

mengenai 

keberlanjutan air 

Sanitation Environmentat 

Governance 

Masyarakat yang telah 

memiliki jamban (%) 

Jumlah limbah cair yang dapat 

dikelola (%) 

Kebijakan mengenai sanitasi 

 

Pengelolaan lingkungan 

Pengawasan lingkungan 

Partisipasi publik 

Strategi peningkatan Kota 

Hijau di Kota Makassar 
RTRW Kota Makassar 

tahun 2015-2034 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Kota secara astronomis, 

Kota Makassar terletak antara 119o24’17’38” Bujur Timur dan 5o8’6’19” Lintang 

Selatan. Kota Makassar memiliki luas 175,77 Km2 dengan jumlah penduduk 1.449.401 

jiwa (BPS Kota Makassar, 2016). Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kondisi 

lingkungan kota Makassar yang masih belum menerapkan konsep kota hijau. Secara 

adiminstrasi Kota Makassar berbatasan dengan :  

 Sebelah utara : Kabupaten Maros 

 Selebelah timur : Kabupaten Maros 

 Sebelah barat : Selat Makassar 

 Sebelah selatan : Kabupaten Gowa 

 

Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian  
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3.2 Jenis Penelitian 

Konsep Green City (kota hijau) dalam penataan kota Makassar meupakan jenis 

penelitian terapan. Menurut Jujun S. Sumantri (1985) penelitian terapan merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Penelitian 

terapan dapat diartikan sebagai penyelidikan yang hati-hati, sistematik, dan terus 

menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk digunakan dengan segera untuk 

keperluan tertentu (M. Nazir, 1988). Berdasarkan defenisi diatas penelitian terapan 

merupakan penelitian yang dikerjakan dengan maksud untuk menerapkan, menguji, 

dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapakan dalam pemecahan 

permasalahan praktis (Gandy, 2017). 

Charters (1925) dalam Nazir (1988) mengemukakan bahwa terdapat langkah-

langkah dalam melaksanakan penelitian terapan, yakni: 

 Sesuatu yang sedang diperlukan, dipelajari, diukur, dan diperiksa kelemahannya 

 Satu dari kelemahan-kelemahan yang diperoleh, dipilih untuk penelitian 

 Biasanya dilakukan pemecahan dalam laboratorium 

 Kemudian dilakukan modifikasi sehingga penyelesaian dapat dilakukan untuk 

diterapkan 

Pemecahannya dipertahankan dan menempatkannya dalam suatu kesatuan 

sehingga ia menjadi bagian yang permanen dari satu sistem. 

Dengan melihat karakteristis tersebut, sehingga dilakukan penelitian sebagai 

upaya untuk menerapkan konsep kota hijau di kota Makassar. Strateggi penerapan 

konsep kota hijau merupakan konsep dengan indikator 6 dari 8 atribut dari Asian Green 

City Index untuk mencapai kategori kota yang berkelanjutan yang mana 6 dari 8 atribut 

tersebut digunakan sebagai teori dalam penelitian ini. 

3.3 Jenis Data 

Berdasarkan tujuan penelitian, terdapat dua jenis data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 

data/informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan 

observasi, dokumentasi, serta wawancara yang berhubungan dengan variabel 

penelitian. Sedangkan data sekunder yakni data yang diperlukan untuk mendukung 

analisis dan pembahasan sebagai penunjang penelitian. Data sekunder ini antara lain, 

http://contohskripsi.idtesis.com/contoh-skripsi-komunikasi.html/
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studi kepustakaan (Library Research), data ataupun dokumen dari pihak pemerintah 

dan data dari Google Earth.  

Tabel 3.1 

Jenis dan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan : 
No. Data Data yang diambil Jenis data Sumber data Cara 

pengambilan 

data 

1. Kondisi umum 

Kota Makassar 

Letak, luas, batas 

tapak, hidrologi, 

iklim, demografi 

dan penggunaan 

lahan 

Sekunder Makassar dalam 

angka tahun 2012-

2017 dan RTRW 

kota Makassar 

Studi pustaka 

2. Aspek 

kuantitatif Asian 

Green City 

Index 

Land use and 

building, transport, 

waste, water dan 

sanitation 

Sekunder Makassar dalam 

angka tahun 2012- 

2017, RTRW Kota 

Makassar 2015-

2034, Dinas 

Kebersihan dan 

Pertamanan, BLHD 

dan Dinas 

Perhubungan. 

Studi pustaka 

3. Aspek kualitatif Land use and 

building, transport, 

waste, water, 

sanitation dan 

environmental 

gonvernance 

Sekunder Makassar dalam 

angka tahun 2012-

2017, RTRW Kota 

Makassar 2015-

2034, Dinas 

Kebersihan dan 

Pertamanan, BLHD 

dan Dinas 

Perhubungan. 

Kuesioner 

dan studi 

pustaka 

Sumber : Hasil analisis 

 

Setiap kategori Asian Green City Index memiliki dua tipe indikator kuantitaif dan 

kualitatif, masing-masing data yang diambil berbeda-beda. Penjelasan untuk setiap 

kategori dalam Asian Green City Index dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Indikator kuantitatif dan data kualitatif 
Kategori Indicator Tipe Jenis data 

Land use and 

building 

Luas ruang terbuka hijau (%) 

Kepadatan penduduk (jiwa/km2 ) 

Kebijakan mengenai eco building 

Kebijakan penggunaan lahan 

Kuantitatif 

Kuantitatif 

Kualitatif 

Kualitatif 

Sekunder 

 

Primer dan 

sekunder 

Transport Jaringan transportasi (km/km2 ) 

Kebijakan transportasi massal perkotaan 

Kebijakan untuk mengatasi kemacetan 

Kuantitatif 

Kualitatif 

Kualitatif 

Sekunder 

Primer dan 

sekunder 

Waste Sampah yang dihasilkan (m3/hari) 

Sampah yang diolah (%) 

Kebijakan pengumpulan sampah 

Kebijakan daur ulang sampah 

Kuantitatif 

Kuantitatif 

Kualitatif 

Kualitatif 

Sekunder 

Sekunder 

Sekunder 

dan primer 

Water Jumlah konsumsi air perkapita (l/jiwa) 

Kebocoran sistem air (%) 

Kuantitatif 

Kuantitatif 

Sekunder 
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Kategori Indicator Tipe Jenis data 

Kebijakan meningkatkan kualitas air 

Kebijakan mengelola sumberdaya air 

secara efisien 

Kualitatif 

Kualitatif 

Primer dan 

sekunder 

Sanitation Masyarakat yang telah memiliki jamban 

(%) 

Jumlah limbah cair yang dapat dikelola 

(%) 

Kebijakan mengenai sanitasi 

Kuantitatif 

Kuantitatif 

Kualitatif 

Sekunder 

 

Primer dan 

sekunder 

Environmental 

gonvernance 

Pengelolaan lingkungan 

Pengawasan lingkungan 

Partisipasi publik 

Kualitatif 

Kualitatif 

Kualitatif 

Primer dan 

sekunder 

Sumber : Denig, 2011 dalam Saraya,2014 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan (Sugiyono 2009:38). Dibawah ini merupakan variabel dan 

kebutuhan data dalam penelitian : 
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Tabel 3.3 

Variabel dan Kebutuhan Data Penelitian  

Tujuan Faktor/Variabel Indikator Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Metode Analisis output 

Mengetahui kondisi 

eksisting index green 

city di Kota 

Makassar 

land use and 

building 

Luas ruang terbuka 

hijau (%) 

sekunder BLHD Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Indeks kualitas 

dan kuantitas 

green city Kota 

Makassar Kepadatan penduduk 

(jiwa/ km2) 

sekunder BPS kota makassar 

dalam angka 2016 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan eco buildings primer dan 

sekunder 

kuisioner analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Kebijakan penggunaan 

lahan 

primer dan 

sekunder 

kuisioner analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Transportasi Total panjang jaringan 

transpotasi umum 

sekunder Dishub Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan transportasi 

massa perkotaan 

primer dan 

sekunder 

Dishub Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Kebijakan untuk 

mengurangi kemacetan 

primer dan 

sekunder 

Dishub Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 

waste Jumlah sampah yang 

dihasilkan (m3/hari) 

sekunder BPS kota makassar 

dalam angka 2016 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Jumlah sampah 

terangkut (%) 

sekunder BPS kota makassar 

dalam angka 2017 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan pengumpulan 

dan pembuangan 

sampah 

primer dan 

sekunder 

Dinas pertamanan dan 

kebersihan 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 
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Tujuan Faktor/Variabel Indikator Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Metode Analisis output 

Kebijakan mendaur 

ulang limbah 

primer dan 

sekunder 

Dinas pertamanan dan 

kebersihan 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 

water Konsumsi air per kapita 

(l/hari/org) 

sekunder BPS kota makassar 

dalam angka 2016 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebocoran sistem air 

(%) 

sekunder PDAM Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan 

meningkatkan kualitas 

air 

primer dan 

sekunder 

PDAM Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Kebijakan mengelola 

sumberdaya air secara 

efisien 

primer dan 

sekunder 

PDAM Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Sanitasi  Persentase populasi 

yang telah memiliki 

akses terhadap jamban 

(%) 

sekunder BLHD Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Jumlah limbah cair 

yang dapat 

dikelola (%) 

sekunder BLHD Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan mengenai 

sanitasi 

primer dan 

sekunder 

BLHD Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Mengetahui tingkat 

kinerja Kota 

Makassar terhadap 

indeks green city 

land use and 

building 

Luas ruang terbuka 

hijau (%) 

sekunder BLHD Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Tabel performa 

kota 

Kepadatan penduduk 

(jiwa/ km2) 

sekunder BPS kota makassar 

dalam angka 2016 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan eco buildings primer dan 

sekunder 

kuisioner analisis 

deskriptif 

kualitatif 



43 

Tujuan Faktor/Variabel Indikator Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Metode Analisis output 

Kebijakan penggunaan 

lahan 

primer dan 

sekunder 

kuisioner analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Transportasi Total panjang jaringan 

transpotasi umum 

sekunder Dishub Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan transportasi 

massa perkotaan 

primer dan 

sekunder 

Dishub Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Kebijakan untuk 

mengurangi kemacetan 

primer dan 

sekunder 

Dishub Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 

waste Jumlah sampah yang 

dihasilkan (m3/hari) 

sekunder BPS kota makassar 

dalam angka 2016 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Jumlah sampah 

terangkut (%) 

sekunder BPS kota makassar 

dalam angka 2017 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan pengumpulan 

dan pembuangan 

sampah 

primer dan 

sekunder 

Dinas pertamanan dan 

kebersihan 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Kebijakan mendaur 

ulang limbah 

primer dan 

sekunder 

Dinas pertamanan dan 

kebersihan 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 

water Konsumsi air per kapita 

(l/hari/org) 

sekunder BPS kota makassar 

dalam angka 2016 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebocoran sistem air 

(%) 

sekunder PDAM Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan 

meningkatkan kualitas 

air 

primer dan 

sekunder 

PDAM Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 
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Tujuan Faktor/Variabel Indikator Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Metode Analisis output 

Kebijakan mengelola 

sumberdaya air secara 

efisien 

primer dan 

sekunder 

PDAM Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Sanitasi Persentase populasi 

yang telah memiliki 

akses terhadap jamban 

(%) 

sekunder BLHD Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Jumlah limbah cair 

yang dapat 

dikelola (%) 

sekunder BLHD Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

Kebijakan mengenai 

sanitasi 

primer dan 

sekunder 

BLHD Kota Makassar analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Mengetahui strategi 

dalam menigkatkan 

indeks green city di 

kota Makassar 

Strategi dalam 

meningkatkan 

indeks green city 

Land use and building, 

water, waste, sanitation, 

transport and 

environmental 

governance 

 Berdasarkan 

hasil analisis 

rumusan 

masalah 1 dan 2 

Standar AGCI, NSPM 

dan teori 

Analisis 

kualitatif dan 

spasial 

Strategi 

peningkatan 

indeks green city 

di kota Makassar 

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2018
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpula data yang digunakan peneliti yaitu ada beberapa tahap 

yang diguna dalam memperoleh data yang akan dianalisis, yaitu : 

 Metode observasi 

Pengumpulan data menggunaan metode observasi dengan cara mengamati atau 

melihat secara langsung dan menganalisa kondisi yang ada di lokasi perencanaan. 

 Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto terkait variabel yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. 

 Wawancara 

Pengumpualan data dengan wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab 

tentang konsep kota hijau. 

 Telaah pustaka 

Telaah pustaka merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

melalui sumber dokumenter berupa literatur, laporan, jurnal, bahan seminar, dan 

artikel. 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

Populasi menurut Sugiyono, 2007 adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Gandy, 2017). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu SKPD dari setiap kecamatan yang ada di Kota 

Makassar. 

3.6.2 Sampel 

Sampel (Sugiyono, 2007) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Karena keterbatasan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu (Gandy, 2017). Peneliti mengambil sampel 

SKPD Kecamatan sebagai responden dalam menjawab konten dari kuisioner yang 

dibuat. 

3.7 Teknik Sampling 

Sampel dalam penelitian ini adalah SKPD Kecamatan yang ada di Kota 

Makassar, penarikan sampel dilakukan secara Non Probability sampling. Non 
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Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik dari non probability sampling yang digunakan 

yakni sampling purposive. Menurut Sugiyono (2001) menyatakan bahwa sampling 

purposive adalah teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan 

sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang 

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. 

 

3.8 Teknik Analisis 

Strategi penerapan konsep kota hijau di Kota Makassar ini mengacu kepada 

Asian Green City Index yang memiliki 8 (delapan) variabel namun berdasarkan 

pertimbangan peneliti hanya 6 variabel yang dapat diteliti disebabkan data dari 2 

kategori tersebut sulit untuk didapatkan. Masing-masing kategori Asian Green City 

Index terdiri dari beberapa indikator yang terbagi dalam dua aspek yaitu aspek 

kuantitatif dan aspek kualitatif : 

Kategori dan indikator Asian Green City Index beserta bobot masing-masing 

indicator terdapat pada tabel berikut : 

Tabel 3.4  bobot nilai Asian Green City Index 
Kategori Indikator Tipe Bobot AGCI 

Land Use and 

Buildings 

Luas ruang terbuka hijau (%) Kuantitatif 25% 

Kepadatan penduduk (jiwa/km2) Kuantitatif 25% 

Kebijakan eco buildings Kualitatif 25% 

Kebijakan penggunaan lahan Kualitatif 25% 

Transport Total panjang jaringan transportasi 

umum (km/km2) 

Kuantitatif 33% 

Kebijakan transportasi massa perkotaan Kualitatif 33% 

Kebijakan untuk mengurangi kemacetan Kualitatif 33% 

Waste Sampah yang dihasilkan (m3) Kuantitatif 25% 

Sampah yang dikelola atau dikumpulkan 

(m3/hari) 

Kuantitatif 25% 

Kebijakan dalam daur ulang sampah Kualitatif 25% 

Kebijakan pengumpulan sampah Kualitatif 25% 

Water Jumlah konsumsi air perkapita (l/jiwa) Kuantitatif 25% 

Kebocoran sistem air (%) Kuantitatif 25% 

Kebijakan meningkatkan kualitas air Kualitatif 25% 

Kebijakan mengelola sumberdaya air 

secara efisien 

Kualitatif 25% 

Sanitation Masyarakat yang telah memiliki jamban 

(%) 

Kuantitatif 33% 

Jumlah limbah cair yang dapat dikelola 

(%) 

Kuantitatif 33% 

Kebijakan mengenai sanitasi Kualitatif 33% 

Environmental 

Governance 

pengelolaan lingkungan Kualitatif 33% 

pengawasan lingkungan Kualitatif 33% 



54 

 

Kategori Indikator Tipe Bobot AGCI 

partisipasi publik Kualitatif 33% 

Sumber : Asian Green City Index, 2011 dalam Burman, 2014 

3.8.1 Analisis kuantitatif 

Analisis yang dilakukan pada aspek kuantitatif menggunakan teknik 

normalisasi yang dikalikan dengan bobot indikator AGCI. Perhitungan aspek 

kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut: 

 Rumus perhitungan di bawah ini digunakan apabila nilai yang diperoleh 

semakin besar akan semakin baik/memiliki dampak positif pada lingkungan 

dan jika semakin kecil semakin buruk (Amira, 2014). 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

 Rumus perhitungan di bawah ini digunakan apabila nilai yang diperoleh 

semakin besar akan semakin buruk/berbahaya bagi lingkungan dan 

sebaliknya semakin kecil akan semakin baik (Amira, 2014). 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

 Rumus perhitungan di bawah ini digunakan apabila nilai yang diperoleh 

semakin besar akan semakin buruk/berbahaya bagi lingkungan serta baku 

mutu yang di gunakan memiliki nilai minimal dan nilai maksimal dan 

sebaliknya 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

Baku mutu yang digunakan aspek kuantitatif pada penelitian ini disajikan pada 

Tabel berikut : 

Tabel 3.5 baku mutu untuk menganalisis aspek kuantitatif 

Kategori Indicator Baku mutu 

Land use and 

building 

Luas ruang terbuka ≥30% 

 Kepadatan penduduk ≤ 10 000 orang / km2 

Transport Jaringan transportasi perkotaan ≤0.3 km/km2 

Waste Sampah yang dihasilkan ≤ 3674 m3 / hari 

 Sampah yang dikelola/dikumpulkan ≤ 70 % 

Water Konsumsi air per kapita 500  l/o/hr 

 Kebocoran sistem air ≤ 45 % 

Sanitation Persentase populasi yang telah 

memiliki akses terhadap jamban 

Min 20% / Max 100 % 

 Jumlah limbah cair yang diolah Min 10% / Max : 100 % 

Sumber : (1) AGCI, (2)SNI 19-3964-1994, (3)Permen PU No. 14/2010, (4)Standar PU, (5) PP 

No. 41/1999 
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1. Land Use and Building 

Analisis yang dilakukan pada aspek kuantitatif land use and building menggunakan 

teknik normalisasi yang dikalikan dengan bobot indikator AGCI.  

a. Perhitungan variabel land use and building terkait indikator luas ruang terbuka hijau 

aspek kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

b. Perhitungan variabel land use and building terkait indikator kepadatan penduduk 

aspek kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

2. Transport 

Analisis yang dilakukan pada aspek kuantitatif transport menggunakan teknik 

normalisasi yang dikalikan dengan bobot indikator AGCI. 

a. Perhitungan variabel transport terkait indikator panjang jalan transportasi umum 

(BRT) aspek kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖(%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

3. Waste 

Analisis yang dilakukan pada aspek kuantitatif waste menggunakan teknik normalisasi 

yang dikalikan dengan bobot indikator AGCI. 

a. Perhitungan variabel waste terkait indikator jumlah sampah yang dihasilkan aspek 

kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  (1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

b. Perhitungan variabel waste terkait indikator jumlah sampah yang terangkut aspek 

kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

4. Water 

Analisis yang dilakukan pada aspek kuantitatif water menggunakan teknik normalisasi 

yang dikalikan dengan bobot indikator AGCI. 
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a. Perhitungan variabel waste terkait indikator jumlah konsumsi air dan kebocoran pipa 

PDAM aspek kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut: 

(1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

5. Sanitation 

Analisis yang dilakukan pada aspek kuantitatif sanitation menggunakan teknik 

normalisasi yang dikalikan dengan bobot indikator AGCI. 

a. Perhitungan variabel sanitation terkait indikator akses masyarakat terhadap jamban 

dan pengelolaan limbah cair aspek kuantitatif menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
)  × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

 

3.8.2 Analisis kualitatif 

Aspek kualitatif akan dihitung menggunakan metode skoring. Metode ini 

merupakan metode expert judgement yang mengacu pada penelitian sebelumnya. 

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 0 = ada rencana belum ada penerapan 

 1 = ada aturan belum ada penerapan /belum ada aturan sudah ada penerapan 

 2 = ada aturan dengan penerapan ≤ 50% 

 3 = ada aturan dengan penerapan > 50% 

Skor pada kriteria penerapan ≤ 50% dan > 50%, dihitung dengan melihat sudah 

berapa jauh kualitas dari penerapan yang dilakukan. Pengukuran persentasenya 

dilakukan perhitungan dengan melihat apakah sudah sesuai dengan kriteria masing-

masing upaya atau belum. Nilai hasil skoring akan dikalikan dengan bobot nilai 

masing-masing indikator. 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

Rumus diatas digunakan untuk menghitung bobot nilai dari semua indikator 

aspek analisis kualitatif land use and building, transport, waste, water, sanitation 

dan environmental governance. 
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Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

Tujuan 

penelitian 

Mengetahui Kondisi eksisiting indeks green city di Kota 

Makassar. 
Mengetahui tingkat kinerja Kota Makassar terhadap 

indeks green city 

Tabel Performa 

Strategi peningkatan indeks green city di 

Kota Makassar 

Metode 

analisis 

 Kuantitatif 

Analisis dari AGCI, P2KH dan 8  

                                                   atribut kota hijau 

 Kualitatif 

Tabel Performa : untuk mengetahui kinerja 

kota Makassar terkait AGCI 

A
n
a
li

si
s 

Parameter : 

 Land use and building Transportasi 

 Waste Water 

 Sanitasi Environmental  

governance 

Data kauntitatif menggunakan rumus : 

1. Rumus perhitungan dibawah ini digunakan apabila nilai 

yang diperoleh semakin besar semakin baik/memiliki 

dampak positif pada lingkungan 

(
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐴𝐺𝐶𝐼
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

2. Rumus perhitungan dibawah ini digunakan apabila nilai 

yang diperoleh semakin besar semakin buruk/berbahaya 

bagi lingkungan 

(1 −
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

3. Rumus perhitungan dibawah ini digunakan apabila nilai 

yang diperoleh semakin besar semakin baik/memiliki 

dampak positif pada lingkungan serta standar yang 

digunakan memiliki nilai minimal dan maksimal.  

(
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

4. Rumus perhitungan dibawah ini digunakan apabila nilai 

yang diperoleh semakin besar semakin buruk/berbahaya 

Parameter : 

 Land use and building Transportasi 

 Waste Water 

 Sanitasi Environmental  

governance 
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Rumusan masalah : 

1. Bagaimana eksisting indeks green city di Kota Makassar ? 

2. Bagaimana tingkat kinerja Kota Makassar terhadap indeks green 

city ? 

3. Bagaimana strategi peningkatan indeks green city di Kota 

Makassar ? 

Mengetahui Kondisi eksisiting indeks green city di Kota Makassar. 

KERANGKA PENELITIAN 

Latar belakang : Kota Makassar belum berhhasil dalam mencapai kriteria kota hijau 

dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kondisi RTH Kota Makassar hanya 8,31%  dari 

luas wilayah kota Makassar (Dinas PU Kota Makassar, 2016), masih terdapat 

kemacetan dibeberapa titik di jalan Kota Makassar, produksi sampah semakin 

meningkat yaitu 3,1 l/o/h (Dinas BLHD Kota Makassar, masyarakat belum maksimal 

menerapkan konsep 4R dalam pengolahan sampahnya, kebocoran pipa PDAM Kota 

Makassar terbilang sangat tinggi yaitu 43%, limbah ysanitasi yang diolah masih 

dibawah 100% yaitu hanya 50% saja. Sehingga perlu adanya penanganan berdasarkan 

teori Asian grenn city index, Program Pengembangan Kota Hijau dari program 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta 8 atribut kota hijau agar 

Kota Makassar menjadi kota yang berkelanjutan. 

Kondisi ideal kota hijau berdasarkan standar Asian Green City Index 

Standar Ket 

RTH = 30% Persentase luas 

RTH 

Sampah =2,5l/o/h Produksi sampah 

Pipa PDAM minimal 

= 0% dan tidak boleh 

lebih dari 45% 

Kebocoran pipa 

PDAM 

Limbah sanitasi = 

100% 

Limbah yang harus 

diolah 

Kepadatan Penduduk 

= 10.000 jiwa/km2 

Kepadatan 

penduduk 

 
Landasan teori dan tinjauan pustaka : 

 Kota 

 Program pengembangan kota hijau/P2KH 

(Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat) 

 Asian green city index 

 Tabel performa 

 Land use and building 

 Transportasi 

 Air bersih 

 Persampahan 

 Sanitasi 

 Partisipasi masyarakat 

Landasan Hukum : 







Parameter : 

 Land use and building 

 Transportasi 

 Waste 

-Analisis Kuantitatif 

(rumus AGCI) 

-Analisis Kualitatif 

Mengetahui tingkat kinerja Kota Makassar terhadap indeks green city 
Tingkat kinerja Kota Makassar terhadap indeks 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Makassar 

Kota Makassar pada tanggal 1 September 1971 berubah namanya menjadi Kota 

Ujung Pandang setelah diadakan perluasan kota dari 21 km² menjadi 175,77 km². 

Namun kemudian, pada tanggal 13 Oktober 1999 berubah kembali namanya 

menjadi Kota Makassar. Kota Makassar merupakan kota internasional serta 

terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota 

Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Secara administratif Kota Makassar 

terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. 

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara 119o 24 ’17’38” Bujur Timur 

dan 5o8’6’19” Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar 

memiliki batas-batas:  

 Sebelah Utara : Kabupaten Maros;  

 Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa;  

 Sebelah Barat : Selat Makassar dan;  

 Sebelah Timur : Kabupaten Maros 

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 

kecamatan. Secara Administratif, Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, yaitu: 

Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, 

Wajo, Bontoala, ujung Tanah, Tallo, Panakukkang, Manggala, Biri ngkanaya dan 

Tamalanrea. Pada tahun 2015, Jumlah Kelurahan di Kota Makassar tercatat 

memiliki 143 kelurahan, 996 RW dan 4968 RT. 

Jarak antara Ibukota Kota Makassar ke ibukota Kecamatan : 

 Makassar-Mariso : 4 km  Makassar–Mamajang : 4 km 

 Makassar–Tamalate : 5 km  Makassar-Rappocini : 7 km 

 Makassar-Makassar : 0 km  Makassar–Ujung Pandang : 0,5 km 

 Makassar-Wajo : 0,6 km  Makassar-Bontoala : 1 km 

 Makassar–Ujung Tanah : 3 km Makassar-Tallo : 4 km 

 Makassar-Panakkukang : 7 km Makassar-Manggala : 9 km 

 Makassar–Biringkanaya: 12 km Makassar–Tamalanrea : 10 km 

Berikut ini merupakan penjelasan lebih jelas tentang administrasi Kota 

Makassar. 
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Kota Makassar terbagi menjadi 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Berikut ini 

merupakan tabel presentasi luas wilayah Kota Makassar perkecamatan pada tahun 

2016 : 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar tahun 2016 

Kecamatan Luas (km2) Persentase % 

Mariso 1,82  1,04 

Mamajang 2,25 1,28 

Tamalate 20,21 11,50 

Rappocini 9,23 5,25 

Makassar 2,52 1,43 

Ujung Pandang 2,63 1,50 

Wajo 1,99 1,13 

Bontoala 2,10 1,19 

Ujung Tanah 5,94 3,38 

Tallo 5,83 3,32 

Panakkukang 17,05 9,70 

Manggala 24,14 13,73 

Biringkanaya 48,22 27,43 

Tamalanrea 31,84 18,11 

Kota Makassar 175,77 100,00 

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka 2016 

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi 

antara 1-25 meter di atas permukaan laut Pada akhir tahun 2015, wilayah 

administrasi Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, luas daratan masing- masing 

kecamatan, yaitu: Mariso (1,82 km2), Mamajang (2,25 km2), Tamalate (20,21 km2), 

Rappocini (9,23 km2), Makassar (2,52 km2), Ujung Pandang (2,63 km2), Wajo (1,99 

km2), Bontoala (2,10 km2), Ujung Tanah (5,94 km2), Tallo (5,83 km2), 

Panakkukang (17,05 km2), Manggala (24,14 km2), Biringkanaya (48,22 km2), serta 

Tamalanrea (31,84 km2). 

 

1%
1%

12%

5%
2%

2%

1%

1%

3%3%

10%14%

27%

18%

Persentase Luas Kecamatan di Kota Makassar

Mariso

Mamajang

Tamalate

Rappocini

Makassar

Ujung Pandang

Wajo

Bontoala

Ujung Tanah

Gambar 4.1 Diagram Persentase Luas Kecamatan di Kota Makassar 

Sumber : Hasil Analisis,2017 
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Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Makassar
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4.2 Kondisi Fisik dan Lingkungan 

4.2.1 Kondisi Topografi 

Berdasarkan topografinya, Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

tanah relative datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0-25 m 

diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 

0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa 

kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%; 3-15%=5%. Hal ini memungkinkan Kota 

Makassar berpotensi pada pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, 

industry, rekreasi, pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya (BLHD Kota 

Makassar, 2016). 

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian 

yaitu : 

 Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. 

 Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan 

Antang Kecamatan Panakukang. 

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur 

Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan 

Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini (Buku Putih 

Sanitasi Kota Makassar, 2014). 

Berdasarkan arahan RTRW Kota Makassar tahun 2015-2034 menerangkan bahwa 

Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf 

a bertujuan untuk: 

 memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, 

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; 

 mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan 

yang sehat, aman, serasi, dan teratur; 

 memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang 

rasional; dan 

 menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-

bidang lain. 

Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas meliputi: 

 (a) kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi; 

 (b) kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang; dan 

 (c) kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah. 
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Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat poin pertama huruf a ditetapkan di sebagian wilayah 

Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah 

Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah, Kecamatan Mariso, sebagian wilayah 

Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian 

wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah KecamatanTamalate, sebagian 

wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, 

sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan 

Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah 

Kecamatan Wajo, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; 

Kawasan peruntukan perumahan dengan kapadatan sedang sebagaimana 

dimaksud pada ayat poin kedua huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 

Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah 

Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah 

Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian 

wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian 

wilayah Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan 

Sangkarrang; 

Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana 

dimaksud pada ayat poin ketiga huruf c ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 

Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah 

Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian 

wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian 

wilayah Kecamatan Ujung Pandang, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung 

Tanah. 

4.2.2 Iklim 

Berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, Kota Makassar ditahun 2011 

termasuk daerah yang beriklim sedang sehingga tropis. Sepanjang 5 tahun terakhir 

suhu udara rata-rata Kota Makassar berkisar antara 25º C sampai 33º C. Curah 

hujan terbesar  terjadi  pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret dengan 

rata-rata curah hujan 227 mm dan  jumlah hari hujan bekisar 144 hari per tahun. 

Untuk daerah-daerah  yang  mendekati pegunungan, yaitu daerah sebelah timur, 

hujan basah cenderung sampai pada bulan Mei, sedangkan pada daerah pantai, 

umumnya sampai bulan April (Buku Putih Sanitasi Kota Makassar, 2014). 
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Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Suhu 

udara rata-rata Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir berkisar antara 24,5oC 

sampai 28,9oC dengan intensitas curah hujan yang bervariasi. Intensitas curah 

hujan tertinggi berlangsung antara bulan November hingga Februari. Tingginya 

intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah 

kota ini. Selain itu, kurangnya daerah resapan dan drainase yang tidak berfungsi 

dengan baik memicu timbulnya bencana banjir (BLHD Kota Makassar, 2016) 

Untuk tahun 2016 saat ini rata-rata suhu dan kelembaban udara menurut bulan 

di Kota Makassar dapat dilihat pada table berikut ini : 

Tabel 4.2   

Rata-rata suhu dan kelembaban Udara menurut Bulan di Kota Makassar 

Bulan Suhu Udara (oc) Kelembaban Udara (%) 

Maks Min Rata-rata Maks Min Rata-rata 

Januari 32,6 23,8 26,9 98 67 88 

Februari 33,0 22,8 27,2 98 58 88 

Maret 33,8 22,6 27,7 98 69 87 

April 34,0 23,6 28,1 98 59 84 

Mei 33,6 24,2 28,7 95 55 77 

Juni 33,2 22,3 28,1 95 59 78 

Juli 34,4 21,8 27,9 87 47 70 

Agustus 34,2 22,0 27,8 89 37 69 

September 34,4 22,2 28,2 91 41 70 

Oktober 35,4 23,5 29,3 91 41 70 

November 34,6 25,2 29,5 95 42 80 

Desember 34,0 23,6 28,0 99 70 86 

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka, 2016 

Kota Makassar dan sekitarnya secara umum termasuk dalam sedang hingga 

iklim tropis dengan kelembapan minimum 70% yaitu pada bulan desember dan 

kelembaban maksimum 91%-99% yaitu dari bulan September sampai bulan juni, 

suhu udara minimum rata-rata 220 C dan maksimum mencapai 350C. 

Intensitas hujan dikatakan lebat bila mencapai 50-100 mm per hari, sementara 

dikatakan sangat lebat bila lebih dari 100 mm/hari.( sains.kompas.com). Untuk 

kondisi curah hujan yang ada di Kota Makassar intensitas curah hujan tertinggi 

berlangsung antara bulan November hingga Februari dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Di Kota Makassar 

Bulan Curah Hujan (mm3) Hari Hujan 

Januari 384 16 

Februari 724 22 

Maret 221 19 

April 119 18 

Mei 44 10 

Juni 47 13 

Agustus 0 1 

September 79 10 

Oktober 425 21 

November 149 18 

Desember 545 27 

Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka, 2017 

Bulan-bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November hingga 

Juni dengan rata-rata curah hujan 331,53 mm3 dan jumlah hari hujan 130 hari per 

tahun, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober 

dengan curah hujan bulanan 0,0 mm3. 
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Gambar 4.4 Peta Kondisi Curah Hujan Di Kota Makassar 

Sumber : Dinas BLHD Kota Makassar
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4.3 Sosial Kependuduk 

4.3.1  Distribusi Kependudukan 

Penduduk Kota Makassar pada tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan 

yang mana pada tahun 2012 berdasarkan data BPS yaitu berjumlah 1.352.136 jiwa, 

pada tahun 2013 berjumlah 1.369.606 jiwa, pada tahun 2014 yaitu berjumlah 

1.408.072 jiwa dan pada tahun 2015 yaitu memiliki jumlah penduduk sebesar 

1.449.401 serta pada tahun 2016 berjumlah 1.469.601 jiwa. Kecamatan yang 

memiliki jumlah penduduk terbanyak dari tahun ketahun yaitu Kecamatan 

Rappocini yang mana berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk yang 

bermukim pada kecamatan tersebut pada tahun 2012-2016 yaitu 172.506 jiwa - 

194.493 jiwa. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil yang 

bermukim di Kota Makassar yaitu berada di Kecamatan Ujung Pandang dengan 

jumlah penduduk didapatkan dari data sekunder dari tahun 2012-2016 sebesar 

27.160  jiwa - 28 497 jiwa pada tahun 2016. 

Untuk laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2012-2016 mengalami kondisi 

persentasi yang naik turun dengan jumlah persentasenya yaitu 1,56%, 1,78%, 

1,12%, 1,50% dan 1,39%. Kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk 

terbesar yaitu Kecamatan Biringkanaya dari tahun 2012-2016 yaitu 5,37%, 

5,88%, 2,77%, 3,13% serta 3,00% walaupun mengelami laju pertumbuhan 

penduduk naik turun namun jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di 

Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya lah yang memiliki laju pertumbuhan 

penduduk dari tahun 2012 hingga tahun 2016 tertinggi. Sedangkan untuk 

Kecamatan yang memiliki persentasi laju pertumbuhan penduduk terkecil yaitu 

berada di Kecamatan Mamajang dengan jumlah persentase yaitu 0,39%, - 0,35%, 

0,15%, 0,50% dan 0,38%. 

Distribusi penduduk terkait dengan jumlah penduduk yang mendiami suatu 

wilayah atau pengelompokan jumlah penduduk yang didasarkan pada batasan 

administrasi wilayah yang bersangkutan. Adapun kepadatan penduduk 

menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kota Makassar 

yang memiliki kepadatan tertinggi yaitu berada di Kecamatan Makassar dari tahun 

2012 hingga 2016 yaitu 32.730 jiwa/km2 hingga 33.634 jiwa/km2 hal ini 

dikarenakan Kecamatan Kota Makassar merupakan pusat kota. Sedangkan 

Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terkecil yaitu berada di Kecamatan 

Tamalanrea dengan jumlah kepadatan penduduk dari tahun 2012 yaitu 3.272 
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jiwa/km2 hingga tahun 2016 yaitu 3.523 jiwa/km2, hal ini dikarenakan Kecamatan 

Tamalanrea berada di bagian pinggir kota. Berikut tabel jumlah penduduk, laju 

pertumbuhan serta distribusi dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota 

Makassar pada tahun 2012 sampai 2016 terdapat pada tabel 4.4 

Kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2017 mencapai 8.361 jiwa/km2 

dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga empat orang. Kepadatan 

penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi 

terletak di Kecamatan Makassar dengan kepadatan sebesar 33.634 jiwa/km2 dan 

terendah di Kecamatan Tamalanrea sebesar 3.523 jiwa/km2. Sementara itu jumlah 

rumahtangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,96% dari tahun 2015. 
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Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk di Kota Makassar 

Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk per 

Tahun (%) 

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2 ) 

2012 2013 2014 2015 2016 2001-

2011 

2002-

2012 

2010-

2013 

2013-

2014 

2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Mariso 56.408 56.524 57.790 58 815 59 292 0,50 0,59 0,58 0,93 0,81 30.993 31.057 31.753 32.048 32.578 

Mamajang 59.560 59.170 60.236 60 779 61 007 0,39 - 0,35 0,15 0,50 0,38 26.471 26.298 26.772 26.905 27.114 

Tamalate 172.506 176.947 183.039 190 694 194 493 2,48 2,89 1,76 2,12 1,99 8.536 8.755 9.057 9.249 9.624 

Rappocini 152.531 154.184 158.325 162 539 164 563 1,45 1,81 1,02 1,37 1,25 16.526 16.705 17.153 17.389 17.829 

Makassar 82.478 82.027 83.550 84 396 84 758 0,22 - 0,25 0,20 0,56 0,43 32.730 32.550 33.155 33.339 33.634 

Ujung Pandang 27.160 27.201 27.802 28 278 28 497 0,73 - 0,94 0,55 0,90 0,77 10.327 10.343 10.571 10.667 10.835 

Wajo 29.639 29.630 30.258 30 722 30 933 1,90 - 1,76 0,46 0,82 0,69 14.894 14.889 15.205 15.329 15.544 

Bontoala 54.714 54.515 55.578 56 243 56 536 0,90 - 0,88 0,30 0,65 0,52 26.054 25.960 26.466 26.637 26.922 

Ujung Tanah 47.133 47.129 48.133 48 882 49 223 0,16 0,21 0,47 0,83 0,70 7.935 7.934 8.103 8.170 11 187 

Kep.Sangkarrang - - - - - - - -  - - -   - 

Tallo 135.574 134.783 137.260 138 598 139.167 1,09 1,10 0,18 0,54 0,41 23.254 23.119 23.544 23.670 23.871 

Panakkukang 142.729 142.308 145.132 146 968 147 783 0,91 0,94 0,33 0,68 0,55 8.371 8.347 8.512 8.570 8.668 

Manggala 118.191 122.838 127.915 135 049 138 659 3,83 4,24 2,44 2,80 2,67 4.896 5.089 5.299 5.447 5.744 

Biringkanaya 169.340 177.116 185.030 196 612 202 520 5,37 5,88 2,77 3,13 3,00 3.512 3.673 3.837 3.957 4.200 

Tamalanrea 104.175 105.234 108.024 110 826 112 170 1,95 2,14 0,98 1,34 1,21 3.272 3.305 3.393 3.438 3.523 

Kota Makassar 1.352.136 1.369.606 1.408.07

2 

1.449.401 1.469.601 1,56 1,78 1,12 1,50 1,39 7.693 7.792 8.011 8.131 8.361 

Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka (2012-2016)
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Gambar 4.5 

Grafik pertumbuhan jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2012-2016 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 

 

 
Gambar 4.6 

Grafik laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar tahun 2012-2016 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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Gambar 4.7 

Grafik Kepadatan penduduk Kota Makassar tahun 2012-2016 

Sumber: Hasil Analisis, 2017 
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Gambar 4.8 Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar tahun 2017
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4.3.2 Struktur Penduduk 

Struktur penduduk suatu wilayah dapat ditinjau berdasarkan jenis kelamin. 

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada angka rasio jenis 

kelamin (sex ratio). Sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 di bawah, rata-

rata rasio jenis kelamin di Kota Makassar yaitu 98. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa setiap 100 jiwa penduduk laki-laki terdapat 98 jiwa penduduk perempuan. 

Berikut tabel struktur jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin : 

Tabel 4.5 

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut 

Kecamatan di Kota Makassar Pada Tahun 2016 
Kecamatan Jenis Kelamin (jiwa) Rasio Jenis 

Kelamin 

(sex rasio) 

Jumlah 

(KK) Laki-laki Perempuan Jumlah 

Mariso 29 856 29 436 59 292 101 3.910 

Mamajang 29 884 31 123 61 007 96 3.718 

Tamalate 96 516 97 977 194 493 99 13.023 

Rappocini 79 660 84 903 164 563 94 9.793 

Makassar 42 048 42 710 84 758 98 5.627 

Ujung Pandang 13 453 15 044 28 497 89 1.654 

Wajo 15 164 15 769 30 933 96 2.391 

Bontoala 27 579 28 957 56 536 95 3.708 

Ujung Tanah 24 794 24 429 49 223 101 3.154 

Kep.Sangkarrang - - - - - 

Tallo 69 739 69 428 139 167 100 9.626 

Panakkukang 73 114 74 669 147 783 98 9.646 

Manggala 69 541 69 118 138 659 101 10.702 

Biringkanaya 100 978 101 542 202 520 99 14.444 

Tamalanrea 54 988 57 182 112 170 96 8.081 

Kota Makassar 727 314 742 287 1 469 601 98 99.477 

Sumber : BPS Makassar Dalam Angka,2017 

Rasio jenis kelamin pada seluruh kecamatan di Kota Makassar ada yang berada 

di atas 100 yaitu terletak di Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Tanah dan 

Kecamatan Manggala dengan rasio sebesar 101. Dengan demikian, jumlah 

penduduk laki-laki mendominasi wilayah tersebut. Sex ratio tertinggi terjadi di tiga 

kecamatan yaitu Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan 

Manggala adalah 101 dengan selisih masing-masing antara penduduk laki-laki dan 

perempuan yaitu 420, 365 dan 311. Adapun sex rasio terendah terjadi di Kecamatan 

Ujung Pandang yaitu 89. Dengan demikian semakin tinggi sex rasio, maka semakin 

kecil selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. 
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Gambar 4.9 

Grafik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

 

Pembahasan penduduk menurut kelompok umur dimaksudkan untuk 

mengetahui jumlah penduduk pada setiap kelompok umur tertentu, terutama 

kelompok umur yang berkaitan dengan usia sekolah, usia kerja dan usia produktif. 

Pengelompokan umur di Kota Makassar pada tahun 2016 dapat dibagi menurut 

kelompok usia sebagai berikut: 

 Usia pra produktif (0-24) tahun : 732.884 jiwa 

 Usia produktif (25-64) tahun : 649.502 jiwa 

 Usia non produktif (65->70) tahun : 87.215 jiwa 

 
Gambar 4.10 

Diagram kelompok umur penduduk Kota Makassar,2017 
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Berdasarkan Tabel 4.6 di bawah, diketahui penduduk jumlah penduduk yang 

produktif menempati proporsi yang terbanyak dari seluruh total jumlah penduduk 

di di Kota Makassar, yaitu sebanyak 50%, penduduk yang hampir sama dengan usia 

pra produktif sebanyak 44% sedangkan jumlah penduduk yang non-produktif hanya 

sebanyak 6%. Berikut merupakan table jumlah penduduk tahun 2016 berdasarkan 

kelompok umur dirinci di Kota Makassar: 

Tabel 4.6 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  

di Kota Makassar Pada Tahun 2016 
Kelompok Umur Jenis Kelamin (jiwa) 

Laki-laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Jumlah (jiwa) 

0‒4 70  626 67 503 138 129 

5‒9 63 647 61 087 124 734 

10‒14 59 704 56 957 116 661 

15‒19 79 016 81 117 160 133 

20‒24 97 986 95 241 193 227 

25‒29 69 180 67 707 136 887 

30‒34 55 959 58 771 114 730 

35‒39 48 957 52 927 101 884 

40‒44 47 053 51 121 98 174 

45‒49 41 816 43 511 85 327 

50‒54 31 661 31 932 63 593 

55‒59 23 543 25 364 48 907 

60‒64 15 956 17 597 33 553 

65+ 22 210 31 452 53 662 

Kota Makassar 727 314 742 287 1 469 601 

Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka,2016 

Gambar 4.11 Diagram jumlah penduduk menurut kelompok umur 

Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka,2017 
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4.4 Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam 

kaitannyadengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. 

Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan 

lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. 

Untuk penggunaan lahan di Kota Makassar ada berbagai macam jenis yaitu 

mulai dari pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, 

tegal/kebun/lading/huma, lahan sawah dll. Sedangkan yang belum dimanfaatkan 

dan digunakan di yaitu lahan sementara tidak diusahakan, rawa-rawa (yang tidak 

ditanami) dan tambak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini : 

Tabel 4.7  

Penggunaan Lahan di Kota Makassar 
Penggunaan lahan Luas (ha) Persentase terhadap luas kota 

makassar (%) 

Pekarangan / lahan untuk bangunan dan 

halaman sekitarnya 

7.425 42,24 

Tegal / kebun / ladang / huma 1 016 5,78 

Lahan sawah 2 636 15,00 

Lainnya 4 850 27,59 

Penggembalaan padang rumput - - 

Lahan sementara tidak diusahakan 194 1,10 

Lahan tanaman kayu – kayuan - - 

Perkebunan - - 

Rawa – rawa ( yang tidak ditanami ) 96 0,55 

Tambak 1 360 7,74 

Kolam / tebat / empang - - 

J u m l a h 17 577  100,00 
Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka, 2017 

Berdasarkan table diatas luas lahan yang dimanfaatkan di kota Makassar untuk 

pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya yaitu 7.425 Ha dengan 

presentase terhadap kota Makassar sekitar 42,24%, untuk daerah 

tegal/kebun/lading/huma luas penggunaan lahannya yaitu 1.016 Ha dengan 

presentase terhadap kota Makassar yaitu sekitar 5,78%, untuk lahan persawahan 

luas lahan yang masih ada sampai saat ini yaitu 2.636 Ha dengan presentase 

terhadap Kota Makassar yaitu sekitar 15% dan untuk lahan lainnya dengan luas 

penggunaan lahannya yaitu 4.850 Ha dengan presentase terhadap kota Makassar 

yaitu sekitar 27,59%.  

Sedangkan untuk lahan yang belum dimanfaatkan luas lahan sementara yang 

belum dimanfaatkan yang ada di Kota Makassar yaitu 194 Ha dengan presentase 

terhadap Kota Makassar yaitu sekitar 1,10%, rawa-rawa (yang tidak dimanfaatkan) 
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dengan luas lahan 96 Ha dengan presentase terhadap kota Makassar yaitu sekitar 

0,55% dan untuk luasan tambak yang ada di Kota Makassar yaitu 1.360 Ha dengan 

presentase terhadap kota Makassar yaitu sekitar 7,74%. 

Penggunaan lahan yang mendominasi di Kota Makassar yaitu 

pekarangan/lahan untuk pekarangan dan halam sekitar dengan presentase sebesar 

42,24% sedangkan yang minim luasannya yaitu rawa-rawa (yang tidak ditanami) 

dan untuk jenis penggunaan lahan yang dimanfaatkan untuk pengembalaan padang 

rumput, lahan tanaman kayu-kayuan, perkebunan dan kolam/tebat/empang sudah 

tidak ditemukan di kota Makassar disebabkan alih fungsi lahan. 

Sedangkan untuk kategori penggunaan lahan perkecamatan yang memiliki luas 

tanah sawah terbesar yaitu terdapat di kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, 

Manggala dan Tamalate dengan luas lahan sebesar 801-509 Ha sedangkan untuk 

kecamatan Rappocini, Tallo dan Panakkukang hanya memiliki luas lahan sekitar 

15-20 Ha dan untuk Kecamatan yang lainnya sudah tidak ditemukan lahan 

persawahan lagi.  

Kategori penggunaan lahan pekarangan/ lahan untuk bangunan dan halaman 

sekitarnya hampir dimiliki semua kecamatan di Kota Makassar hanya kecamatan 

Kep. Sangkarrang yang belum memiliki data penggunaan lahan pekarangan/lahan 

untuk bangunan dan halaman sekitarnya, untuk yang memiliki luas penggunaan 

lahan pekarangan dan sekitarnya paling besar yaitu Kecamatan Tamalanrea dan 

Biringkanaya dengan luas masing-masing 1.151 Ha dan 2807 Ha sedangkan yang 

memiliki luas lebih kecil yaitu berada di kecamatan Bontoala dengan luas 110 Ha.  

Kategori lahan tegal/kebun hanya beberapa kecamatan yang memiliki lahan 

tersebut yaitu di Kecamatan Tamalate, Tallo, Manggala, Biringkanya dan 

Tamalanrea masing-masing dengan luas 115 Ha, 10 Ha, 411 Ha, 284 Ha dan 196 

Ha sedangkan untuk Kecamatan yang tidak disebutkan sudah tidak memiliki lahan 

tegal/kebun.  

Kategori rawa-rawa yang tidak ditanami padi jumlahnya sudah sangat minim 

hanya terdapat di 3 kecamatan yaitu kecamatan Panakkukang, Manggala dan 

Tamalanrea dengan luas masing-masing yaitu 14 Ha, 73 Ha, dan 9 Ha sedangkan 

untuk kecamatan yang tidak disebutkan sudah tidak ada lagi lahan rawa-rawa yang 

tidak ditanami padi dimana sudah dilakukan alih fungsi lahan.  
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Kategori lahan tambak sudah sangat minim juga dimana hanya terdapat ditiga 

kecamatan yaitu di kecamatanTallo, Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea 

dengan luas masing-masing yaitu 293 Ha, 479 Ha dan 588 Ha sedangkan kecamatan 

lainnya sudah ditemukan lagi.  

Untuk kategori penggunaan lahan yang tidak dimanfaatkan hanya terdapat di 

tiga kecamatan yaitu di Kecamatan Tamalate, Biringkanya dan Tamalanrea dengan 

luas masing-masing yaitu 109 Ha, 35 Ha dan 50 Ha sedangkan untuk kecamatan 

yang tidak disebutkan sudah dimanfaatkan menjadi lahan terbangun oleh 

masyarakat yang ada di Kota Makassar dikarenakan hanya tiga kecamatan saja yang 

memiliki lahan yang masih kosong. 

Sedangkan untuk penggunaan lahan ladang huma, ladang pengembala/padang 

rumput, kolam tebat/empang dan lahan tanaman kayu-kayuan/hutan rakyat sudah 

tidak ada di Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8. 

 

Gambar 4.12 

Grafik penggunaan lahan di Kota Makassar pada tahun 2016 
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Tabel 4.8 

Luas Lahan Sawah dan Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan di Kota Makassar (hektar) Pada Tahun 2016 

Kecamatan Luas 

Tanah 

Sawah 

(ha) 

Pekaranga

n/ lahan 

Untuk 

bangunan 

Dan 

halaman 

Sekitarnya 

(ha) 

Lahan 

Tegal/ 

Kebun 

(ha) 

Lahan 

Ladang 

Huma 

(ha) 

Lahan 

Penggembalaan/ 

Padang 

Rumput (ha) 

Rawa-rawa 

Yg Tdk 

Ditanami 

Padi (ha) 

Tambak 

(ha) 

Kolam 

Tabat/ 

Empang 

(ha) 

Lahan yg 

Sementara 

Tidak 

Diusahakan 

(ha) 

Lahan 

tanaman 

Kayu 

kayuan / 

Hutan 

rakyat 

(ha) 

Perke - 

Bunan 

Negara/ 

Swasta 

(ha) 

Lainnya 

(ha) 

Jumlah 

(ha) 

Mariso - 125 - - - - - - - - - 57 182 

Mamajang - 135 - - - - - - - - - 90 225 

Tamalate 509 954 115 - - - - - 109 - - 334 2 021 

Rappocini 20 267 - - - - - - - - - 636 923 

Makassar - 210 - - - - - - - - - 42 252 

Ujung Pandang - 145 - - - - - - - - - 118 263 

Wajo - 118 - - - - - - - - - 81 199 

Bontoala - 110 - - - - - - - - - 100 210 

Ujung Tanah - 427 - - - - - - - - - 167 594 

Kep.Sangkarrang - - - - - - - - - - - - - 

Tallo 15 202 10 - - - 293 - - - - 63 583 

Panakkukang 20 382 - - - 14 - - - - - 1 289 1 705 

Manggala 801 392 411 - - 73 - - - - - 737 2 414 

Biringkanaya 639 2 807 284 - - - 479 - 35 - - 578 4 822 

Tamalanrea 632 1 151 196 - - 9 588 - 50 - - 558 3 184 

Kota Makassar 2 636 7 425 1 016 - - 96 1 360 - 194 - - 4 850 17 577 

Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka, 2017
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Gambar 4.13 Peta Guna Lahan Kota Makassar 

 Sumber: RTRW Kota Makassar 
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4.5 RTH Kota Makassar 

Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar merupakan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) kota yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi (endemik, introduksi) 

guna mendukung manfaat langsung dan atau tidak langsung yang dihasilkan oleh 

ruang terbuka hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kesejahteraan dan 

keindahan wilayah perkotaan. 

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 di Kota Makassar 

mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2012 hingga 2014 yaittu sebesar 

1.461 Ha dengan presentase 8,31%. Untuk RTH yang memiliki luas terbesar yaitu 

terdapat di Kecamatan Tallo yaitu seluas 392,60 Ha dengan persentase 2,247% 

sedangkan yang terkecil yaitu terdapat di Kecamatan Wajo dengan luas 1,94 Ha 

dan hasil persentase terhadap kota Makassar yaitu 0,011%. Untuk sebaran lokasi 

RTH di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar 4.9. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud dalam RTRW Kota 

Makassar tahun 2015-2034 di Pasal 44 huruf g ditetapkan dengan tujuan 

meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan 

sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. 

Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun dengan 

luasan paling sedikit 2.900 ha (dua ribu sembilan ratus) hektar ditetapkan di 

sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan 

Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan 

Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, 

Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung 

Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, 

sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dan 

sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. 

Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang belum terbangun dengan 

luasan paling sedikit 3.164 ha (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar 

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah 

Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah 

Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah 

Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah 

Kecamatan Tamalate. 
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Tabel 4.9 

Luas RTH Kota Makassar Tahun 2016 
Kecamatan Luas 

Kecamatan 

(Ha) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Luas 

RTH 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

Luas 

RTH 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

Luas 

RTH 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

Luas 

RTH 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

Luas 

RTH 

(Ha) 

Persentase 

(%) 

Biringkanaya 3.163,81 137.58 0.787 137.58 0.787 269.14 1.540 269,14 1,540 269,14 1,53 

Bontoala 147,58 4.92 0.028 4.92 0.028 6.31 0.036 6,31 0,036 6,31 0,04 

Makassar 251,06 2.69 0.015 2.69 0.015 8.67 0.050 8,73 0,050 8,67 0,05 

Mamajang 241,48 5.54 0.032 5.54 0.032 6.89 0.039 6,89 0,039 6,59 0,04 

Manggala 2.302,23 34.79 0.199 34.79 0.199 60.50 0.346 68,02 0,389 75,80 0,43 

Mariso 228,44 6.33 0.036 6.33 0.036 10.14 0.058 10,34 0,059 10,14 0,06 

Panakkukang 1.414,17 52.25 0.299 52.33 0.299 76.18 0.436 80,02 0,458 249,33 1,42 

Rappocini 1.207,32 7.97 0.046 8.86 0.051 29.43 0.168 30,11 0,172 25,04 0,14 

Tallo 903,40 21.48 0.123 21.48 0.123 392.60 2.247 392,60 2,247 392,60 2,23 

Tamalanrea 4.312,68 59.86 0.343 59.86 0.343 186.61 1.068 218,65 1,251 186,61 1,06 

Tamalate 2,627,40 21.32 0.122 21.32 0.122 204.04 1.168 207,39 1,187 204,04 1,16 

Ujung 

Pandang 

282,64 14.56 0.083 14.56 0.083 15.89 0.091 15,89 0,091 15,89 0,09 

Ujung Tanah 189,70 8.04 0.046 8.04 0.046 9.26 0.053 9,26 0,053 8,56 0,05 

Wajo 204,11 0.96 0.005 0.96 0.005 1.94 0.011 1,96 0,011 1,94 0,01 

Kep. 

Sangkarrang 

 - - - - - - - - 0,70 0,00 

Kota 

Makassar 

17.476,01 378.30 2.165 379.27 2.170 1,277.60 7.311 1.325,30 7,584 1.461 8,31 

Sumber : Kajian Identifikasi Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan RTH Kota Makassar (2016), BLHD Kota Makassar (2016), RTRW 

Kota Makassar 2015-2034 



82 

 

  

13
7.

58

13
7.

58

26
9.

14

26
9.

14

26
9.

14

4.
92

4.
92

6.
31

6.
31

6.
31

2.
69

2.
69 8.
67

8.
73

8.
67

5.
54

5.
54

6.
89

6.
89

6.
59

3
4

.7
9

3
4

.7
9 60

.5

68
.0

2

75
.8

6
.3

3

6
.3

3

10
.1

4

10
.3

4

10
.1

452
.2

5

52
.3

3

76
.1

8

80
.0

2

24
9.

33

7.
97

8
.8

6 2
9

.4
3

30
.1

1

25
.0

4

21
.4

8

21
.4

8

39
2.

6

39
2.

6

39
2.

6

59
.8

6

59
.8

6

18
6.

61 21
8.

65

18
6.

61

21
.3

1

21
.3

2

20
4.

04

20
7.

39

20
4.

04

14
.5

6

14
.5

6

15
.8

9

15
.8

9

15
.8

9

8.
04

8.
04

9.
26

9.
26

8
.5

6

0.
96

0.
96

1.
94

1.
96

1.
94

0 0 0 0 0.
7

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

LUAS RTH (HA) PER KECAMATAN DI KOTA AMAKASSAR

Biringkanaya Bontoala Makassar Mamajang Manggala Mariso Panakkukang Rappocini

Tallo Tamalanrea Tamalate Ujung Pandang Ujung Tanah Wajo Kep. Sangkarrang

378.3 379.27

1,277.60 1325.3
1461

2013 2014 2015 2016 2017

LUAS RTH KOTA MAKASSAR

Luas RTH Kota Makassar

2.17% 2.17%

7.31% 7.58%
8.31%

2013 2014 2015 2016 2017

PERSENTASE (%) RTH DI KOTA 
MAKASSAR

Persentase (%) RTH di Kota Makassar



83 

 

Gambar 4.14 Luas RTH di Kota Makassar 
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4.6 Jaringan Tansportasi 

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar 

kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang makin meningkat menuntut 

adanya sarana transportasi yang memadai untuk menunjang mobilitas penduduk 

dan kelancaran distribusi barang dari dan ke daerah. 

Tabel 4.10 

Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kota Makassar (Km) Pada Tahun 2015-2016 

 
Status Jalan Panjang Jalan (Km) 

Tahun 2015 Tahun 2016 

Nasional 35,64  35,64 

Propinsi 15,73  19,52 

Kabupaten 1 578,64 2 977,50  

Tol 17,00 17,00  

Jumlah 1.647,01 3 049,66  

Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka, 2017 

Berdasarkan panjang jalan yang ada di Kota Makassar pada tahun 2015-2016 

yaitu sepanjang 3.049,66 Km dibandingkan tahun 2014 panjang jalan mengalami 

perubahan. Tahun 2016, untuk kondisi jalan baik mengalami penambahan 

dibanding tahun 2013 mengalami penururnan untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.11 

Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kota Makassar (Km), 2013-2016 

 
KONDISI JALAN Panjang  Jalan (Km) 

2013 2016 Persentase (%) 

Baik 722,46 1 989,02 66,80 

Sedang 356,36 400,77 13,46 

Rusak Ringan 335,50 442,81 14,87 

Rusak Berat 179,14 144,90 4,87 

Jumlah 1.593,46 2 977,50 100 

Sumber : BPS Makassar Dalam Angka, 2017 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan yang mendominasi kondisi jalan yang 

ada di Kota Makassar yaitu kondisi jalan yang baik yaitu sebesar 66,80% dengan 

panjang jalan yaitu 1.989,02 Km sedangkan yang lebih kecil persentase kondisi 

jalan di Kota Makassar merupakan kategori kondisi jalan rusak berat sekitar 

4,87% dengan panjang jalan yaitu 144,90 Km. 

Tabel 4.12 

Rute Angkutan Umum dan Panjang Jalan BRT 
Kode Angkutan 

Umum 

Rute Angkutan Umum Panjang jalan 

transportasi umum 

BRT (km) 

Koridor 1 Bandara-Tol-Jl. Nusantara-Jl. Ahmad Yani-

Jl. Jenderal Sudirman-Jl. Haji Bau-Jl. Metro 
23.89 
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Kode Angkutan 

Umum 

Rute Angkutan Umum Panjang jalan 

transportasi umum 

BRT (km) 

Tanjung Bunga-Trans Studio Mall-Mall 

GTC 

Koridor 2 Mall GTC-Trans Studio-Jl. Metro Tanjung 

Bunga-Jl. Penghibur-Jl. Pasar Ikan-Jl. 

Ujung Pandang-Jl. Ahmad yani-Jl. Bulu 

Saraung-Jl. Masjid Raya-Jl. Urip 

Sumiharjo-Jl. Ap. Peterani-Jl. Boulevard-

Mall Panakkukkang 

12.62 

Koridor 3 Terminal Daya-Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl. 

Urip Sumiharjo-Jl. AP. Peterani-Jl. Sultan 

Alauddin 

16.94 

Koridor 4 Terminal Daya-Jl. Perintis kemerdekaan-

Bandara 
6.29 

Koridor 5 Untia-Terminal Panampu-Jl. Tinumbu-Jl. 

Ujung-Jl. Bandang-Jl. Veteran Utara-

Jl.Veteran Selatan-Jl. Sultan Alauddin 

19.08 

Jumlah 78.81 

Sumber :  Ahmad Aulia Bahrun Amieq, 2016 

Berdasarkan data dari penelitian terdahulu, panjang jaringan transportasi 

publik BRT di Kota Makassar yaitu 78.81 Km. 

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam RTRW 

Kota Makassar 2015-2034 pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi : 

 Jaringan trayek angkutan jalan; 

 Terminal; dan 

 Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan. 

Jaringan trayek angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam RTRW Kota 

Makassar tahun 2015-2034 pada ayat (1) huruf a meliputi : 

 Trayek angkutan antarkota antarprovinsi yang melayani trayek dari Kota 

Makassar menuju ibukota provinsi di Pulau Sulawesi; 

 Trayek angkutan antarkota dalam provinsi yang melayani trayek dari Kota 

Makassar menuju ibukota kabupaten dan/atau kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan; 

 Trayek angkutan perkotaan sebagai feeder yang melayani trayek ulang alik 

dalam atau antar wilayah dalam Kota Makassar; dan 

 Trayek angkutan massal. 

Terminal sebagaimana dimaksud dalam RTRW Kota Makassar tahun 2015-

2034 pada ayat (1) huruf b meliputi : 

a. terminal penumpang yang meliputi : 

 Terminal penumpang tipe A Daya di Kecamatan Biringkanaya; 
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 Terminal penumpang tipe B Malengkeri di Kecamatan Tamalate; dan 

 Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A Eco Metroterminal di 

Kecamatan Tamalate. 

 

b. terminal barang meliputi : 

 Terminal Kawasan Industri Makassar (KIMA) di Kecamatan 

Biringkanaya; dan 

 Terminal Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA) di Kecamatan 

Biringkanaya. 

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi : 

 Trotoar yang ditetapkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalan pada jaringan 

jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal di kawasan perdagangan dan 

jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan pelayanan pendidikan, 

kawasan peruntukan pelayanan olahraga, kawasan peruntukan pelayanan 

kesehatan, dan kawasan peruntukan pariwisata; 

 Lajur sepeda yang ditetapkan pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan 

Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan 

Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, 

Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, 

Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate; 

 Tempat penyeberangan pejalan kaki yang ditetapkan pada Kecamatan 

Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, 

Kecamatan Manggala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan 

Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan 

Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan 

Mariso, dan Kecamatan Tamalate; dan 

 Halte yang ditetapkan pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan 

Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan 

Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, 

Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, 

Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate. 

4.7 Persampahan 
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Sampah didefinisikan sebagai limbah yang bersifat padat terdiri atas zat 

organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi. Berdasarkan 

sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi sampah manusia, sampah alam, 

sampah industri, sampah konsumsi, sampah pertambangan, hingga sampah nuklir. 

Sedangkan untuk sifatnya, sampah digolongkan menjadi sampah organik, sampah 

anorganik, dan sampah berbahaya atau sampah/limbah B3 (Buku Putih Sanitasi 

Kota Makassar, 2011). 

Masalah sampah merupakan isu penting yang memerlukan penanganan secara 

tepat. Adanya pola konsumsi masyarakat yang tidak berwawasan lingkungan 

seperti penggunaan kemasan makanan berbahasan sterofom, plastik, kaleng dan 

bahan lainnya yang sulit didegradasi berdampak pada kerusakan lingkungan. 

Persoalan sampah terjadi akibat belum ada kebijakan yang bersifat menyeluruh dan 

konsisten dalam pengelolaan sampah perkotaan. Penanganan masalah sampah 

masih bersifat sementara. Sistem pelayanan pembuangan sampah di kota Makassar 

saat ini sudah dilayani oleh armada sampah yang pengelolaannya berada dibawah 

naungan Dinas Kebersihan Kota Makassar mulai dari daerah permukiman, daerah 

perdagangan, pusat pemerintahan, lokasi kegiatan social dan pendidikan. 

Berdasarkan hasil studi EHRA, pengolahan sampah tingkat rumah tangga 

sudah terbilang baik yaitu sekitar 82% masyarakat Kota Makassar mengumpulkan 

dan membuang sampahnya ke TPS, serta 88% masyarakat kota Makassar 

mengumpulkan dalam keranjang sampah. Dalam pemilahan sampah sendiri, masih 

sangat dibawah harapan yaitu hanya sekitar 11% masyarakat Kota Makassar 

melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga (Dinas PU Kota Makassar, 

2016). 

Berdasarkan tabel diatas volume timbulan sampah yang dihasilkan penduduk 

Kota Makassar yang menghasilkan jumlah timbulan terbesar yaitu di Kecamatan 

Rappocini dan Kecamatan Panakkukang yang masing-masing volume sampah 

yang dihasilkan yaitu 354 m3/hari dengan presentase sebesar 7,88%, sedangkan 

Kecamatan di Kota Makassar yang menghasilkan jumlah timbulan sedikit yaitu di 

Kecamatan Tamalanrea dengan jumlah timbulan sampah yaitu 212 m3/hari dengan 

presentase jumlah timbulan terhadap Kota Makassar sebesar 4,72%, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, masyarakat yang ada di kota 

Makassar sudah mulai menerapkan konsep 3R untuk meminimalisir penumpukan 
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sampah di TPA. Dengan adanya konsep 3R kecamatan yang masyarakatnya yang 

telah mengolah limbah sampah terbanyak yaitu di Kecamatan Rappocini, Tallo, 

dan Makassar dengan jumlah volume masing-masing sampah yang didaur ulang 

yaitu 42,48 m3, 38,28 m3 dan 32,1 m3 dengan presentase terhadap Kecamatan yang 

ada di Kota Makassar yaitu 12%, 11% dan 10%. Sedangkan Kecamatan yang 

masih rendah penanganan sampah dengan konsep 3R yaitu berada di Kecamatan 

Wajo, Manggala, Mariso, Biringkanaya dan Tamalanrea dimana masing-masing 

kecamatan masih dibawa 5% dibandingkan dengan Kecamatan yang ada di Kota 

Makassar. 

Untuk sampah yang belum bisa didaur ulang atau dengan kata lain jumlah 

volume sampah yang dapat diangkut ke TPA sebesar 3.859 m3. Kecamatan yang 

memiliki jumlah volume sampah yang banyak terangkut ke TPA yaitu Kecamatan 

Mamajang dan Kecamatan Makassar yang mana masing-masing jumlah volume 

sampah yang terangkut yaitu 299 m3 dan 270 m3 sedangkan yang memiliki jumlah 

sampah yang paling sedikit terangkut menuju TPA yaitu di Kecamatan Manggala 

yaitu hanya 180 m3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Untuk persentase volume sampah yang terangkut di Kota Makassar 

berdasarkan data yang diperoleh 5 tahun terakhir menjelaskan bahwa kecamatan 

yang memiliki persentase tertinggi terhadap timbulan sampah yang terangkut ke 

TPA yaitu Kecamatan Wajo. 
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Tabel 4.13 

Volume Timbulan Sampah Per Kecamatan Di Kota Makassar, 2016 
No Nama 

Kecamatan 

Jumlah Penduduk (jiwa) Volume Timbulan Sampah 

Wilayah Perkotaan Wilayah Perkotaan 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

(%) (m3/ 

hari) 

(%) (m3/ 

hari) 

(%) (m3/ 

hari) 

(%) (m3/ 

hari) 

(%) (m3/ 

hari) 

1 Mamajang 56.408 56.524 57 790 58.327 58 815 4.40 172.72 4.32 175.14 4.28 180,71 4.24 193.11 7,52 338 

2 Mariso 59.560 59.170 60 236 60.537 60779 4.17 163.58 4.13 167.31 4.10 173,37 4.08 186.06 7,47 336 

3 Tamalate 172.506 176.947 183 039 186.921 190 694 12.76 500.27 12.92 523.76 13.00 549,12 13.08 596.28 7,19 323 

4 Rappocini 152.531 154.184 158 325 160.499 162 539 11.28 442.34 11.26 456.38 11.24 474,98 11.23 511.99 7,88 354 

5 Makassar 82.478 82.027 83 550 84.014 84 396 6.10 239.19 5.99 242.80 5.93 250,65 5.88 268.00 7,14 321 

6 Ujungpandang 27.160 27.201 27 802 28.053 28 278 2.01 78.76 1.99 80.51 1.97 83,41 1.96 89.49 7,54 339 

7 Wajo 29.639 29.630 30 258 30.505 30 722 2.19 85.95 2.16 87.70 2.15 90.77 2.13 97.31 6.87 309 

8 Bontoala 54.714 54.515 55.578 55.937 56 243 4.05 158.67 3.98 161.36 3.95 166.73 3.91 178.44 7,36 331 

9 Ujung Tanah 47.133 47.129 48.133 48.531 48 882 3.49 136.69 3.44 139.50 3.42 144.40 3.40 154.81 7,59 341 

10 Tallo 135.574 134.783 137.260 137.997 138 598 10.03 393.16 9.84 398.96 9.75 411.78 9.66 440.21 7,74 348 

11 Panakukkang 142.729 142.308 145.132 146.121 146 968 10.56 413.91 10.39 421.23 10.31 435.40 10.22 466.13 7,88 354 

12 Manggala 118.191 122.838 127.915 131.500 135 049 8.74 342.75 8.97 363.60 9.08 383.75 9.20 419.49 6,72 302 

13 Biringkanaya 169.340 177.116 185.030 190.829 196 612 12.52 491.09 12.93 524.26 13.14 555.09 13.35 608.74 6,38 287 

14 Tamalanrea 104.175 105.234 108.024 109.471 110 826 7.70 302.11 7.68 311,49 7.67 324.07 7.66 349.21 4,72 212 

Jumlah 1.352.136 1.369.606 1.408.072 1.429.242 1.449.401 100 3921.20 100 4057,28 100 4224.22 100 4559.28 100 4.495 

Sumber : Dinas PU Kota Makasaar, 2016 
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Tabel 4.14 

Sampah Yang Terangkut Ke TPA Di Kota Makassar, 2015 

No 

Nama 

Kecamatan 

 

3R 2016 Volume Sampah yang Terangkut Ke TPA 

Wilayah Perkotaan 
Wilayah Perkotaan 

(%) (m3) 

2012 2013 2014 2015 2016 

(%) (%) (%) (%) (%

) 
(m3) 

1 Mamajang 5 16,9 91 
91 91 91 

88 299 

2 Mariso 3 10,08 91 
91 91 91.6 

82 311 

3 Tamalate 8 25,84 87 87.5 88.5 88.8 84 281 

4 Rappocini 12 42,48 87 87 87.3 87.8 85 297 

5 Makassar 10 32,1 92.3 92.3 93.4 93.5 87 270 

6 Ujungpandang 8 27,12 92 92 92 92.6 80 300 

7 Wajo 4 12,36 94 94 94.2 94.3 80 267 

8 Bontoala 9 29,79 94 94 94 94.4 80 289 

9 Ujung Tanah 7 23,87 88 88 88.3 88.5 80 296 

10 Tallo 11 38,28 86 86.4 86.5 86.8 80 298 

11 Panakukkang 8 28,32 92 92 92.3 92.5 80 311 

12 Manggala 3 9,06 89.2 89.2 89.2 89.5 80 180 

13 Biringkanaya 3 8,61 85.8 85.8 86 86,8 80 265 

14 Tamalanrea 3 6,36 86.8 86.8 87 87,4 80 195 

Jumlah 311,17 m3 89.72 89,79 90,05 90,39  3.859 m3 

 

Sumber : Dinas PU Kota Makassar, 2016 
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Gambar 4.15 Peta Resiko Persampahan di Kota Makassar, 2016 

Sumber : Dinas PU Kota Makassar
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4.8 Jaringan Air Bersih 

Peranan air sangat menentukan dalam kehidupan sehari-hari, seiring dengan 

pembangunan yang terus berlangsung dan meningkatnya jumlah penduduk. Di sisi 

lain, kuantitas dan ketersediaannya masih perlu mendapat perhatian serius. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pencemaran, menurunnya daerah untuk 

resapan air, dan kegiatan-kegiatan yang mengabaikan lingkungan. Sumber air baku 

yang dimanfaatkan untuk pengelolaan air bersih Kota Makassar berasal dari air 

permukaan Sungai Lekopaccing dan air yang berasal dari Waduk Bili-Bili. Potensi 

sumber air baku tersebut digunakan oleh PDAM Kota Makassar untuk mensuplai 

kebutuhan air bersih/minum penduduk dan beberapa instansi pemerintah/ swasta 

yang ada di Kota Makassar (Buku Putih Sanitasi Kota Makassar, 2011). 

Sedangkan sumber air baku lainnya selain PDAM yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya, bersumber dari sumur gali dengan 

kedalaman rata-rata 5 -6 m untuk sumur gali, dan 15-30 m untuk sumur tanah dalam 

(Buku Putih Sanitasi Kota Makassar, 2011).  

Pengelolaan penyediaan pelayanan air bersih Kota Makassar dilakukan oleh 

PDAM, selaku perusahaan daerah serta kelembagaan lainnya ditingkat masyarakat 

sebagai pelaku pengguna air bersih yang tidak terjangkau oleh pelayanan jaringan 

pipa distribusi PDAM. Potensi air bersih yang bersumber dari PDAM, secara umum 

masih dominan dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan. 

Adapun area pelayanan PDAM Kota Makassar terbagi atas beberapa wilayah 

pelayanan yang diuraikan sebagai berikut (Buku Putih Sanitasi Kota Makassar, 

2011) : 

 IPA I Ratulangi, area pelayanan meliputi; Kecamatan Ujung Pandang dan 

Wajo 

 IPA II Panaikang, area pelayanan meliputi; Kecamatan Wajo, Bontoala, 

Panakkukang, Kawasan Industri Makassar (KIMA), Tamalanrea dan 

Kecamatan Biringkanaya 

 IPA III Antang, area pelayanan meliputi; Kecamatan Manggala 

 IPA IV Maccini Sombala, area pelayanan meliputi; Kecamatan Mamajang 

dan Mariso 

 IPA V Somba Opu, area pelayanan meliputi; Kecamatan Ujung Pandang, 

Mamajang, Panakkukang, Rappocini, Tamalate dan Manggala. 
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Adapun jumlah air bersih yang dapat dihasilkan setiap IPA yang ada di Kota 

Makassar yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.15  

Produksi Air PDAM Kota Makassar Tahun 2010 
Sumber Produksi Terpasang (d/l) Realisasi (d/l) Keterangan 

IPA Antang di 

Kecamatan Manggala 

40 40 Sungai Maros 

IPA Panaikang di 

Kecamatan 

Pankkukkang 

1000 1000 Sungai Maros 

IPA Ratulangi di 

Kecamatan Mamajang 

50 50 Sungai Jeneberang 

IPA Maccini Sombala 

di Kecamatan 

Tamalate 

200 100 Sungai Jeneberang 

IPA Somba Opu di 

Kecamatan Tamalate 

3000 1000 Dam Bili-Bili 

Jumlah 2355 2235  

Sumber : Buku Putih Sanitasi Kota Makassar, 2011 

Berdasarkan data di atas ada dua IPA yang dapat memproduksi debit air 

tertinggi yaitu IPA Panakkukang dan IPA Somba Opu sebesar 1000 l/detik dan 

3000 l/detik sedangkan yang masih minim dalam memproduksi air bersih yaitu IPA 

Ratulangi hanya bisa memoroduksi sekitar 50 l/detik. 

Adapun area pelayanan PDAM Kota Makassar berdasarkan arahan RTRW Kota 

Makassar tahun 2015-2034 terbagi atas beberapa pelayanan yang mana unit air 

baku yang digunakan pemkot Kota Makassar yaitu bersumber dari Sungai 

Jeneberang, Sungai Maros, dan Sungai Tallo, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada uraian sebagai berikut : 

 IPA Antang di Kecamatan Manggala, kapasitas sumber paling sedikit 40 

(empat puluh) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan 

Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah 

Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, 

sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan 

Tallo; 

 IPA Panaikang di Kecamatan Panakkukang, kapasitas sumber paling sedikit 

1.000 (seribu) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan 

Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah 

Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, 

sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan 

Tallo; 
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 IPA Ratulangi di Kecamatan Mamajang, dengan kapasitas sumber paling 

sedikit 50 (lima puluh) liter per detik melayani Kecamatan Mariso, 

Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, 

Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, Kecamatan 

Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan 

Rappocini; 

 IPA Maccini Sombala di Kecamatan Tamalate, kapasitas sumber paling 

sedikit 200 (dua ratus) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan 

Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, dan sebagian wilayah 

Kecamatan Bontoala; dan 

 IPA Somba Opu di Kecamatan Tamalate, kapasitas sumber paling sedikit 

3.000 (tiga ribu) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan 

Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, dan sebagian 

wilayah Kecamatan Manggala. 

Produksi air bersih (ledeng) di Kota Makassar tahun 2016 yang disalurkan oleh 

PDAM sebanyak 46.726.797 m3 dengan jumlah pelanggan sebanyak 167.741 

pelanggan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.16 

Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan Menurut  

Pelanggan di Kota Makassar Tahun 2016 
Kategori Pelanggan Jumlah 

Pelanggan 

Volume 

(m³) 

Sosial 1 799 1 795 648 

Rumah Tangga 151 734 36 724 217 

Bisnis 710 2 122 194 

Industri 13 398 4 190 361 

Pemerintah 91 326 052 

Khusus 9 1 568 325 

Jumlah 167 741 46 726 797 

Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka, 2017 

Tingginya tingkat Kehilangan Air di PDAM Makassar merupakan salah satu 

masalah besar yang saat ini dihadapi. Selama bertahuntahun anggaran PDAM Kota 

Makassar, lebih banyak digunakan untuk menekan tingkat kebocoran pipa yang 

cukup besar. Saat ini tingkat kehilangan air di PDAM Makassar adalah sekitar 43% 

yang artinya belum mencapai standart yang di tetapkan diIndonesia yaitu sebesar 

maksimal 20 % (Infrastruktur Air Bersih Mahasiswa PWK unhas 2015, 2016) 
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4.9 Sanitasi Air Limbah 

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan 

maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan 

buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan 

meningkatkan kesehatan manusia. 

 Air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang 

berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Dengan 

demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. Sedangkan 

Air limbah rumah tangga itu sendiri adalah air yang telah dipergunakan yang 

berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk didalamnya adalah yang 

berasal dari kamar mandi tempat cuci, WC, serta tempat memasak Air limbah 

domestik adalah air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula 

baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktivitas dapur, kamar 

mandi dan air cucian dimana kuantitasnya antara 50- 70% dari rata-rata pemakaian 

air bersih (120-140 liter/orang/hari). (Buku Putih Sanitasi Kota Makassar, 2011).  

Sedangkan dari sektor air limbah, 94,2% masyarakat Kota Makassar telah 

menggunakan jamban pribadi, namun masih dapat ditemukan sekitar 28,2% warga 

menggunakan cubluk/lubang tanah. Meski demikian, ternyata 82,9% masyarakat 

Kota Makassar telah memiliki sarana pengelolaan air limbah selain tinja (Dinas 

PU Kota Makassar,2016). 

Hasil survey dan investigasi sarana dan prasarana sanitasi air limbah, di Kota 

Makassar jumlah persentase masyarakat yang menggunakan sarana sanitasi sistem 

on-site sebesar 4715.3%. sedangkan untuk yang menggunakan sistem komunal 

yaitu 261.8%. Menurut Dinas PU Kota Makassar untuk penggunaan sistem sarana 

pengelolaan air limbah untuk saat ini yang tersedia yaitu 94,73% terhadap 

pelayanan di Kota Makassar. 
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Gambar 4.16 Resiko Sanitasi Air Limbah 

Sumber : Dinas PU Kota Makassar, 2016 



90 
 

Pada peta area berisiko sanitasi air limbah domestik yang merupakan area 

berisiko sangat tinggi ada 21 kelurahan. Sedangkan kelurahan lainnya merupakan 

area berisiko rendah dan sangat rendah. Hal ini dikarenakan, prasarana air limbah 

domestik belum memadai yang memicu perilaku buang air besar sembarangan 

(BABs), dapat dilihat pada tebel diabawah ini 

Tabel 4.17 

Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik 

Sumber :Penetapan Area Berisiko Sanitasi Tahun 2016 

Dengan melihat kondisi sanitasi pengelolaan air limbah domestik di Kota 

Makassar, derajat permasalahan yang ada tergolong tinggi. Walaupun perilaku 

BABS hanya sekitar 1,3% namun sekitar 65% tangki septik rumah tangga yang ada 

belum kedap. Hal ini sangat bisa menyebabkan terkontaminasinya           sumber-

sumber air tanah yang berada di sekitarnya, atau dengan kata lain tidak ramah 

lingkungan (Dinas PU Kota Makassar, 2016) 

Dari segi kelembagaan, di Kota Makassar bisa dikatakan sangat peduli 

dengan permasalahan air limbah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya UPTD yang 

khusus menangani masalah air limbah (Dinas PU Kota Makassar, 2016). 

Tabel 4.18 

Permasalahan Mendesak Pengelolaan Air Limbah Domestik 

No Permasalahan Mendesak 

Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana (user interface-pengolahan awal-

pengangkutan-pengolahan akhir-pembuangan akhir) serta Dokumen Perencanaan 

Teknis  

1 Masih sekitar 1,3% Rumah tangga yang melakukan praktik BABS 

2 Masih sekitar 65% Septik Tank Rumah Tangga yang belum Kedap. 

Aspek Non Teknis : Pendanaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta 

Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, serta Komunikasi  

No Area Berisiko 
Wilayah Prioritas 

Air Limbah 

1 Risiko 4 Pabaeng – baeng 

2 Risiko 4 Kodingareng 

3 Risiko 4 Cambaberua 

4 Risiko 4 Cambayya 

5 Risiko 3 Balang Baru 

6 Risiko 3 Gunung Sari 

7 Risiko 3 Bara Baraya Selatan 

8 Risiko 3 Maradekaya 

9 Risiko 3 Malimongan Baru 

10 Risiko 3 Barang Caddi 

11 Risiko 3 Kalukuang 

12 Risiko 3 Tallo 

Sumber: Pokja AMPL-BM. 2012 
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No Permasalahan Mendesak 

1 

Pendanaan dan pembiayaan masih belum mencukupi baik dari pemerintah 

maupun pihak swasta, sehingga berdampak pada terbatasnya penyediaan sarana 

dan parasarana, sistem maupun cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik 

Sumber : Kajian Pokja AMPL Tahun 2016; Dinas PU Kota Makassar, 2016 
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BAB V 

HASIL DAN ANALISIS 

Salah satu cara agar Kota Makassar mencapai kriteria kota yang berkelanjutan 

adalah dengan mengidentifikasi indeks kota hijau berdasarkan Asian Green City di 

Kota Makassar. Terdapat delapan kategori indeks atau kategori kota hijau yaitu 

Energy and CO2 , Land Use and Building, Transport, Waste, Water, Sanitation, Air 

Quality, dan Environmental Governance. Namun yang digunakan oleh peneliti 

untuk diteliti hanya 6 indeks karena sulitnya mendapatkan data terkait dua indeks 

yaitu  Energy and CO2  dan Air Quality. Indeks kota hijau yang diambil peneliti 

yaitu Land Use and Building, Transport, Waste, Water, Sanitation dan 

Environmental Governance untuk kemudian diolah menggunakan metode kualitatif 

dan kuantitatif. 

Berdasarkan hasil survei lapangan dan studi pustaka yang dilakukan peneliti, 

maka didapatkan data terkait yang terbagi dalam aspek kuantitatif dan aspek 

kualitatif. Berikut ini merupakan tabel tentang data penilaian aspek kuantitatif dan 

tabel aspek kualitatif menurut AGCI yang diperoleh di Kota Makassar. 

Tabel 5.1 

Data Aspek Kuantitatif 
Variabel Indikator Tahun Data Eksisting Sumber 

Land Use and 

Building 

Ruang terbuka hijau 

(%) 

2013 2,15 % Dinas BLHD Kota 

Makassar dan RTRW 

Kota Makassar 2015-

2034 

2014 2,15 % 

2015 7,31 % 

2016 7,58 % 

2017 8,31 % 

Kepadatan 

penduduk 

(jiwa/km2) 

2012 7693 jiwa/km2 BPS Kota Makassar 

tahun 2012-2016 2013 7792 jiwa/km2 

2014 8011 jiwa/km2 

2015 8131 jiwa/km2 

2016 8246 jiwa/km2 

Transportation Panjang jaringan 

transportasi 

(km/km2) 

2016 0.448 km/km2 

 

Ahmad Aulia Bahrun 

Amieq, 2017 

Waste Jumlah sampah 

yang dihasilkan 

(m3/hari) 

2012 3921.2 m3/hari BPS Kota Makassar 

tahun 2012-2015 dan 

Dinas PU Kota 

Makassar 

2013 4054.03 m3/hari 

2014 4224.22 m3/hari 

2015 4559.28 m3/hari 

2016 4495 m3/hari 

Jumlah sampah 

yang terangkut (%) 

2012 89.7%  

 

 

2013 89.8% 

2014 90.5% 

2015 90.4% 

2016 82.0% 

Water Konsumsi air 

(m3/hari) 

2012 0.54 m3/hari BPS Kota Makassar 

2012-2016 2013 0.56 m3/hari 

2014 0.59 m3/hari 

2015 0.55 m3/hari 

2016 0.56 m3/hari 
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Variabel Indikator Tahun Data Eksisting Sumber 

Kebocoran pipa (%) 2013 40% Dinas PU Kota 

Makassar 2016 dan A. 

Ejah Umraeni Salam 

2013 

2016 43% 

Sanitation Akses masyarakat 

terhadap jamban 

(%) 

2012 88% Dinas PU Kota 

Makassar 2017 98.70% 

Pengelolaan limbah 

cair (%) 

2012 50% BPS Kota Makassar 

2013 50% 

2014 50% 

2015 50% 

2016 50% 

Sumber : BPS Kota Makassar dalam angka (2012-2016), BLHD Kota Makassar , RTRW 

Kota Makassar (2015-2034), Dinas PU Kota Makassar, Ahmad Aulia Bahrun Amieq 

(2016) 

Tabel 5.2 

Data Aspek Kualitatif 
Kategori Indikator Upaya 

Land Use and 

Building 

Kebijakan eco-

building 

Penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat air, 

energi dan struktur) 

Mengintroduksi pembangunan taman atap dan 

dinding hijau sebagai alternatif menurunkan suhu 

kota dan menyerap gou pollution 

Kebijakan 

penggunaan lahan 

Pembangunan taman kota 

Tersedianya ruang rekeresasi pada fasilitas umum 

Tersedianya RTH yang bermanfaat bagi aktivitas 

lingkungan yang tidak mengabaikan fungsi utama 

area resapan/embung ataupun aliran drainase wilayah 

Transportation Kebijakan 

mengenai 

transportasi massal 

Kendaraan bersih (bebas polutan dan bebas debu) 

Menerapkan perencanaan/perancangan jalur-jalur 

pencapaian yang mudah dicapai dari transportasi 

umum menuju jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. 

Penataan angkutan umum 

Kebijakan untuk 

mengatasi 

kemacetan 

Pembangunan jalur pejalan kaki 

Pembangunan jalur sepeda dengan radius 5000 m 

TOD koridor dan simpulnya 

Waste Kebijakan 

pengumpulan 

sampah 

Pembangunan tempat pengolahan sampah 

Pemilahan sampah 

Pembuatan bank sampah 

Mengurangi konsumsi sampah non organic 

Kebijakan dalam 

daur ulang 

Komposter 

Penerapan konsep 5R 

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

Kerajinan daur ulang sampah 

Water Kebijakan 

mengenai kualitas 

air 

Pembangunan system pengolahan air limbah 

Konservasi/perlindungan sumber air dari bahan 

berbahaya 

Kebijakan 

mengenai 

keberlanjutan air 

Menampung air hujan (rainwater harvesting) dalam 

kolam resapan dan memproses sebagai air siraman 

tanaman dan kamar mandi 

Menyediakan penampung air hujan berupa embung 

Menerapkan konsep zero run off yang mengalirkan 

air hujan ke drainase kedalam sumur resapan. 

Sanitation Kebijakan 

mengenai sanitasi 

Meningkatkan rumah tangga bersanitasi layak 

Peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah 

Pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga 

dengan sistem jaringan drainase. 
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Kategori Indikator Upaya 

Environmental 

governance 

Pengelolaan 

lingkungan 

Kegiatan rehabilitasi lingkungan dengan melakukan 

kegiatan penghijauan dan reboisasi 

Mengadakan kegiatan sosialisasi lingkungan 

Pembuatan produk hukum dalam bidang pengelolaan 

lingkungan hidup (Perda, Perwal, dan Kepwal) 

Pegawasan 

lingkungan 

Pembentukan tim penyelidik pelanggaran 

pemanfaatan ruang 

Melakukan penanganan masalah mengenaia dugaan 

pencemaran pencemaran lingkungan hidup 

Pemberian penghargaan kepada perseorangan/ 

kelompok/ organisasi yang berprestasi dibidang 

pengelolaan lingkungan 

Partisipasi 

masyarkat 

Peningkatann edukasi dan komunikasi masyarakat 

dibidang lingkungan hidup 

Pembinaan sekolah cinta lingkugan 

Pembentukan komunitas hijau Kota Makassar 

Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan program arahan 

yaitu P2KH; dan AGCI 

 

5.1 Analisis Berdasarkan penilaian Asian Green City Index 

Pada tahap ini dilakukan dengan dua analisis, yaitu analisis terhadap data 

kuantitatif dan data kualitatif. Pada analisis data kuantitatif menggunakan teknik 

normalisasi, yaitu melihat data yang diperoleh dan dibandingkan dengan baku mutu 

yang ada, sedangkan pada analisis data kualitatif menggunakan metode skoring atau 

pembobotan dengan bobot tertentu. Berikut ini merupakan penjabaran analisis pada 

enam kategori AGCI yang diambil oleh peneliti sebagai bahan penelitiannya. 

5.1.1 Land use and building 

1. Aspek kuantitatif land use and building Berdasarkan AGCI 

Asian green city index menggunakan indikator tingkat kepadatan penduduk dan 

jumlah ruang terbuka hijau dalam menghitung bobot penilaian kota hijau. Kota 

Makassar memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.361 jiwa/km2 , 

sedangkan untuk jumlah ruang terbuka hijau sebesar 1.325,30 Ha dengan jumlah 

presentase terhadap kota Makassar 7,58 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 5.3 

Data Aspek Kuantitatif Land Use and Building 

Kategori Indikator Tahun Data eksisting 
Baku 

Mutu 

Bobot 

AGCI 

Land Use and 

Building 

Ruang Terbuka 

Hijau 

2013 2,15 % ≥30% 25% 

2014 2,15 % 

2015 7,31 % 

2016 7,58 % 

2017 8,31 % 

Kepadatan 

penduduk 

2013 7792 jiwa/km2 < 10 000 

org/km2 

25% 

2014 8011 jiwa/km2 

2015 8131 jiwa/km2 

2016 8246 jiwa/km2 
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Kategori Indikator Tahun Data eksisting 
Baku 

Mutu 

Bobot 

AGCI 

2017 8.361 jiwa/km2 

Sumber : BLHD Kota Makassar; BPS Kota Makassar dan RTRW Kota Makassar 2015-

2034 

Kota Makassar memiliki luas wilayah 17.476,01 Ha. Jumlah ruang terbuka 

hijau hingga saat ini yang ada di Kota Makassar sebesar 1.461 Ha atau setara 

dengan 8,31% terhadap luas wilayah kota Makassar. Ruang Terbuka Hijau yang 

dimaksud terdiri atas kawasan hutan lindung, hutan kota, area pertanian, taman 

kota, lapangan, pemakaman, jalur hijau (jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor dan 

jalan lingkungan), jalur teduh jalan, bakau, jalur hijau perumahan, sempadan danau, 

sempadan IPALT, sempadan waduk tunggu, sempadan TPA, median kompleks, 

RTH jalan dan sempadan sungai (RTRW Kota Makassar, 2015-2034). 

Asian Green City Indeks memberikan bobot penilaian maksimal 25% pada 

indikator jumlah ruang terbuka hijau apabila jumlah ruang terbuka hijau dikawasan 

yang dinilai telah sama atau melewati baku mutu RTH. Baku mutu RTH diperoleh 

berdasarkan UU No.05 tahun 2008 yaitu presentase luas RTH minimal harus sama 

dengan 30% luas wilayah. Bobot untuk penilaian AGCI dari tahun 2013 hingga 

2017 dapat dilihat sebagai berikut : 

 Pembobotan RTH 2013 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

2,15 %

30%
 × 25% = 1,79% 

 Pembobotan RTH 2014 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

2,15 %

30%
 × 25% = 1,79% 

 

 Pembobotan RTH 2015 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

7,31 %

30%
 × 25% = 6,09% 

 Pembobotan RTH 2016 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

7,58 %

30%
 × 25% = 6,32% 



96 
 

 Pembobotan RTH 2017 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
 × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 (%) 

8,31 %

30%
 × 25% = 6,93% 

Persentase luas RTH di Kota Makassar dari tahun 2013 sampai tahun 2017 

mengalami peningkatan yaitu dari 2,149% hingga 8,31% namun jika dibandingkan 

dengan baku mutu dengan luas RTH 30% Kota Makassar sampai saat ini masih 

belum bisa mencapai standar yang telah ditentukan sebagai kota hijau. Berdasarkan 

perhitungan diatas diperoleh angka 1,79%, 1,79%, 6,09%, 6,32% dan 6,93% 

sedangkan batas pencapaian untuk dikatakan kota hijau yaitu 25%. Nilai yang 

diperoleh tersebut menunjukkan bahwa kondisi RTH di Kota Makassar masih 

belum mencapai standar bobot AGCI. 

Adapun tabel dan grafik persentase bobot nilai AGCI yang diperoleh Kota 

Makassar dari tahun 2013-2017 terkait indikator Ruang Terbuka Hijau yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 5.4 

Hasil penilaian pembobotan RTH terhadap AGCI 
Indikator Data eksisting Hasil pembobotan 

Ruang Terbuka 

Hijau (%) 

2,15 % 1.79 % 

2,15 % 1.79 % 

7,31 % 6.09 % 

7,58 % 6.32 % 

8,31% 6.93 % 

  Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Gambar 5.1 

Persentase bobot nilai RTH terhadap AGCI

1.79% 1.79%

6.09% 6.32% 6.93%

25% 25% 25% 25% 25%

2013 2014 2015 2016 2017

Bobot Indikator RTH

Hasil pembobotan Bobot AGCI
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Gambar 5.2 Peta Time Series RTH di Kota Makassar 2013-2016 

Sumber : Dinas PU Kota Makassar
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Tingkat kepadatan penduduk di Kota Makassar dari tahun 2012 hingga tahun 

2016 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 dengan kepadatan sebesar 

7963 jiwa/km2, kepadatan pada tahun 2017 yaitu 8.361 Orang/km2. Dalam 

mengetahui bobot penilaian kepadatan penduduk, Asian Green City Index 

memberikan bobot penilaian sebesar 25%, dengan baku mutu untuk indikator 

kepadatan penduduk sebesar 10.000 orang/km2. Berikut merupakan perhitungan 

dalam menentukan bobot penilaian kepadatan penduduk dan tabel data eksisting 

kepadatan penduduk di Kota Makassar : 

 Pembobotan Kepadatan Penduduk 2013 

1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
× 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

(1 −
7792

10.000
) × 25% = (1 − 0,779) × 25% 

= 0,221 × 25% 

= 5,52% 

 Pembobotan Kepadatan Penduduk 2014 

1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
× 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

(1 −
8011

10.000
) × 25% = (1 − 0,801) × 25% 

= 0,199 × 25% 

= 4,97% 

 Pembobotan Kepadatan Penduduk 2014 

1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
× 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

(1 −
8131

10.000
) × 25% = (1 − 0,813) × 25% 

= 0,817 × 25% 

= 4,67% 

 Pembobotan Kepadatan Penduduk 2015 

1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
× 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

(1 −
8246

10.000
) × 25% = (1 − 0,825) × 25% 

= 0,175 × 25% 

= 4,37% 
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 Pembobotan Kepadatan Penduduk 2016 

1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
× 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

(1 −
8,361

10.000
) × 25% = (1 − 0,836) × 25% 

= 0,164 × 25% 

= 4,1% 

Persentase bobot penilaian kepadatan penduduk dari tahun 2012 hingga 2016 

mengalami penurunan dalam penilaian AGCI yaitu dari 5,77% menjadi 4,1%. Nilai 

ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kota Makassar relatif tinggi 

dikarenakan jumlah persentase menjauhi angka 25% dari bobot AGCI. 

Adapun tabel dan grafik persentase bobot nilai AGCI yang diperoleh Kota 

Makassar dari tahun 2012-2016 terkait indikator kepadatan penduduk di Kota 

Makassar yaitu sebagai berikut : 

Tabel 5.5 

Hasil penilaian pembobotan indikator Kepadatan Penduduk AGCI 
Indikator Data eksisting Hasil pembobotan 

Kepadatan 

Penduduk (%) 

7792 jiwa/km2 5.52% 

8011 jiwa/km2 4.97% 

8131 jiwa/km2 4.67% 

8246 jiwa/km2 4,37% 

8361 jiwa/km2 4.10% 

  Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Gambar 5.3 

Persentase Bobot Nilai Indikator Kepadatan Penduduk Terhadap AGCI 

5.52% 4.97% 4.67% 4.37% 4.10%

25% 25% 25% 25% 25%
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Bobot Indikator Kepadatan 
Penduduk

Hasil pembobotan Bobot AGCI
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Gambar 5.4 Peta Time Series Kepadatan Penduduk 2013-2017 

Sumber : Hasil Analisis
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2. Aspek Kualitatif Land Use and Building Berdasarkan AGCI 

Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar merupakan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) kota yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi (endemic, Introduksi) 

guna mendukung manfaat langsung dan atau tidak langsung yang dihasilkan oleh 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kota tersebut yaitu, keamanan, kesejahteraan 

dan keindahan wilayah perkotaan. 

Dalam proses menuju kota hijau yang lebih baik, peneliti mengambil kebijakan 

dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Indikator Asian 

Green City Index dalam hasil kategori yang telah tersedia dalam standar AGCI yang 

kemudian dijadikan sebagai acuan penilaian terhadap kondisi kota hijau di Kota 

Makassar. Dalam hal ini yang dinilai/dibobot yaitu kebijakan eco buildings dan 

kebijakan dalam penggunaan lahan sesuai dengan indikator pembobotan AGCI 

yaitu memiliki beberapa penilaian seperti dibawah ini : 

Tabel 5.6 

Data Aspek Analisis Kualitatif Land Use and Building 

Indikator Upaya 
Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan eco 

buildings 
 Penerapan bangunan ramah lingkungan 

(hemat air dan hemat energi) 

 Mengintroduksi pembangunan taman atap 

dan dinding hijau sebagai alternatif 

menurunkan suhu kota dan menyerap polusi 

udara 

    

 

 

  

  

Total Skor 2 

Kebijakan 

penggunaan 

lahan 

 Pembangunan taman kota 

 Tersedianya ruang rekreasi pada fasilitas 

umum 

 Tersedianya RTH yang bermanfaat bagi 

aktivtas lingkungan yang tidak mengabaikan 

fungsi utama area resapan/embung ataupun 

aliran drainase wilayah 

    

   

 

 

  

 

Total Skor 5 

 Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Asian Green City Index dalam menilai kategori kebijakan eco building dan 

kebijakan penggunaan lahan yaitu melihat upaya-upaya Kota Makassar menuju 

Kota Hijau yang kemudian dikalikan dengan bobot AGCI sehingga menghasilkan 

angka kinerja persentase penerapan konsep kota hijau di Kota Makassar 

berdasarkan eksisting. 

a. Kebijakan eco buildings 

Berdasarkan indikator kebijakan eco building dalam hal upaya penerapan 

bangunan ramah lingkungan, Pemerintah Kota Makassar dalam RTRW telah 

mencanangkan strategi pengendalian dengan memanfaatkan ruang di dalam bumi 

untuk prasarana jaringan dan fungsi perkotaan beserta fasilitasnya secara terpadu, 
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dengan memperhatikan struktur geologi dan geohidrologi serta keterpaduan antar 

bangunan bawah tanah maupun bangunan di atasnya. Pada upaya mengintroduksi 

pembangunan taman atap, pemerintah juga mencanangkan strategi dengan cara 

memanfaatkan ruang kawasan pusat kota dengan mengoptimalkan pembangunan 

gedung secara vertikal dengan roof garden, agar terwujud kota taman yang kompak 

di wilayah kota; dan mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga 

puluh persen) dari luas wilayah kota. 

Tabel 5.7 

Data Aspek Analisis Kualitatif land use and building terkait  

indikator kebijakan eco buildings 

Indikator Upaya 
Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan eco 

buildings 
 Penerapan bangunan ramah lingkungan 

(hemat air dan hemat energi) 

 Mengintroduksi pembangunan taman atap 

dan dinding hijau sebagai alternatif 

menurunkan suhu kota dan menyerap polusi 

udara 

    

 

 

  

  

Total Skor 2 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan eco building : 

uDik : Total skor : 2; Skor maksimal : 6 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
2

6
 × 25% =  8,33% 

Berdasarkan kondisi eksisting bangunan yang ada di Kota Makassar hanya 

terdapat beberapa bangunan yang mulai menerapkan bangunan ramah lingkungan 

dan bangunan yang mengintroduksi bangunan taman atap serta dinding hijau 

sebagai alternatif menurunkan suhu udara di masing-masing kecamatan yang ada 

di Kota Makassar, contoh bangunan yang sudah mulai menerapkan kebijakan 

terkait eco building yaitu perkantoran pemerintahan Kota Makassar seperti kantor 

kecamatan, kantor lurah, dll. Adapun kondisi eksisting tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 
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Gambar 5.5 

Kantor Kecamatan yang menerapkan bangunan hijau 

Sumber: Dokumentasi, 2018 

Gambar 5.6 

Kantor Kelurahan yang menerapkan bangunan hijau 

Sumber: Dokumentasi, 2018 

Untuk kondisi bangunan permukiman dan perkantoran swasta masih sangat 

minim yang melakukan penerapan bangunan ramah lingkungan, bangunan yang 

mengintroduksi bangunan taman atap dan dinding hijau sebagai alternatif 

menurunkan suhu udara serta menyerap polutan disebabkan luas lahan yang 

didominasi oleh bangunan serta kurangnya perhatian masyarakat akan kebutuhan 

RTH pada setiap bangunannya. 

Berdasarkan arahan yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa perlu 

adanya penataan kawasaan di Kota Makassar terkait rencana pemenuhan RTH baik 

bersifat privat maupun publik agar berjalan dengan baik. Upaya ini ditujukan untuk 

membuat Kota Makassar menjadi kota yang lebih nyaman dan kota yang 

berkelanjutan serta mengantisipasi dampak yang nantinya akan timbul dari suatu 

kegiatan pembangunan maupun usaha, dampak tersebut juga harus mampu 

dikelola, baik dampak negatif maupun dampak positif sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.  
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Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa kebijakan eco-building 

berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam 

program P2KH yaitu 8,33% dimana kinerja Kota Makassar terkait penerapan kota 

hijau belum mencapai standar AGCI yaitu 25%, sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smart growth dan green city. 

 

b. Kebijakan penggunaan lahan  

Berdasarkan kebijakan RTRW Kota Makassar, strategi peningkatan derajat 

kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau meliputi mewujudkan 

kawasan tutupan hijau dalam suatu wilayah pulau sebesar 60% (enam puluh persen) 

dari luas wilayah daratan pulau tersebut; mengembangkan gerakan sadar hijau kota 

satu orang satu pohon dengan koefisien tutupan hijau di atas 50% (lima puluh 

persen); dan menetapkan ruang terbuka hiaju kawasan baru hasil pengembangan 

kawasan pesisir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan tingkat tutupan hijau 

paling sedikit 50% (lima puluh persen). Strategi peningkatan luas ruang terbuka 

kota menjadi ruang terbuka hijau meliputi: mendorong partisipasi aktif masyarakat 

dalam gerakan masyarakat hijau di ruang-ruang terbuka milik publik; dan 

meningkatkan tutupan hijau pada ruang-ruang terbuka kota.   

Dari beberapa kebijakan yang telah dipaparkan di atas yaitu bertujuan agar 

menjaga lingkungan yang ada di Kota Makassar terlindung dari dampak yang 

kurang baik contohnya alih fungsi lahan, kesenjangan sosial dan polusi udara. 

Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf a dalam RTRW Kota Makassar tahun 2015-2034 meliputi : 

a. (d) Peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio 

tutupan hijau; dan 

b. (e)Peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi RTH. 

RTH berdasarkan arahan RTRW Kota Makassar tahun 2015-2034 ditetapkan 

dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, 

indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yaitu 

direncanakan pada kawasan kota yang sudah terbangun dan yang belum terbangun 

serta RTH pada kawasan reklamasi sebagai berikut : 

1) Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun dengan 

luasan paling sedikit 2.900 ha (dua ribu sembilan ratus) hektar ditetapkan di 
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sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan 

Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah 

Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, Kecamatan 

Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Wajo, 

Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, 

Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian 

wilayah Kecamatan Tamalate, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan 

Sangkarrang. 

2) RTH pada kawasan kota yang belum terbangun sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b meliputi : RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen 

dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas daratan 

kawasan kota yang belum terbangun. (7) Rencana pemenuhan RTH pada 

kawasan kota yang belum terbangun dengan luasan paling sedikit 3.164 ha 

(tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah 

Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, 

sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, 

sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan 

Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah 

Kecamatan Tamalate. 

3) RTH pada kawasan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

meliputi : RTH publik paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dan RTH privat 

paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan reklamasi ditetapkan 

di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan 

Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah 

Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan 

sebagian wilayah Kecamatan Tamalate. 

Tabel 5.8 

Data aspek analisis kualitatif land use and building 

terkait indikator kebijakan penggunaan lahan 
Indikator Upaya Skor  

0 1 2 3 

Kebijakan 

penggunaan 

lahan 

 Pembangunan taman kota 

 Tersedianya ruang rekreasi pada fasilitas 

umum 

 Tersedianya RTH yang bermanfaat bagi 

aktivtas lingkungan yang tidak mengabaikan 

fungsi utama area resapan/embung ataupun 

aliran drainase wilayah 

    

   

 

 

  

 

Total Skor 5 

Sumber: Hasil Analisis, 2018  
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Gambar 5.8 RTH Dekat Fly over 

Sumber: Dokumentasi, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan penggunaan 

lahan : 

Dik : Total skor : 5; Skor maksimal : 9 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
5

9
 × 25% =  13,89% 

Berdasarkan arahan yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa perlu 

adanya penataan kawasaan di Kota Makassar terkait rencana penggunaan lahan atau 

alih fungsi lahan. Upaya ini ditujukan untuk membuat Kota Makassar menjadi kota 

yang lebih nyaman, tidak sesak akan kepadatan bangunan dan kota yang 

berkelanjutan serta mengantisipasi dampak yang nantinya akan timbul dari suatu 

kegiatan pembangunan maupun usaha, dampak tersebut juga harus mampu 

dikelola, baik dampak negatif maupun dampak positif sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Saat ini Kota Makassar mulai memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah 

menjadi RTH dapat dilihat pada gambar berikut ini  : 

 

 

Gambar 5.9 Taman Bunga 

Sumber: Dokumentasi, 2018 

 

Gambar 5.10 RTH Dekat Fly over 

Sumber: Dokumentasi, 2018 

 

Gambar 5.7 Taman Macan 

Sumber: Dokumentasi, 2018 
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Berdasarkan kondisi eksisting upaya Kota Makassar menuju kota hijau terkait 

kebijakan penggunaan lahan saat ini penerapannnya sudah ada aturan namun masih 

kurang dari 50%. Terlihat dari ketersediaan RTH di Kota Makassar hanya sebesar 

8,31% dari standar yang harus dipenuhi yaitu 30% terhadap luas wilayahnya. 

Namun dari kurangnya RTH di Kota Makassar, Pemkot Kota Makassar tidak 

tinggal diam untuk menambah luasan RTH nya dapat dilihat dari kondisi eksisting 

median jalan dan taman-taman kota yang sedikit demi sedikit ditata dengan baik 

dan rapi serta diadakan perlindungan/pagar pengaman dari tangan-tangan jahil 

masyarakat yang dapat merusak dan menginjak tanaman. 

Gambar 5.11 

Perlindungan tanaman dengan memasang pagar pengaman dimedian jalan 

Sumber: Dokumentasi, 2018 

 

Gambar 5.12 

Penataan tanaman hijau dimedian jalan 

Sumber: Dokumentasi, 2018 

 

Dalam meminimalisir konservasi lahan berdasarkan arahan Kemeterian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta indeks Asian Green City terkait 

upaya dalam memenuhi kebijakan penggunaan lahan yang mana digunakan peneliti 

sebagai bahan dalam kuesionernya yaitu upaya untuk menerapkan pembangunan 

taman kota serta tersedianya ruang rekreasi pada fasilitas umum.  

Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penggunaan lahan 

berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kinerja 

Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum mencapai standar AGCI yaitu 25% 

hanya 13,89% sehingga perlu adanya penerapan akan poin-poin dari kebijakan yang 
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telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam 

program P2KH untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang berkelanjutan, 

smart growth dan green city. 

 

5.1.2 Transport 

1. Analisis Aspek Kuantitatif Transport Berdasarkan AGCI 

Berdasarkan data BPS Kota Makassar tahun 2016, panjang jalan yang ada di 

Kota Makassar yaitu 2.977,50 km2. Kondisi jalan yang ada di Kota Makassar secara 

umum terbagi dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat, masing-

masing memiliki panjang jalan 1.989,02 km, 400,77 km, 442,81 km dan 144,90 km.  

Menurut Santoso (1996) dalam Saraya 2014, jaringan transportasi terbentuk 

dari sekumpulan lintasan rute individual, sekumpulan titik perhentian dan 

persimpangan atau beberapa terminal jalan raya yang membentuk sistem prasarana 

angkutan umum secara keseluruhan. Berdasarkan data dari penelitian terdahulu, 

panjang jaringan transportasi publik Kota Makassar didapatkan melalui 

perhitungan panjang lintasan per trayek angkutan dibagi dengan luas area Kota 

Makassar sehingga dihasilkan sebesar 0.448 km/km2. Angka tersebut berarti 

panjang lintasan rata-rata per trayek mampu melintasi 0.448 km dalam mengelilingi 

Kota Makassar. 

Tabel 5.9 

Rute Angkutan Umum dan Panjang Trayeknya 
Kode Angkutan 

Umum 

Rute Angkutan Umum Panjang trayek 

(km) 

Koridor 1 Bandara-Tol-Jl. Nusantara-Jl. Ahmad Yani-

Jl. Jenderal Sudirman-Jl. Haji Bau-Jl. 

Metro Tanjung Bunga-Trans Studio Mall-

Mall GTC 

23.89 

Koridor 2 Mall GTC-Trans Studio-Jl. Metro Tanjung 

Bunga-Jl. Penghibur-Jl. Pasar Ikan-Jl. 

Ujung Pandang-Jl. Ahmad yani-Jl. Bulu 

Saraung-Jl. Masjid Raya-Jl. Urip 

Sumiharjo-Jl. Ap. Peterani-Jl. Boulevard-

Mall Panakkukkang 

12.62 

Koridor 3 Terminal Daya-Jl. Perintis Kemerdekaan-

Jl. Urip Sumiharjo-Jl. AP. Peterani-Jl. 

Sultan Alauddin 

16.94 

Koridor 4 Terminal Daya-Jl. Perintis kemerdekaan-

Bandara 
6.29 

Koridor 5 Untia-Terminal Panampu-Jl. Tinumbu-Jl. 

Ujung-Jl. Bandang-Jl. Veteran Utara-

Jl.Veteran Selatan-Jl. Sultan Alauddin 

19.08 

Jumlah 78.81 

Sumber : Makassar Terkini, 2016; Dishub Kota Makassar, 2016 
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Panjang trayek moda transportasi umum yang digunakan peneliti sebagai 

bahan penelitiannya yaitu panjang trayek moda transportasi umum BRT 

Mamminasata. Peneliti hanya mengambil jalur trayek jaringan transportasi umum 

BRT Mamminasata yang berada pada jaringan jalan Kota Makassar. Berikut 

merupakan tabel aspek kuantitatif untuk variabel transportasi. 

Tabel 5.10 

Data Aspek Kuantitatif Transportation 
Kategori Indikator Hasil Baku Mutu Bobot AGCI 

Transport Panjang jalan 

transportasi 

public (BRT) 

78,81 Km/Km2 >0,3 Km/Km2 33% 

Sumber : Amieq ,2017 

 

Panjang jaringan transportasi perkotaan di Kota Makassar per luas wilayah 

yaitu 78,81 Km/Km2. Standar atau ketentuan jaringan transportasi berdasarkan 

Asian Green City Index adalah 0,3 Km/Km2. Untuk bobot penilaian AGCI 

menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

(
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 = 

= (
0,448 𝑘𝑚/𝑘𝑚2

0,3𝑘𝑚/𝑘𝑚2
) × 33% = 1,49 × 33% 

= 49,28% 

Asian Green City Index memberikan bobot 33% pada indikator panjang 

jaringan transportasi publik. Hasil yang diperoleh 1,49 dikalikan 33% sehingga 

dihasilkan persentase bobot penilaian sebesar 49,28%, namun berdasarkan 

ketentuan dalam perhitungan AGCI 49,28% akan dibulatkan menjadi 33% 

dikarenakan bobot maksimal variable transportasi untuk ananlisis kuantitatif yaitu 

33%. Nilai ini menunujukan keberadaan transportasi publik BRT di Kota Makassar 

sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan sudah melampaui standar 

bobot AGCI yaitu 33% namun realitanya masyarakat Kota Makassar sebagian besar 

masih mendominasi menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan 

mobil sehingga jumlah kendaraan semakin bertambah dan menyebabkan 

kemacetan di beberapa titik di Kota Makassar. 
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Gambar 5.13 Peta Jalur BRT Mamminasata di Kota Makassar, 2017 

Sumber : Amieq, 2017
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2. Analisis Aspek Kualitatif Transport Berdasarkan AGCI 

Jenis moda transportasi yang digunakan di Kota Makassar yaitu angkutan 

pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Kota Makassar 

dalam melayani masyarakat salah satunya yaitu BRT. Kondisi saat ini, angkutan 

umum di Kota Makassar cukup memenuhi kebutuhan pelayanan moda transportasi 

publik untuk masyarkat di Kota Makassar, namun ada beberapa alasan yang 

membuat masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan 

umum yaitu gaya hidup, lebih hemat untuk kendaraan bermotor dua dan pemikiran 

untuk mengevisiensikan waktu menuju satu lokasi ke lokasi lainnya. 

Berdasarkan arahan RTRW Kota Makassar tahun 2015-2034 mengenai 

kebijakan transportasi, baik itu transportasi massal maupun kebijakan untuk 

mengatasi kemacetan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada poin-poin berikut ini 

: 

1. pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi : jalan layang, 

jalan tol, dan jaringan perkeretaapian perkotaan; dan 

2. Pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis. 

Strategi pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi: jalan 

layang, tol dan jaringan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal poin pertama diatas meliputi : 

 Mengembangkan sistem jaringan perkeretaapian perkotaan yang 

mengintegrasikan seluruh kawasan dalam wilayah kota secara terpadu; 

 Mengembangkan sistem pengarah publik pada semua sudut-sudut penting 

dan strategis kota; dan 

 Mengembangkan sistem jaringan pedestrian terpadu untuk pejalan kaki, 

disabilitas, dan sepeda pada jaringan jalan arteri dan kolektor. 

Dalam proses menuju kota hijau yang lebih baik peneliti memilih kebijakan 

yang telah dibuat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta AGCI 

sebagai landasan kebijakan perbandingan kondisi eksisting dengan kondisi ideal di 

Kota Makassar. Dari kebijakan tersebut dibuatlah tabel skoring terkait upaya 

kebijakan mengeni transportasi massal dan upaya kebijakan dalam mengatasi 

kemacetan kemudian menghasilkan suatu nilai persentase skoring yang mana dapat 

diketahui apakah sudah ada perencanaan yang telah diterapkan dan diperdakan oleh 

pemerintah Kota Makassar terkait Kota Makassar menuju Green City atau belum 

sama sekali ada kebijakan terkait standar yang telah dibuat Kementrian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat serta AGCI di Kota Makassar. Upaya-upaya yang 
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dilakukan dalam mengarahkan Kota Makassar menuju Kota Hijau yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 5.11 

Data Aspek Kualitatif Trasnportasi 

Indikator Upaya 
Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

mengenai 

transportasi 

massal 

 Penyediaan jaringan angkutan massal 

perkotaan 

 Pengembangan sistem jaringan transportasi 

perkeretaapian 

 Pengembangan halte 

 Peningkatan kualitas dan kuantitas terminal 

penumpang 

  

 

  

   

 

 

   

 

  

 

Total Skor 7 

Kebijakan 

untuk 

mengatasi 

Kemacetan 

 Pengembangan jalur pejalan kaki 

 Pengembangan jalur sepeda dengan radius 

5000 m 

 Penyediaan jaringan jalan pejalan kaki 

 TOD koridor dan simpulnya 

  

 

   

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

Total Skor 6 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

a. Kebijakan Mengenai Transportasi Massal 

Berdasarkan arahan RTRW Kota Makassar tahun 2015-2032 tentang Jaringan 

trayek angkutan jalan terbagi menjadi dua poin yaitu : 

a. Trayek angkutan perkotaan sebagai feeder yang melayani trayek ulang alik 

dalam atau antar wilayah dalam Kota Makassar; dan 

b. Trayek angkutan massal. 

Berdasarkan arahan RTRW Kota Makassar tetang terminal penumpang yang 

meliputi: 

1. Terminal penumpang tipe A Daya di Kecamatan Biringkanaya; 

2. Terminal penumpang tipe B Malengkeri di Kecamatan Tamalate; dan 

3. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A Eco Metroterminal di 

Kecamatan Tamalate. 

Tabel 5.12 

Data Aspek Kualitatif Trasnportation terkait indikator transportasi massal 

Indikator Upaya 
Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

mengenai 

transportasi 

massal 

 Penyediaan jaringan angkutan massal 

perkotaan 

 Pengembangan sistem jaringan transportasi 

perkeretaapian 

 Pengembangan halte 

 Peningkatan kualitas dan kuantitas terminal 

penumpang 

  

 

  

   

 

 

   

 

  

 

Total Skor 7 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Berdasarkan arahan yang telah disebutkan pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa perlu adanya penyediaan jaringan transportasi publik yang dapat memenuhi 
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kebutuhan penduduk di Kota Makassar. Upaya ini ditujukan untuk membuat Kota 

Makassar menjadi kota yang lebih nyaman, bebas gou polutan dan menjadi kota 

yang berkelanjutan yaitu dengan menyediakan jaringan angkutan massal perkotaan. 

Menurut Kementerian PU tahun 2013, tujuan dari pengembangan BRT sendiri di 

kota-kota di Indonesia yaitu untuk memindahkan angkutan pribadi dengan 

angkutan massal yang cepat, berkualitas tinggi, aman, efisein dan murah.  

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan transportasi 

massal perkotaan: 

Dik : Total skor : 7; Skor maksimal : 12 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
7

12
 × 33% =  19,25% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai 

transportasi massal berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat kinerja Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum 

mencapai standar AGCI yaitu 33% hanya 19,33% sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smart growth dan green city. 

 

b. Kebijakan Untuk Mengurangi Kemacetan 

Strategi pengembangan sistem intermodal transportasi yang terpadu dan hirarki 

meliputi: 

a. Mengembangkan sistem transportasi massal terpadu berbasis bis dan 

transportasi rel dalam kota yang melayani seluruh wilayah kota; 

b. Membatasi dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor; dan 

c. Mengarahkan secara bertahap seluruh moda transportasi kota berbahan 

bakar gas dan hybrid. 

Berdasarkan arahan RTRW Kota Makassar tetang fasilitas pendukung lalu 

lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud meliputi : 

1. Trotoar yang ditetapkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalan pada jaringan jalan 

arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal di kawasan perdagangan dan jasa, 

kawasan perkantoran, kawasan peruntukan pelayanan pendidikan, kawasan 
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peruntukan pelayanan olahraga, kawasan peruntukan pelayanan kesehatan, dan 

kawasan peruntukan pariwisata. Namun berdasarkan kondisi eksisting terdapat 

beberapa jalan yang ada di Kota Makassar belum tersedia jalur trotoar untuk 

pejalan kaki dan pada beberapa jalan tersedia jaringan pejalan kakinya namun 

beberapa meter kemudian tidak ditemukan jalur pejalan kaki pada sisi jalan 

hanya berupa RTH saja. 

 

Gambar 5.14 Tidak tersedia jalur pejalan kaki menuju halte 

Sumber : Dokumentasi, 2018 

Gambar 5.15 Terputusnya jaringan trotoar untuk pejalan kaki dan parkir liar kendaraan 

diatas trotoar 

Sumber : Dokumentasi, 2018 
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Gambar 5.16 

Parkir liar kendaraan diatas trotora menyebabkan ruang gerak terbatas 

Sumber : Dokumentasi, 2018 
 

2. Lajur sepeda yang ditetapkan pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan 

Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan 

Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, 

Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, 

Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate. Namun 

berdasarkan kondisi eksisting hanya terdapat di jalan Penghibur saja untuk 

jalan yang lainnya yang ada di Kota Makassar belum bisa ditemukan lajur 

persepeda. 

Gambar 5.17 Jalur persepeda di Jl. Penghibur 

Sumber : Dokumentasi, 2018 
 

3. Tempat penyeberangan pejalan kaki yang ditetapkan pada Kecamatan 

Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan 

Manggala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, 

Kecamatan Bontoala, Kecamata Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, 
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Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, dan 

Kecamatan Tamalate. 

4. Halte yang ditetapkan pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, 

Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tallo, 

Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan 

Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan 

Rappocini, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate. 

Tabel 5.13 

Data Aspek Kualitatif Trasnportation terkait indikator untu mengatasi kemacetan 
Indikator Upaya Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

untuk 

mengatasi 

Kemacetan 

 Pengembangan jalur pejalan kaki 

 Pengembangan jalur sepeda dengan radius 

5000 m 

 Penyediaan jaringan jalan pejalan kaki 

 TOD koridor dan simpulnya 

  

 

   

 

  

   

 

 

  

 

Total Skor 6 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan untuk 

mengurangi kemacetan : 

Dik : Total skor : 6; Skor maksimal : 12 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
6

12
 × 33% =  16,50% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan untuk 

mengatasi kemacetan berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perum ahan Rakyat kinerja Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum 

mencapai standar AGCI yaitu 33% hanya 16,50% sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smarth city, smart growth dan green city. 

 

5.1.3 Waste 

1. Analisis Aspek Kuantitatif Waste Berdasarkan AGCI 

Keberadaan sampah menjadi salah satu kategori penilaian Kota Hijau berdasarkan 

Asian Green City Index. Pada kategori waste untuk menganalisis aspek kuantitatif 

yang menjadi indicator penilaian dalam mencapai Kota Hijau yaitu jumlah sampah 
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yang dihasilkan dan jumlah sampah yang terangkut/dikumpulkan. Berdasarkan data 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam tahun 2016, jumlah volume sampah 

yang dihasilkan yaitu 4.495 m3/hari dengan jumlah yang terangkut yaitu 3.859 

m3/hari. Baku mutu untuk timbulan sampah perkotaan diperoleh dari perhitungan 

timbulan sampah perkotaan menurut SNI 19-3964-1994 dengan ketentuan timbulan 

sampah kota. Kota Makassar dengan jumlah penduduk 1.469.601 orang termasuk 

kota mertropolitan dengan kepadatan tinggi sehingga menggunakan standar 

perkalian yaitu 2,5 l/orang/hari. Baku mutu untuk timbulan sampah sampah kota 

Makassar yaitu 3.674 m3/hari. Untuk perhitungan bobot nilai indikator adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 5.14 

Data Aspek Kuantitatif Waste 
Kategori Indicator Hasil Standar/ Ketentuan 

AGCI 

Bobot 

AGCI 

Waste Jumlah sampah 

yang dihasilkan 

3921,20 m3/hari <3.380 m3/hari 25% 

4054,03 m3/hari <3.424 m3/hari 

4224,22 m3/hari <3.520 m3/hari 

4559,28 m3/hari <3.573 m3/hari 

4.495 m3/hari <3.674 m3/hari 

Jumlah sampah 

yang 

dikumpulkan 

89,72% 

>70% 

25% 

89,79% 

90,05% 

90,39% 

3.859 m3/hari 

atau sekita 82% 

Sumber : BPS Kota Makassar tahun 2012-2016; Hasil analisis; AGCI; dan  Dinas BLHD 

Kota Makassar 2016 

 

 Pembobotan jumlah Sampah yang dihasilkan Kota Makassar tahun 2012 

(1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
3.921,20 𝑚3/hari 

3.380 𝑚3/hari
) × 25% 

=  (1 − 1,16) × 25% 

=  −0,16 × 25% 

=  −4 % ≈ 0% 

 Pembobotan jumlah sampah yang dihasilkan Kota Makassar tahun 2013 

=  (1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
4.054,03 𝑚3/hari 

3.424 𝑚3/hari
) × 25% 

=  (1 − 1,18) × 25% 
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=  −0,18 × 25% 

=  −4,60 % ≈ 0% 

 Pembobotan jumlah sampah yang dihasilkan Kota Makassar tahun 2014 

=  (1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
4.224,22 𝑚3/hari 

3.520 𝑚3/hari
) × 25% 

=  (1 − 1,20) × 25% 

=  −0,20 × 25% 

=  −5 % ≈ 0% 

 Pembobotan jumlah sampah yang dihasilkan Kota Makassar tahun 2015 

 (1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
4.559,28 𝑚3/hari 

3.573 𝑚3/hari
) × 25% 

=  (1 − 1,28) × 25% 

=  −0,276 × 25% 

=  −6,9 % ≈ 0% 

 Pembobotan jumlah Sampah yang dihasilkan Kota Makassar tahun 2016 

=  (1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
4.495 𝑚3/hari 

3.674 𝑚3/hari
) × 25% 

=  (1 − 1,22) × 25% 

=  −0,22 × 25% 

=  −5,59 % ≈ 0% 

Hasil pembobotan variable waste untuk indikator timbulan sampah yang di 

hasilkan Kota Makassar dari tahun 2012 sampai 2016 diperoleh hasil yaitu -4%  

hingga -5,5% sehingga dibulatkan menjadi 0% berdasarkan ketentuan dari AGCI. 

Nilai ini menjelaskan produksi timbulan sampah di Kota Makassar semakin hari 

semakin meningkat jika dibandingkan dengan persentase bobot AGCI yaitu 25%,  

sehingga perlu adanya penanganan khusus dalam mengolah sampah yang 

dihasilkan individu serta meminimalisir produksi sampah yang ada di Kota 

Makassar dengan konsep 4R.  
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Adapun tabel dan grafik persentase bobot nilai AGCI yang diperoleh Kota 

Makassar dari tahun 2012-2016 terkait indikator sampah yang dihasilkan di Kota 

Makassar yaitu sebagai berikut : 

Tabel 5.15 

Hasil Penilaian Pembobotan AGCI Terkait Indikator Sampah Yang Dihasilkan 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 
Gambar 5.18 

Persentase pembobotan AGCI terkait indikator sampah yang dihasilkan 

Sumber : Dokumentasi, 2018 

 

Berdasarkan data diatas produksi sampah dari tahun ke tahun semakin 

meningkat oleh sebab itu perlu adanya penanganan Pemkot Kota Makassar dalam 

memberikan arahan ke masyarakat perihal mengurangi produksi sampah terkhusus 

sampah non organik dan lebih menanamkan pemikiran untuk mencintai lingkungan 

dengan tidak berlebihan dalam memproduksi sampah non organik. 

Menurut Dinas Pekerjaan Umum jumlah timbulan sampah yang dapat 

dikumpulkan ke TPA Kota Makassar pada tahun 2016 mencapai 3.859 m3/hari. 

Apabila dibanddingkan dengan jumlah sampah yang ditimbulkan perhari sebesar 

4.495 m3/hari, untuk penanganan sampah telah mencapai 82%. Berdasarkan 

Permen PU No. 14 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, standar pelayanan untuk pengangkutan 

sampah yaitu sebesar 70% dari total timbulan sampah kota. Berikut merupakan 

perhitungan untuk memperoleh bobot penilaian berdasarkan AGCI : 

0% 0% 0% 0% 0%

25% 25% 25% 25% 25%

2012 2013 2014 2015 2016

Indikator Sampah Yang Dihasilkan

Hasil pembobotan AGCI Bobot AGCI

Indikator Waste 
Data eksisting 

Kota Makassar 
Tahun 

Hasil pembobotan 

AGCI 

Sampah yang dihasilkan 3921,20 m3/hari 2012 -4% ≈ 0% 

4054,03 m3/hari 2013 -4,60% ≈ 0% 

4224,22 m3/hari 2014 -5% ≈ 0% 

4559,28 m3/hari 2015 -6,9% ≈ 0% 

4.495 m3/hari 2016 -5,59% ≈ 0% 
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 Pembobotan jumlah sampah yang terangkut di Kota Makassar tahun 

2012 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

= (
89,7%

70%
) × 25% 

= 1,281% × 25% 

= 32,02% ≈ 25% 

 Pembobotan jumlah sampah yang terangkut di Kota Makassar tahun 

2013 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

= (
89,8%

70%
) × 25% 

= 1,284% × 25% 

= 32,11% ≈ 25% 

 Pembobotan jumlah sampah yang terangkut di Kota Makassar tahun 

2014 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

= (
90,5%

70%
) × 25% 

= 1,293% × 25% 

= 32,32% ≈ 25% 

 Pembobotan jumlah sampah yang terangkut di Kota Makassar tahun 

2015 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

= (
90,4%

70%
) × 25% 

= 1,291% × 25% 

= 32,28% ≈ 25% 

 Pembobotan jumlah sampah yang terangkut di Kota Makassar tahun 

2016 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) = (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

= (
82%

70%
) × 25% 
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= 1,17% × 25% 

= 29,25% ≈ 25% 

Adapun tabel dan grafik persentase bobot nilai AGCI yang diperoleh Kota 

Makassar dari tahun 2012-2016 terkait indikator sampah yang terangkut di Kota 

Makassar yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.16 

Hasil penilaian pembobotan AGCI terkait indikator sampah yang terangkut 
Indikator Tahun Data eksisting Hasil pembobotan 

Sampah yang 

teangkut 

2012 89,7% 32,02% ≈ 25% 

2013 89,8% 32,11% ≈ 25% 

2014 90,5% 32,32% ≈ 25% 

2015 90,4% 32,28% ≈ 25% 

2016 82% 29,25% ≈ 25% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

 
Gambar 5.19 

Persentase penilaian sampah yang terangkut terkait indikator AGCI 

Sumber: Analisis, 2018 

 

Persentase bobot sampah yang terangkut menuju TPA di Kota Makassar dari 

tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan pada tahun 2012 sampah 

yang dapat diangkut Pemkot Makassar yaitu 32,02% hingga tahun 2015  sebesar 

32,28% namun megalami penurunan pada tahun 2016 yaitu 29,25% namun hal 

tersebut dikarenakan Pemkot Kota Makassar sudah mulai menerapkan konsep 4R 

dimasing-masing RW di Kota Makassar. Untuk hasil pembobotan dari nilai 

perhitungan diatas apabila ada nilai yang melebihi persentase 25% akan dibulatkan 

menjadi 25% dikarenakan sudah menjadi standar dan ketentuan perhitungan AGCI. 

Untuk variable AGCI persampahan tersebut memberikan bobot penilaian untuk 

32.02% 32.11% 32.32% 32.28%
29.25%

25% 25% 25% 25% 25%

2012 2013 2014 2015 2016

Indikator Sampah Yang Terangkut

Hasil pembobotan Bobot AGCI
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indikator jumlah sampah yang terangkut atau dikumpulkan yaitu 25%, hal ini jika 

disandingkan dengan hasil pembobotan indikator sampah terangkut yang diatas 

menunjukkan Pemkot Makassar telah memberikan pelayanan dalam pengangkutan 

sampah dengan baik. 
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Gambar 5.20 Peta Resiko Persampahan di Kota Makassar, 2016 

Sumber : Dinas PU Kota Makassar
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2. Analisis Aspek Kualitatif Waste 

Dalam proses menuju kota hijau yang berkelanjutan ada dua upaya yang 

menjadi bobot penilaian untuk meminimalisir dampak sampah terhadap lingkungan 

berdasarkan teori AGCI yaitu kebijakan pengumpulan sampah dan kebijakan daur 

ulang. Upaya-upaya dari kebijakan tersebut yang digunakan peneliti yaitu sebagai 

bahan pembandingan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal dalam 

meminimalisir pengaruh sampah terhadap lingkungan di Kota Makassar. Dari hasil 

perbandingan tersebut mengeluarkan hasil skoring yang kemudian dikalikan 

dengan bobot AGCI sesuai dengan penelitian terdahulu. Adapun isi dari upaya-

upaya terkait kebijakan pengumpulan sampah dan kebijakan daur ulang sampah 

yaitu sebagai berikut : 

Tabel 5.17 

Data Aspek Analisis Kualitatif Waste 

Indikator Upaya 
Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

pengumpulan 

sampah 

 Pembangunan tempat pengolahan sampah 

 Pemilahan sampah 

 Pembuatan bank sampah 

 Mengurangi konsumsi sampah non organik 

  

 

 

  

 

   

  

  

Total Skor 8 

Kebijakan 

dalam daur 

ulang 

 Komposter 

 Penerapan konsep 4R 

 Pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

 Kerajinan daur ulang sampah 

     

   

   

  

 

Total Skor 8 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

a. Kebijakan Pengumpulan Sampah 

Kriteria pelayanan persampahan berdasarkan target Pembangunan Nasional 

yaitu 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan 

penanganan melalui sistem pelayanan umum. Dalam memaksimalkan pelayanan 

pengelolaan persampahan perkotaan dibutuhkan arahan yang tepat, bukan hanya 

pada kebutuhan akan pendanaan tetapi juga adalah bagaimana pengelolaan kegiatan 

pelayanan yang terdiri atas beberapa kegiatan utama, antara lain adalah pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 

Disamping itu, tak bisa dipungkiri bahwa peranan masyarakat sangat besar dalam 

pelayanan pengelolaan persampahan dimana perlunya peningkatan kesadaran 

masyarakat akan lingkungan yang sehat bebas dari sampah karena sebaik apapun 

sarana maupun sistem pengelolaan persampahan apabila masyarakat tidak memiliki 

kesadaran akan tetap menjadi masalah yang tak bisa diselesaikan (Dinas PU Kota 

Makassar, 2016) 
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Sistem pengelolaan persampahan ditetapkan dalam rangka mengurangi, 

menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan 

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; 

Berdasarkan hasil survey lapangan (survey EHRA) walaupun penanganan 

sampah sudah mencakup 143 kelurahan namun masih ada rumah tangga yang 

mengolah sampahnya secara individual dengan cara penimbunan dan pembakaran, 

bahkan masih ada rumah tangga yang langsung membuang sampahnya ke 

kanal/sungai (Dinas PU Kota Makassar, 2016). 

 

Tabel 5.18 Diagram Sistem Sanitation Pengelolaan Persampahan Kota Makassar 

 Sumber : Analisa Pokja Kota Makassar dan Dinas PU Kota Makassar, 2016 

 

Untuk menilai kinerja variabel waste terkait indikator kebijakan pengumpulan 

sampah peneliti menggunakan standar pencapaian menuju kota hijau yaitu dari 

poin-poin yang telah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
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Rakyat (P2KH) sebagai arahan dalam mewujudkan Kota Makassar menjadi green 

city. 

Tabel 5.19 

Data aspek analisis kualitatif waste terkait indikator  

kebijakan pengumpulan sampah di Kota Makassar 

Indikator Upaya 
Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

pengumpulan 

sampah 

 Pembangunan tempat pengolahan sampah 

 Pemilahan sampah 

 Pembuatan bank sampah 

 Mengurangi konsumsi sampah non organik 

  

 

 

  

 

   

  

  

Total Skor 8 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan pengumpulan dan 

pembuangan sampah: 

Dik : Total skor : 8; Skor maksimal : 12 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
8

12
 × 25% =  16,67% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

pengumpulan sampah berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat kinerja Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum 

mencapai standar AGCI yaitu 25% hanya 16,67% sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smarth city, smart growth dan green city. 

 

b. Kebijakan Dalam Mendaur Ulang 

Dalam RTRW Kota Makassar menerangkan tentang sistem pengelolaan 

sampah yaitu sebagai berikut : 

a. Prinsip pengelolaan persampahan kota yaitu dikelola dari sumbernya dengan 

prinsip 5R (reuse, reduce, recycle, replace dan rethink); 

b. Sistem pengelolaan persampahan terdiri atas: 

 Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah; 

 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan 

 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. 
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c. Lokasi TPS di Kota Makassar meliputi : TPS sampah organik dan TPS sampah 

anorganik direncanakan pada unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat 

kegiatan yang tersebar di seluruh kelurahan; 

d. Lokasi TPST ditetapkan di Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalanrea, 

Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Bontoala. 

Lokasi TPA sampah Kota berada di Tamangapa Kecamatan Manggala dengan 

menggunakan sanitary landfill dalam meminimalisir penumpukan timbulan 

sampah yang diproduksi oleh Kota Makassar 

Gambar 5.21 

Daur ulang dengan konsep komposter 

Sumber : Dokumentasi, 2018 

 

Gambar 5.22 

Skema bank sampah yang ada di Kota Makassar 

Sumber: Bank Sampah Toddopuli, 2018 
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Tabel 5.20 

Data analisis aspek kualitatif kebijakan dalam daur ulang 
Indikator Upaya Skor  

0 1 2 3 

Kebijakan 

dalam daur 

ulang 

 Komposter 

 Penerapan konsep 4R 

 Pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

 Kerajinan daur ulang sampah 

     

   

   

  

 

Total Skor 8 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan mendaur ulang 

limbah sampah: 

Dik : Total skor : 8; Skor maksimal : 12 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
8

12
 × 25% =  16,67% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan untuk 

mengatasi kemacetan berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat kinerja Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum 

mencapai standar AGCI yaitu 25% hanya 16,67% sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smarth city, smart growth dan green city. 

 

5.1.4 Water 

1. Analisis Aspek Kuantitatif Water Berdasarkan AGCI 

Asian Green City Index memasukkan penggunaan air menjadi salah satu 

ketagori yang menentukan penilaian terhadap Kota Hijau dimana semakin rendah 

efisien penggunaan air dari sebuah kota maka semakin baik kota tersebut. Indikator 

penilaian penggunaan air yang terdapat dalam indeks Kota Hijau yaitu konsumsi 

air dan kebocoran air yang mana kedua indikator tersebut masing-masing memiliki 

penilaian sebesar 25%. Pada tahun 2016 kategori pelanggan yang disalurkan 

berdasarkan data dari BPS Kota Makassar dalam angka yaitu Sosial, Rumah 

Tangga, Bisnis, Industri, Pemerintah dan Khusus dengan jumlah pelanggan 

keseluruhan yaitu 167.741 pelanggan dan jumlah volume air yang disalurkan oleh 

PDAM sebesar 46.726.797 m3/ tahun. Namun peneliti hanya mengambil data 
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penggunaan air bersih di Kota Makassar yaitu data penggunaan air bersih dari 

kategori pelanggan rumah tangga dari tahun 2012 sampai tahun 2016. 

Konsumsi air bersih PDAM Kota Makassar kategori pelanggan rumah tangga 

semakin menigkat yaitu pada tahun 2012 sebesar 32.021.294 m3 sampai konsumsi 

air bersih pada tahun 2016 sebesar 36.724.217 m3, kemudian data air bersih dari 

tiap tahun dikalikan 1000 untuk diubah kesatuan liter kemudian dikalikan dengan 

86400 detik setelah itu dibagikan dengan jumlah pelanggan sambungan yang aktif 

di PDAM Kota Makassar kemudian didapatkan hasil dari konsumsi air pelanggan 

rumah tangga perorang perhari yaitu tahun 2012 sebesar 0,54 l/o/h, tahun 2013 

sebesar 0,56 l/o/h, tahun 2014 sebesar 0,59 l/o/h, tahun 2015 sebesar 0,55 l/o/h dan 

pada tahun 2016 konsumsi air bersih dari kategori rumah tangga yaitu 0,56 l/o/h. 

Untuk persentase kebocoran jaringan perpipaan tahun 2013 adalah sebesar 40% 

(Jurnal, Salam tahun 2013) dan mengalami peningkatan persentase kebocoran pada 

tahun 2016 yaitu sebesar 43% (Dinas PU Kota Makassar, 2016). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.21 

Data Aspek Kuantitatif  Water 

Indikator Tahun 
Data 

sekunder 

Standar/ket

entuan 

AGCI 

Bobot AGCI 

Konsumsi air 2012 0,54 l/o/h 500 m3/h 25% 

2013 0,56 l/o/h 

2014 0,59 l/o/h 

2015 0,55 l/o/h 

2016 0,56 l/o/h 

Kebocoran system air 2013 40% 45% 25% 

2016 43% 

Sumber : Hasil analisis; BPS Kota Makassar tahun 2012-2016; Dinas PU Kota Makassar; 

AGCI (500 m3/hours); dan Scored by WHO in Asian Green City Index 

(Kebocoran air: 45%) 

 

Berdasarkan standar atau ketentuan AGCI terkait variabel water untuk 

indikator konsumsi air standar atau ketentuannya yaitu 500 m3/hari. Untuk 

meminimalisir pemborosan dalam penggunaan air bersih di Kota Makassar perlu 

adanya penanganan berupa konsep green water yaitu konsep yang dapat 

menyediakan kemungkinan penyerapan air dan mengurangi puncak limpasan 

sehingga tercapai efisiensi pemanfaatan sumber daya air. Berikut ini merupakan 

perhitungan tentang kondisi kondisi eksisting konsumsi air di Kota Makassar : 

 Pembobotan Konsumsi Air Tahun 2012 

(1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 
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=  (1 −
0,54

500
) × 25% 

=  (1 − 0,00108) × 25% 

=  0,99892 × 25% 

=  24,97% ≈ 25% 

 Pembobotan Konsumsi Air Tahun 2013 

(1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
0,56

500
) × 25% 

=  (1 − 0,00112) × 25% 

=  0,99888 × 25% 

=  24,97% ≈ 25% 

 Pembobotan Konsumsi Air Tahun 2014 

(1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
0,59

500
) × 25% 

=  (1 − 0,00118) × 25% 

=  0,99882 × 25% 

=  24,97% ≈ 25% 

 Pembobotan Konsumsi Air Tahun 2015 

(1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
0,55

500
) × 25% 

=  (1 − 0,0011) × 25% 

=  0,9989 × 25% 

=  24,97% ≈ 25% 

 Pembobotan Konsumsi Air Tahun 2016 

(1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
0,56

500
) × 25% 

=  (1 − 0,00112) × 25% 

=  0,99888 × 25% 

=  24,97% ≈ 25% 
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Adapun tabel dan grafik persentase bobot nilai AGCI yang diperoleh Kota 

Makassar dari tahun 2012-2016 terkait indikator konsumsi air di Kota Makassar 

yaitu sebagai berikut : 

 

 
Gambar 5.23 

Persentase Bobot Nilai AGCI Terkait Indikator Konsumsi Air 

Sumber: Analisis, 2018 

 

Tabel 5.22 

Hasil penilaian pembobotan AGCI terkait indikator konsumsi air 
Indikator Tahun Data eksisting Hasil pembobotan 

Konsumsi air 2012 0,54 l/o/h 24,97% ≈ 25% 

2013 0,56 l/o/h 24,97% ≈ 25% 

2014 0,59 l/o/h 24,97% ≈ 25% 

2015 0,55 l/o/h 24,97% ≈ 25% 

2016 0,56 l/o/h 24,97% ≈ 25% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
 

Asian Green City Index terkhusus variabel green water terkait indikator 

konsumsi air permukaan memiliki bobot yaitu 25%. Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas diperoleh pembobotan untuk indikator konsumsi air bersih masyarakat Kota 

Makassar yaitu rata-rata 24,97% jika dilihat dari hasil yang diperoleh konsumsi air 

di Kota Makassar sudah cukup baik karena hampir mendekati bobot AGCI yaitu 

persentase AGCI sebesar 25%.  

Tingginya tingkat Kehilangan Air PDAM di Kota Makassar merupakan salah 

satu masalah yang saat ini dihadapi. Selama bertahun-tahun anggaran PDAM Kota 

Makassar, lebih banyak digunakan untuk menekan tingkat kebocoran pipa yang 

cukup besar. Pada tahun 2013 tingkat kebocoran pipa di Kota Makassar mencapai 

40% sedangkan pada tahun 2016 tingkat kehilangan air di PDAM Makassar adalah 

sekitar 43% yang artinya belum mencapai standart yang di tetapkan diIndonesia 

24.97% 24.97% 24.97% 24.97% 24.97%

25% 25% 25% 25% 25%

2012 2013 2014 2015 2016

Indikator Konsumsi Air

Hasil pembobotan Bobot AGCI



132 
 

yaitu sebesar maksimal 20 % (Infrastruktur Air Bersih Mahasiswa PWK unhas 

2015, 2016). Berdasarkan Word Healt Organization (WHO) pada Asian Green City 

Index data kebocoran sistem air yang semakin tinggi kurang baik bagi suatu kota 

apalagi kota tersebut sudah menjalankan Program Pengembangan Kota Hijau 

(P2KH). Menurut Kementrian PU (2013) dalam Harsalina (2014) upaya untuk 

menurunkan tingkat kebocoran sistem perpipaan air bersih merupakan suatu upaya 

terhadap penghematan penggunaan air bersih. Untuk mengetahui berapa bobot nilai 

untuk indikator kebocoran sistem air berdasarkan baku mutu AGCI yaitu sebagai 

berikut : 

 Pembobotan kebocoran jaringan pipa PDAM tahun 2013 

(1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
40%

45%
) × 25% 

=  (1 − 0,89) × 25% 

=  0,11 × 25% 

= 2,75% 

 Pembobotan kebocoran jaringan pipa PDAM tahun 2016 

(1 −
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑢 𝑚𝑢𝑡𝑢
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (1 −
43%

45%
) × 25% 

=  (1 − 0,95) × 25% 

=  0,05 × 25% 

= 1,25% 

Adapun tabel dan grafik persentase bobot nilai AGCI yang diperoleh Kota 

Makassar dari tahun 2012-2016 terkait indikator kebocoran pipa PDAM di Kota 

Makassar yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.23 

Hasil penilaian pembobotan AGCI terkait indikator kebocoran pipa 
Indikator Tahun Data eksisting Hasil pembobotan 

Kebocoran jaringan 

pipa  

2013 40% 2,75% 

2016 43% 1,25% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
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Gambar 5.24 

Persentase Penilaian Pembobotan AGCI Terkait Indikator Kebocoran pipa 

Sumber: Analisis, 2018 

 

Dari hasil perhitungan diatas nilai yang diperoleh pada tahun 2013 yaitu 2,75% 

dan pada tahun 2016 yaitu 1,25% hal ini menunjukkan kebocoran air di Kota 

Makassar dari tahun 2013 hingga tahun 2016 tergolong masih sangat tinggi 

dikarenakan bobot penilaian untuk kota hijau yang diberikan AGCI pada indikator 

kebocoran air sebesar 25%. Hal ini disebabkan kondisi pipa sudah sangat tua, 

pengerjaan jalan, penggalian sehingga menyebabkan pipa bocor dan air bersih pun 

terbuang begitu saja, pipa PDAM kota Makassar merupakan pipa peniggalan 

Belanda pada saat bermukim di Kota Makassar pada saat penjajahan. 

 

2. Analisis Aspek Kualitatif Water Berdasarkan AGCI 

Penggunaan air dan tingkat kebocoran air yang terjadi di Kota Makassar 

menjadi suatu permasalahan yang harus segera ditangani oleh Pemkot Makassar 

dan PDAM Kota Makassar. Maka perlu penanganan terhadap permasalah terkait 

yang terjadi di Kota Makassar agar tidak terjadi defisit penyediaan air di Kota 

Makassar. 

Tabel 5.24 

Data analisis aspek kualitatif water 

Indikator Upaya 
Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

mengenai 

kualitas air 

 Pembangunan sistem pengolohan air limbah  

 Konservasi/perlindungan sumber air dari 

bahan berbahaya 

     

  

 

Total Skor 4 

2.75%
1.25%

25% 25%

2013 2016

Indikator Kebocoran Pipa

Hasil pembobotan Bobot AGCI
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Indikator Upaya 
Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

mengenai 

keberlanjutan 

air 

 Menampung air hujan (rainwater 

harvesting) dalam kolam resapan dan 

memproses sebagai air siraman taman dan 

kamar mandi 

 Menyediakan penampung air hujan berupa 

embung 

 Menerapkan konsep zero run off yang 

mengalirkan air hujan dari drainase kedalam 

sumur resapan 

  

 

 

 

   

 

  

   

Total Skor 4 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

a. Kebijakan mengenai kualitas air 

Berdasarkan kebijakan RTRW Kota Makassar tahun 2015-2034 strategi 

peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sumber 

daya air secara terpadu dan merata di seluruh wilayah kota meliputi: 

 Mengembangkan system jaringan air bersih ‘mandiri’ untuk setiap kawasan; 

dan  

 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengadaan jaringan air 

bersih; 

Tabel 5.25 

Data analisis aspek kualitatif water terkait indikator kualitas air 

Indikator Upaya 
Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

mengenai 

kualitas air 

 Pembangunan sistem pengolohan air limbah  

 Konservasi/perlindungan sumber air dari 

bahan berbahaya 

     

  

 

Total Skor 4 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan mendaur ulang 

limbah sampah: 

Dik : Total skor : 4; Skor maksimal : 6 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
4

6
 × 25% =  16,67% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan untuk 

mengatasi kemacetan berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat kinerja Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum 

mencapai standar AGCI yaitu 25% hanya 16,67% sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 
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dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smarth city, smart growth dan green city. 

 

b. Kebijakan mengenai keberlanjutan air 

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air tertuang dalam 

RTRW Kota Makassar sebagaimana berikut: 

a. Pengelolaan sumber daya air terdiri atas konservasi sumber daya air, 

pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air; 

b. Sistem jaringan sumberdaya air terdiri atas sumber air dan prasarana sumber 

daya air; 

c. Sumber air terdiri atas air permukaan pada sungai, waduk, embung, sumber air 

permukaan lainnya dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT); 

d. Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: 

 Wilayah Sungai (WS) Jeneberang yang merupakan wilayah sungai strategis 

nasional yang pengelolaannya mengacu pada Pola Pengelolaan Wilayah 

Sungai Jeneberang meliputi : Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo dan DAS 

Bonelengga; 

 Waduk, yaitu Waduk Tunggu Bitoa di Kecamatan Manggala dan Rencana 

Pembangunan Waduk di Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea; 

 Embung, yaitu rencana pembangunan embung di Kecamatan Biringkanaya 

dan Kecamatan Manggala; dan 

 Air tanah yang berada pada CAT Makassar di Kecamatan Biringkanaya. 

e. Prasarana sumber daya air terdiri atas system pengendalian banjir, dan sistem 

pengamanan pantai. 

SPAM (system pengolahan air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

meliputi: 

a. unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, dan 

Sungai Tallo; 

b. unit produksi air minum meliputi : 

 IPA Antang di Kecamatan Manggala, kapasitas sumber paling sedikit 40 

(empat puluh) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan 

Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah 

Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, 
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sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan 

Tallo; 

 IPA Panaikang di Kecamatan Panakkukang, kapasitas sumber paling sedikit 

1.000 (seribu) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan 

Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah 

Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, 

sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan 

Tallo; 

 IPA Ratulangi di Kecamatan Mamajang, dengan kapasitas sumber paling 

sedikit 50 (lima puluh) liter per detik melayani Kecamatan Mariso, 

Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, 

Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, Kecamatan 

Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan 

Rappocini; 

 IPA Maccini Sombala di Kecamatan Tamalate, kapasitas sumber paling 

sedikit 200 (dua ratus) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan 

Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, dan sebagian wilayah 

Kecamatan Bontoala; dan 

 IPA Somba Opu di Kecamatan Tamalate, kapasitas sumber paling sedikit 

3.000 (tiga ribu) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan 

Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, dan sebagian 

wilayah Kecamatan Manggala. 

c. Rencana unit produksi air minum meliputi : 

 IPA BTP di Kecamatan Tamalanrea; 

 IPA Lakkang di Kecamatan Tallo; dan  

 IPA Barombong di Kecamatan Tamalate. 

Rencana unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, 

Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, 

Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan 

Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan 

Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate. 
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Tabel 5.26 

Data analisis aspek kualitatif kebijakan mengenai keberlanjutan air 
Indikator Upaya Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

mengenai 

keberlanjutan 

air 

 Menampung air hujan (rainwater 

harvesting) dalam kolam resapan dan 

memproses sebagai air siraman taman dan 

kamar mandi 

 Menyediakan penampung air hujan berupa 

embung 

 Menerapkan konsep zero run off yang 

mengalirkan air hujan dari drainase kedalam 

sumur resapan 

  

 

 

 

   

 

  

   

Total Skor 4 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan mengenai 

keberlanjutan air bersih di Kota Makassar : 

Dik : Total skor : 4; Skor maksimal : 9 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
4

9
 × 25% =  11,11% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan untuk 

mengatasi kemacetan berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat kinerja Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum 

mencapai standar AGCI yaitu 25% hanya 11,11% sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smarth city, smart growth dan green city. 

 

5.1.5 Sanitation 

1. Analisis Aspek Kuantitatif Sanitation Berdasarkan AGCI 

Kategori untuk Sanitasi dalam indeks AGCI menggunakan indikator akses 

masyarakat terhadap jamban dan pengelolaan limbah cair. Masing-masing indikator 

analisis kuantitatif memiliki bobot penilaian AGCI yaitu 33%. Untuk kategori akses 

masyarakat terhadap jamban di Kota Makassar menggunakan jumlah kepemilikan 

jamban sebagai indikator untuk menghitung berapa bobot yang akan dihasilkan dari 

perhitungan bobot penilaian AGCI. Berdasarkan data tahun 2017 yang telah 

diperoleh dari Dinas PU Kota Makassar jumlah rumah tangga yang memiliki akses 

manuju jamban pribadi dari tahun 2011, 2012 dan 2016 yaitu 98,70% namun masih 
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dapat ditemukan sekitar 10,70% warga menggunakan cubluk/lubang tanah. Berikut 

ini tabel aspek kuantitatif sanitation : 

Tabel 5.27 

SSK Kota Makassar  2012-2017 
Perilaku Sanitasi Air 

Limbah 

Data Dasar 

tahun 2012 

Status saat ini 

tahun 2016 

Selisis peningkatan 

persentase tahun 

2012-2016  

Penduduk melakukan BABs  12% 1.30% 10.700% 

Akses masyarakat terhadap 

sanitasi air limbah  

88% 98.70% 10.700% 

Akses masyarakat terhadap 

sanitasi air limbah yang 

layak  

36% 62.30% 26.30% 

Akses masyarakat terhadap 

sanitasi air limbah yang tidak 

layak  

52% 36.40% 15.600% 

Sumber : Dinas PU Kota Makassar, 2016 

 

Tabel 5.28 

Data Aspek Analisis Kuantitatif Sanitation 
Kategori Indicator Tahun Hasil (%) Standar/ketentuan 

AGCI 

Bobot 

AGCI 

Sanitation 

Akses 

masyarakat 

terhadap 

jamban 

2011 84% Min 20% - Max 

100% 

33% 

2012 88% 

2016 98,70% 

Pengelolaan 

limbah cair 

2012 50% Min 10% - Max 

100% 

33% 

2013 50% 

2014 50% 

2015 50% 

2016 50% 

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kota Makassar tahun 2016, Dinas Pu Kota Makassar, 2017 

 

Perhitungan di bawah ini untuk indikator akses masyarakat terhadap jamban 

menggunakan metode Min-Max Approximation dimana nilai terkecil (minimal), 

yaitu 20% diperoleh dari WHO pada Asian Green City Index, sedangkan nilai 

terbesar (maksimal), yaitu 100% diperoleh karena semakin banyak masyarakat 

yang memiliki jamban pribadi maka akan semakin baik kualitas lingkungannya 

(Harsalina, 2014). Untuk perhitungannya hasil bobot sebagai berikut : 

 Pembobotan akses masyarakat terhadap jamban tahun 2011 

(
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (
84% − 20%

100% − 20%
) × 33% 

=  (
64%

80%
) × 33% 

= 0,8 × 33% 

= 26,4%  
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 Pembobotan akses masyarakat terhadap jamban tahun 2012 

(
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (
88% − 20%

100% − 20%
) × 33% 

=  (
68%

80%
) × 33% 

= 0,85 × 33% 

= 28,05%  

 Pembobotan akses masyarakat terhadap jamban tahun 2016 

(
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
) × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (
98,7% − 20%

100% − 20%
) × 33% 

=  (
78,7%

80%
) × 33% 

= 0,98375 × 33% 

= 32,46%  

Adapun tabel dan grafik persentase bobot nilai AGCI yang diperoleh Kota 

Makassar dari tahun 2012-2016 terkait indikator akses masyarakat terhadap jamban 

di Kota Makassar yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.29 

Hasil penilaian pembobotan AGCI terkait indikator Akses masyarakat terhadap jamban 
Indikator Tahun Data eksisting Hasil pembobotan 

Akses masyarakat 

terhadap jamban 

2011 84% 26,4% 

2012 88% 28,05% 

2016 94,7% 32,46% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 Gambar 5.25 
Persentase Penilaian Pembobotan AGCI Terkait Indikator Akses Masyarakt Terhadap Jamban 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

26.40% 28.05%
32.46%33% 33% 33%

2011 2012 2016

Indikator Akses Masyarakat 
Terhadap Jamban

Hasil pembobotan Bobot AGCI
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Berdasarkan perhitungan diatas, jika dilihat dari pembobotan Asian Green City 

Index menghasilkan persentase yaitu 32,46% dimana angka tersebut hampir 

mendekati standar WHO di Asian Green City Index yaitu 33%. Jumlah persentase 

yang dihasilkan menyimpulkan bahwa sebagian besar masyrakat yang ada di Kota 

Makassar sudah memiliki jamban pribadi. 

Untuk limbah cair yang dapat diolah dalam hal ini bersumber dari limbah 

rumah tangga karena yang lebih mendominasi dalam penggunakan air bersih yaitu 

pelanggan rumah tangga dan data yang dimiliki peneliti hanya jumlah limbah cair 

yang dapat diolah menggunakan system on-site yaitu system pengolahan berbasis 

individu/pribadi. Dalam menentukan jumlah limbah cair yang telah diolah suatu 

Kota, terlebih dahulu menentukan jumlah limbah cair yang diproduksi dalam Kota 

tersebut (Harsalina,2014). Menurut Maryati dan Deliyanto (2013) dalam Harsalina 

(2014), sebanyak 80% dari jumlah konsumsi air rumah tangga merupakan limbah 

cair sehingga limbah cair yang diproduksi didapatkan dari perhitungan sebagai 

berikut: 

 Konsumsi Air di Kota Makassar dalam kategori rumah tangga tahun 

2012 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐴𝑖𝑟 × 80% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 32.021.294𝑚3  × 80% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 25.617.035,2 𝑚3 

Sebesar 25.617.035,2 m3 merupakan produksi limbah cair di Kota Makassar. 

Kemudian diperlukan juga data terkait konsumsi air per rumah tangga (RT), berikut 

ini cara perhitungannya : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑟 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎

𝑘𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
32.021.294 𝑚3

308.983 𝐾𝐾
 

=  103,63 𝑚3/𝑘𝑘 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑅𝑇 = 80% × 103,63 𝑚3/𝑘𝑘 

=  82,90 𝑚3/𝑘𝑘 

Berdasarkan data diatas jumlah limbah cair yang dihasilkan setiap kepala 

rumah tangga dalam setahun yaitu 82,90 m3/KK. Dari data yang telah diperoleh 

dapat diketahui jumlah limbah yang diolah di Kota Makassar dapat dilihat pada 

perhitungan dibawah ini : 

308.983 𝑘𝑘 × 82,90 𝑚3/𝑘𝑘 =  25.615.926,63 𝑚3 
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Sehingga 

=
𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ (𝑚3)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟
 × 100% 

=
25.615.927 𝑚3

25.617.035 𝑚3
 × 100% 

=  100% =  
100%

2
= 50% 

 Konsumsi Air di Kota Makassar dalam kategori rumah tangga 2013 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐴𝑖𝑟 × 80% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 34.756.227 𝑚3  × 80% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 27.804.981,6 𝑚3 

Sebesar 27.804.981,6 m3 merupakan produksi limbah cair di Kota Makassar. 

Kemudian diperlukan juga data terkait konsumsi air per rumah tangga (RT), berikut 

ini cara perhitungannya : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑟 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎

𝑘𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
34.756.227 𝑚3

313.168 𝐾𝐾
 

= 110,98 𝑚3/𝑘𝑘 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑅𝑇 = 80% × 110,98 𝑚3/𝑘𝑘 

=  88.78 𝑚3/𝑘𝑘 

Berdasarkan data diatas jumlah limbah cair yang dihasilkan setiap kepala 

rumah tangga dalam setahun yaitu 88.78 m3/KK. Dari data yang telah diperoleh 

dapat diketahui jumlah limbah yang diolah di Kota Makassar dapat dilihat pada 

perhitungan dibawah ini : 

313.168 𝑘𝑘 × 88,78 𝑚3/𝑘𝑘 =  2.780.430,71 𝑚3 

Sehingga 

=
𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ (𝑚3)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟
 × 100% 

=
27.804.308 𝑚3

27.804.982 𝑚3
 × 100% 

=  100% =  
100%

2
= 50% 

 Konsumsi Air di Kota Makassar dalam kategori rumah tangga tahun 

2014 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐴𝑖𝑟 × 80% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 37.198.630 𝑚3  × 80% 
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𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 29.758.904 𝑚3 

Sebesar 29.758.904 m3 merupakan produksi limbah cair di Kota Makassar. 

Kemudian diperlukan juga data terkait konsumsi air per rumah tangga (RT), berikut 

ini cara perhitungannya: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑟 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎

𝑘𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
37.198.630 𝑚3

320.656 𝐾𝐾
 

= 116,01 𝑚3/𝑘𝑘 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑅𝑇 = 80% × 116,01 𝑚3/𝑘𝑘 

=  92,81 𝑚3/𝑘𝑘 

Berdasarkan data diatas jumlah limbah cair yang dihasilkan setiap kepala 

rumah tangga dalam setahun yaitu 92,81 m3/KK. Dari data yang telah diperoleh 

dapat diketahui jumlah limbah yang diolah di Kota Makassar dapat dilihat pada 

perhitungan dibawah ini : 

320.656 𝑘𝑘 × 92,81 𝑚3/𝑘𝑘 =  29.759.442,05 𝑚3 

Sehingga 

=
𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ (𝑚3)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟
 × 100% 

=
29.759.442 𝑚3

29.758.904 𝑚3
 × 100% 

=  100% =  
100%

2
= 50% 

 Konsumsi Air di Kota Makassar dalam kategori rumah tangga tahun 

2015 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐴𝑖𝑟 × 80% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 35091176 𝑚3  × 80% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 28072940,8 𝑚3 

Sebesar 28072940,8 m3 merupakan produksi limbah cair di Kota Makassar. 

Kemudian diperlukan juga data terkait konsumsi air per rumah tangga (RT), berikut 

ini cara perhitungannya: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑟 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎

𝑘𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
35091176 𝑚3

337.739 𝐾𝐾
 

= 103,90 𝑚3/𝑘𝑘 
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𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑅𝑇 = 80% × 103,90 𝑚3/𝑘𝑘 

=  83,12 𝑚3/𝑘𝑘 

Berdasarkan data diatas jumlah limbah cair yang dihasilkan setiap kepala 

rumah tangga dalam setahun yaitu 83,12 m3/KK. Dari data yang telah diperoleh 

dapat diketahui jumlah limbah yang diolah di Kota Makassar dapat dilihat pada 

perhitungan dibawah ini : 

337.739 𝑘𝑘 × 83,12 𝑚3/𝑘𝑘 =  28072865,68 𝑚3 

Sehingga 

=
𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ (𝑚3)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟
 × 100% 

=
28072866 𝑚3

28072941 𝑚3
 × 100% 

=  100% =  
100%

2
= 50% 

 Konsumsi Air di Kota Makassar dalam kategori rumah tangga tahun 

2016 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐴𝑖𝑟 × 80% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 36724217 𝑚3  × 80% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 = 29379373,6 𝑚3 

Sebesar 29379373,6 m3 merupakan produksi limbah cair di Kota Makassar. 

Kemudian diperlukan juga data terkait konsumsi air per rumah tangga (RT), berikut 

ini cara perhitungannya : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑟 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎

𝑘𝑒𝑝𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑖𝑟 =  
36724217 𝑚3

347.748 𝐾𝐾
 

=  105,61 𝑚3/𝑘𝑘 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑅𝑇 = 80% × 105,61 𝑚3/𝑘𝑘 

=  84,49 𝑚3/𝑘𝑘 

Berdasarkan data diatas jumlah limbah cair yang dihasilkan setiap kepala 

rumah tangga dalam setahun yaitu 84,49 m3/KK. Dari data yang telah diperoleh 

dapat diketahui jumlah limbah yang diolah di Kota Makassar dapat dilihat pada 

perhitungan dibawah ini : 

347748 𝑘𝑘 × 84.49 𝑚3/𝑘𝑘 =  29380533,02 𝑚3 

Sehingga 
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=
𝐿𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑎ℎ (𝑚3)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟
 × 100% 

=
29380533 𝑚3

29379374 𝑚3
 × 100% 

=  100% =  
100%

2
= 50% 

Hasil yang diperoleh sebesar 100% kemudian dibagi dua karena pengolahan 

limbah terbagi menjadi pengolahan limbah skala besar dan skala kecil sehingga 

didapatkan pengolahan limbah skala kecil sebesar 50%. Persentase tersebut 

dihitung menggunakan metode Min-Max Approximation untuk mendapatkan status 

pengolahan limbah jika dibandingkan dengan baku mutu. Baku mutu yang dipakai 

adalah nilai terkecil (minimal) sebesar 10% yang diperoleh dari WHO pada Asian 

Green City Index, sedangkan nilai terbesar (maksimal) sebesar 100% diperoleh 

karena semakin banyak rumah tangga yang mengolah limbahnya sebelum dibuang 

ke lingkungan maka akan semakin baik. Berikut ini merupaka perhitungan untuk 

mengetahui hasil bobot limbah cair yang ada di Kota Makassar : 

 Pembobotan pengelolaan limbah cair kategori rumah tangga tahun 2012 

=  (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
)  × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (
50 − 10

100 − 10
) × 33% 

=  (
40

90
) × 33% 

=  0,4444 × 33% 

= 14,67% 

 Pembobotan pengelolaan limbah cair kategori rumah tangga tahun 2013 

=  (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
)  × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (
50 − 10

100 − 10
) × 33% 

=  (
40

90
) × 33% 

=  0,4444 × 33% 

= 14,67% 

 Pembobotan pengelolaan limbah cair kategori rumah tangga tahun 2014 

=  (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
)  × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 
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=  (
50 − 10

100 − 10
) × 33% 

=  (
40

90
) × 33% 

=  0,4444 × 33% 

= 14,67% 

 

 Pembobotan pengelolaan limbah cair kategori rumah tangga tahun 2015 

=  (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
)  × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (
50 − 10

100 − 10
) × 33% 

=  (
40

90
) × 33% 

=  0,4444 × 33% 

= 14,67% 

 Pembobotan pengelolaan limbah cair kategori rumah tangga tahun 2016 

=  (
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
)  × 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

=  (
50 − 10

100 − 10
) × 33% 

=  0,4444 × 33% 

= 14,67% 

Pada Asian Green City Index bobot penilaian limbah cair yang diolah sebesar 

33%. Sehingga bobot yang diperoleh untuk limbah cair yang diolah menurut Asian 

Green City Index sebesar 14,67%. Persentase tersebut belum mencapai standar 

persentase maksimal Asian Green City Index sebesar 33% sehingga pengolahan 

limbah cair di Kota Makassar belum optimal dengan produksi limbah yang 

dihasilkan. 

Tabel 5.30 

Hasil analisis pembobotan pengelolaan limbah cair di Kota Makassar  

tahun 2012-2016 
Indikator Tahun Data awal Hasil 

Pengelolaan limbah 

cair 

2012 50% 14,67% 

2013 50% 14,67% 

2014 50% 14,67% 

2015 50% 14,67% 

2016 50% 14,67% 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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Gambar 5.26 

Persentase bobot nilai pengelolaan limbah cair terhadap AGCI 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

14.67% 14.67% 14.67% 14.67% 14.67%

33% 33% 33% 33% 33%

2012 2013 2014 2015 2016

Indikator Pengelolaan Limbah Cair

Hasil Pembobotan Bobot AGCI
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Gambar 5.27 Peta Resiko Sanitasi Air Limbah di Kota Makassar,2016 

Sumber : Dinas PU Kota Makassar
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2. Analisis Aspek Kualitatif Sanitation Berdasarkan AGCI 

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam 

menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, 

pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan yang tidak menjadi 

prioritas utama, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, 

namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, 

semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung 

lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan 

yang harus diperhatikan. (Dinas PU Kota Makassar,2016) 

Strategi Sanitasi Kota Makassar adalah suatu dokumen perencanaan yang 

berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada 

tingkat kota/kabupaten. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang 

jelas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kota Makassar dengan tujuan 

agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan 

berkelanjutan. Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi 

lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi Kota 

Makassar (Dinas PU Kota Makassar,2016). 

Untuk mengetahui status implementasi anitasi air limbah di Kota Makassar 

pada periode 2012-2017, khususnya untuk sub sektor air limbah domestik dapat 

dilihat pada tabel  dibawah ini: 

Tabel 5.31 

Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Air Limbah Domestik  

di Kota Makassar Periode 2012-2017 
SSK Kota Makassar  2012-2017 SSK saat ini 

Tujuan Sasaran Data Dasar Status saat ini 

1 2 3 4 

Meningkat

kan 

kesadaran 

dan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pengelolaa

n air 

limbah 

domestik 

Banyaknya 

masyarakat 

yang terlibat 

dalam 

kegiatan 

pengelolaan 

air limbah 

domestik 

pada 

program 

USRI dan 

SLBM 

dengan 

pencapaian 

Kelurahan 

ODF 

Perilaku Sanitasi Air 

Limbah: 

- penduduk melakukan 

BABs (12%) 

- akses masyarakat 

terhadap sanitasi air 

limbah (88%) 

- akses masyarakat 

terhadap sanitasi air 

limbah yang layak 

(36%) 

-  akses masyarakat 

terhadap sanitasi air 

limbah yang tidak 

layak (52%) 

Berdasarkan data EHRA 2016: 

- perilaku BABs sekitar 1,3% 

(terjadi penurunan sebesar 

10,7%) 

 

- akses masyarakat terhadap 

sanitasi air limbah (98,7%) 

 

 

 

- akses masyarakat terhadap 

sanitasi air limbah yang layak 

(62,3%) 
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SSK Kota Makassar  2012-2017 SSK saat ini 

Tujuan Sasaran Data Dasar Status saat ini 

1 2 3 4 

- akses masyarakat terhadap 

sanitasi air limbah yang tidak 

layak (36,4%) 

 

 

Terdapat 11 Kelompok 

Pengguna dan 

Pemelihara (KPP) 

Pengelolaan IPAL 

Komunal 

Meningkatnya Kelompok 

Pengguna dan Pemelihara (KPP) 

dari 1 menjadi 103 KKP 

Sumber : BPS;  SSK Kota Makassar 2012-2017 dan Dinas PU Kota Makassar 2016 

 

Pada tatanan ditingkat rumah tangga, sistem air limbah ditunjukkan dari ada 

tidaknya jamban keluarga. Sementara itu pada tatanan ditingkat masyarakat 

ditunjukkan dari ada tidaknya MCK Umum, IPAL Komunal, instalasi pengolahan 

lumpur tinja (IPLT). 

Sub bidang Air Limbah pada Bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan 

Umum memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi 

masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari 

pencemaran air limbah permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang 

tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah yang dimaksud 

adalah air limbah permukiman (municipal waste water) yang terdiri atas limbah 

domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja 

manusia dari lingkungan permukiman (Dinas PU Kota Makassar, 2016). 

Profil pengelolaan limbah Kota Makassar pada dasarnya adalah untuk 

mengetahui sejauh mana proses yang telah dilakukan selama ini. Air limbah yang 

dihasilkan umumnya bersumber dari air limbah rumah tangga (Dinas PU Kota 

Makassar, 2016). 

Proses pengelolaannya dilakukan dengan menggunakan truk 

pengangkut/penghisap limbah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan Kota Makassar 

(Dinas PU Kota Makassar, 2016). 

Berdasarkan arahan dari Dinas PU Kota Makassar, sistem pengolahan air 

limbah di Kota Makassar dengan sistem on site (penanganan setempat) yang terbagi 

atas : 

 Pengelolaan oleh masyarakat/rumah tangga, dengan membuat jamban 

keluarga dan septic-tank sendiri. 

 Pengelolaan oleh pemerintah, tetapi terbatas pada prasarana untuk tempat 

umum dengan membuat MCK umum dan septick tank komunal. 
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 Ipal Komunal dan Ipal Skala Kawasan yang telah terbangun kurang lebih 

130 unit. 

Untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan pada tahun mendatang seiring 

dengan semakin meningkatnya usaha sosial ekonomi masyarakat memerlukan 

dukungan peraturan dan master induk penanganannya agar tidak menimbulkan 

masalah dikemudian hari termasuk untuk penanganan limbah hasil buangan rumah 

tangga, khususnya pada kawasan permukiman kumuh yang masih mengandalkan 

saluran drainase sebagai saluran pembuangan (Dinas PU Kota Makassar, 2016). 

Pencemaran tinja/kotoran manusia (feces) adalah sumber utama dari virus, 

bakteri, dan patogen lain penyebab penyakit berbasis lingkungan. Indikator 

kesehatan dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka 

Kematian Balita, Angka Kematian Ibu melahirkan, dan Angka Kesakitan/Kematian 

karena penyakit tertentu serta status Gizi Masyarakat. 

Perumahan yang berada di pesisir pantai, dimana kondisi permukaan air 

tanahnya sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang berdampak terhadap 

sistem pengelolaan air limbah. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan kondisi 

terkini dan permasalahan yang ada (Dinas PU Kota Makassar, 2016) 

Berikut Gambaran system pengelolaan air limbah domestic Kota Makassar 

yang digambarkan dalam Diagram System Sanitasi. ( DSS ) : 
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Tabel 5.32 

Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Makassar 

Sumber : Dinas PU Kota Makassar, 2016; UPTD PAL dan Dinkes Kota Makassar Tahun 

2016 

  



152 
 

Tabel 5.33 

Data analisis aspek kualitatif kebijakan mengenai sanitation 
Indikator Upaya Skor 

0 1 2 3 

Kebijakan 

mengenai 

sanitasi 

 Meningkatnya rumah tangga bersanitasi 

layak 

 Pemanfaatan limbah cair sebagai variasi 

pengguna pembungkus belimbing dan 

pengganti pupuk organik 

 Peningkatan kualitas teknologi pengolahan 

air limbah 

 Pemisahan sistem pembuangan air rumah 

tangga dengan sistem jaringan drainase 

 

 

   

 

 

   

 

 

  

    

Total Skor 3 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan mengenai sanitasi 

di Kota Makassar : 

Dik : Total skor : 3; Skor maksimal :12 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
3

12
 × 33% =  8,25% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan untuk 

mengatasi kemacetan berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat kinerja Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum 

mencapai standar AGCI yaitu 33% hanya 8,25% sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smarth city, smart growth dan green city. 

 

5.1.6 Environmental Governance 

1. Analisis Aspek Kualitatif Environmental Governance Berdasarkan AGCI 

Perubahan status Kota Makassar menjadi sebuah kota metropolitan 

menimbulkan beberapa aspek negative yaitu salah satunya yang ditimbulkan dari 

pemabangunan gedung-gedung tak terkendali yang dapat menimbulkan dampak 

pada lingkungan kota itu sendiri. Kota Makassar yang diidamkan akan menjadi 

smarth city harus segera berbenah diri, mulai dari sikap pemerintahannya maupun 

perilaku masyarakatnya terlebih dahulu. Kota Makassar dikategorikan sebagai kota 

metropolitan tak luput dari banyak persolaan dan masalah yang menyebabkan 

kualitas lingkungan Kota Makassar masih kurang baik. Hal ini disebabkan masih 
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kurangnya pengelolaan lingkungan dari masyarakat dan Pemkot Kota Makassar 

terkait sanitasi dan persampahan, kurangnya pengawasan lingkungan tiap 

kelurahan, serta masih kurang partisipasi masyarakat akan pentingnya kerjasama 

dalam mengatasi masalah persampahan, masalah lingkunga dan masalah sanitasi. 

Untuk meningkatkan kualitas Kota Makassar menjadi kota hijau peneliti 

mengambil upaya dari variabel environmental govrnance tiap-tiap indikator yaitu 

dari penelitian terdahulu dan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dalam program P2KH. Berikut ini merupakan poin-poin yang digunakan peneliti 

untuk melakukan wawancara di setiap SKPD kecamatan yang ada di Kota Makassar 

dengan tujuan untuk mendapatkan hasil skoring dari kinerja Kota Makassar akan 

kualitas lingkungan kota itu sendiri. 

Tabel 5.34 

Data analisis aspek kualitatif Environmental Governance 
Indikator Upaya Skor 

0 1 2 3 

Pengelolaan 

lingkungan 
 Mengadakan kegiatan sosialisasi lingkungan 

 Pembuatan produk hukum dalam bidang 

pengelolaan lingkungan hidup (Perda, 

Perwal, dan Kepwal) 

     

  

 

Total Skor 4 

Pengawasan 

lingkungan 
 Pembentukan tim penyelidik pelanggaran 

pemanfaatan ruang 

 Pemberian penghargaan kepada 

perseorangan/kelompok/organisasi yang 

berprestasi dibidang pengelolaan lingkungan 

  

 

 

  

   

Total Skor 3 

Partisipasi 

masyarakat 
 Peningkatann edukasi dan komunikasi 

masyarakat dibidang lingkungan hidup 

 Pembinaan sekolah cinta lingkugan 

 Pembentukan komunitas hijau Kota 

Makassar 

     

 

   

  

 

Total Skor 6 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

a. Pengelolaan Lingkungan 

Pengelolaan lingkungan Pemkot Kota Makassar dilakukan dengan melakukan 

kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan 

lingkungan dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan 

membentuk tenaga fasilitator yang akan mesosialisasikan kegiatan dilapangan, 

fasilitator itu sendiri merupakan SKPD dan honorer dari Kantor Kecamatan di 

setiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Fasilitator yang dibentuk antara lain 

adalah fasilitator lapangan terkait sanitasi air limbah dan fasilitatot daur ulang 

sampah. Terdapat beberapa produk hukum yang telah dibuat oleh Pemkot Kota 
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Makassar yang mengatur tentang lingkungan. Beberapa produk hukum yang telah 

dibuat yaitu : 

a. Pentingnya pengelolaan air minum dan sanitasi untuk mencegah terganggunya 

kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan, kondisi tersebut mendorong 

Pemerintah Kota Makassar  untuk ikut serta dalam Program Percepatan 

Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pemerintah Kota Makassar  

dalam rangka melaksanakan program tersebut telah membentuk Kelompok 

Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Makassar  pada 

tanggal 12 Januari 2015 melalui Surat Keputusan Walikota Makassar  Nomor: 

235/050.05/KEP/I/ 2015. 

b. Mengingat kota/kabupaten Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun 

(multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang layak dan menyeluruh serta 

terkait dengan capaian target Universal Access di tahun 2019. Kota Makassar  

akan melakukan pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kota Makassar tahun 

2017 – 2022, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

2185 tahun 2014 tentang percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

c. Pada tahun 2010 POKJA AMPL Kota Makassar telah menyusun Buku Putih 

Sanitasi (BPS) Strategi Sanitasi Kota (SSK). Disamping dokumen tersebut, 

pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kota Makassar sangat berkaitan 

dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, 

provinsi, maupun kota/kabupaten. 

d. Diawali dengan Gerakan MGC pada Tahun 2012  serta dengan terbitnya 

Permen No. 13 Tahun  2012 tentang Penanganan pengelolaan sampah  berbasis 

3R melalui mekanisme Bank Sampah maka  tercatat telah terbentuk 100 lebih 

Bank  Sampah Unit yang tersebar di 14 Kecamatan. 

e. Walikota/wakil walikota terpilih dengan  mengusung “ 8 Jalur masa depan “ 

melalui  program sampah tukar beras kemudian  membentuk UPTD. 

Pengelolaan Daur Ulang  Sampah yang bertindak sebagai Bank Sampah  Pusat 

Kota Makassar (BSP), dengan harapan  dapat menjadi Solusi dari 

permasalahan Bank  Sampah Unit (BSU) 

Analisis kebijakan pengelolaan lingkungan oleh pemerintah Kota Makassar tersaji 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5.35 

Data analisis aspek kualitatif kebijakan pengelolaan lingkungan 
Indikator Upaya Skor 

0 1 2 3 

Pengelolaan 

lingkungan 
 Mengadakan kegiatan sosialisasi lingkungan 

 Pembuatan produk hukum dalam bidang 

pengelolaan lingkungan hidup (Perda, 

Perwal, dan Kepwal) 

     

  

 

Total Skor 4 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan pengelolaan 

lingkungan di Kota Makassar : 

Dik : Total skor : 4; Skor maksimal :6 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
4

6
 × 33% =  22% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam 

pengelolaan lingkungan berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat kinerja Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum 

mencapai standar AGCI yaitu 33% hanya 22% sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smarth city, smart growth dan green city. 

 

b. Pengawasan Lingkungan 

Dalam pengawasan lingkungan, Pemkot Makassar terus berupaya melakukan 

penanganan masalah pelanggaran lingkungan untuk mengurangi dampak negative 

pada lingkungan. Pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok dan 

organisasi belum maksimal dilakukan Pemkot Makassar yang mana tujuan dari 

pemberian penghargaan yaitu untuk meningkatkan rasa bersaing dalam 

meningkatkan kualitas lingkungan dan cinta akan lignkungan yang asri. Analisis 

kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar dalam pengawasan lingkungan 

tersaji pada tabel beriku ini : 

  



156 
 

Tabel 5.36 

Data analisis aspek kaulitatif kebijakan pengawasan lingkungan 
Indikator Upaya Skor 

0 1 2 3 

Pengawasan 

lingkungan 
 Pembentukan tim penyelidik pelanggaran 

pemanfaatan ruang 

 Pemberian penghargaan kepada 

perseorangan/kelompok/organisasi yang 

berprestasi dibidang pengelolaan lingkungan 

  

 

 

  

   

Total Skor 3 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan pengawasan 

lingkungan di Kota Makassar : 

Dik : Total skor : 4; Skor maksimal :6 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
3

6
 × 33% =  16,50% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam 

pengawasan lingkungan berdasarkan arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Fkinerja Kota Makassar akan penerapan kota hijau belum 

mencapai standar AGCI yaitu 33% hanya 16,50% sehingga perlu adanya penerapan 

akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar menjadi kota yang 

berkelanjutan, smarth city, smart growth dan green city. 

 

c. Partisipasi Masyarakat 

Peningkatan kualitas lingkungan perlu adanya dukungan dari masyarakatnya 

itu sendiri. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 

diantaranya adalah peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang 

lingkungan dengan mengadakan penyuluhan, sosialisasi serta acara-acara 

lingkungan lainnya yang dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan namun kinerja akan kebijakan 

partisipasi masyarakat Kota Makassar terhadap lingkungan masih kurang dari 50% 

penerapannya berdasarkan hasil kuesioner dibeberapa SKPD kecamatan yang ada 

di Kota Makassar. Analisis kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Makassar dalam 

mengingkatkan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5.37 

Data aspek kualitatif partisipasi masyarakat 
Indikator Upaya Skor 

0 1 2 3 

Partisipasi 

masyarakat 
 Peningkatann edukasi dan komunikasi 

masyarakat dibidang lingkungan hidup 

 Pembinaan sekolah cinta lingkugan 

 Pembentukan komunitas hijau Kota 

Makassar 

     

 

   

  

 

Total Skor 6 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berikut ini merupakan cara untuk mendapatkan nilai pembobotan analisis 

kualitatif AGCI dari data hasil skoring terkait indikator kebijakan pengawasan 

lingkungan di Kota Makassar : 

Dik : Total skor : 6; Skor maksimal :9 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐴𝐺𝐶𝐼 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 (%) =  
6

9
 × 33% =  22% 

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai 

partisipasi masyarakat terhadap lingkungan berdasarkan arahan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Makassar akan penerapan kota hijau 

belum mencapai standar AGCI yaitu 33% hanya 22% sehingga perlu adanya 

penerapan akan poin-poin dari kebijakan yang telah diarahkan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjadikan Kota Makassar 

menjadi kota yang berkelanjutan, smarth city, smart growth dan green city. 

 

5.2 Analisis Kinerja Kota Makassar Terkait Standar AGCI 

Dalam mencapai kota yang berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap 

kinerja yang sudah berjalan dan peningkatan kinerja yang kurang maksimal. 

Evaluasi pada setiap kategori menuju kota hijau dan berkelanjutan di Kota 

Makassar dapat dilihat sebagai berikut; 

 

5.2.1 Land Use and Building 

Kategori land use and building memiliki bobot nilai sebesar 33,54%, evaluasi 

untuk masing-masing indikator terdapat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 5.38 

 Evaluasi kategori Land Use and Building 
Indikator Evaluasi Bobot nilai 

Ruang Terbuka hijau 

(25%) 

Ruang terbuka hijau di Kota Makassar masih kurang 

dari 30 % dari luas kota. 

6,93% 

Kepadatan Penduduk 

(25%) 

Kepadatan penduduk Kota Makassar tergolong tinggi, 

karena Kota Makassar termasuk ke dalam kota besar 

atau kota metropolitan 

4,39% 

Kebijakan mengenai 

eco buildings (25%) 

Kebijakan eco building di Kota Makassar masih 

tergolong rendah. Hal ini dikarenakan indikator green 

building masih dalam tahap rencana. 

8,33% 

Kebijakan penggunaan 

lahan (25%) 

Kebijakan penggunaan lahan di Kota Makassar sudah 

berjalan dengan cukup baik, seperti penambahan luas 

RTH di beberapa tempat. 

13,89% 

Total 33,54% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, kategori ini termasuk kedalam rentang 20%-40%. Hal 

ini disebebkan kurangnya RTH di Kota Makassar dan semakin padatnya penduduk 

yang bermukim di Kota Makassar serta masih minimnya penerapan konsep 

bangunan hijau pada permukiman yang padat. 

 

5.2.2 Transportation 

Kategori transportasi memiliki bobot nilai sebesar 69%, evaluasi untuk 

masing-masing indikator terdapat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.39 

Evaluasi kategori Transportation 
Indikator Upaya Bobot nilai 

Panjang jaringan 

transportasi publik 

(33%) 

Trayek angkutan umum di Kota Makassar sudah 

terpenuhi, namun masih terdapat titik-titik kemacetan 

dibeberapa wilayah dikarenakan penggunaan 

kendaraan pribadi lebih dominan dipilih oleh 

masyarakat 

33% 

Kebijakan 

pembuatan 

trasportasi massa 

perkotaan (33%) 

Angkutan umum perkotaan di Kota Makassar saat ini 

sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kota 

akan tranportasi. Kota Makassar telah memiliki 

rencana dalam penyediaan pengembangan kereta api. 

19,25% 

Kebijakan 

mengurangi 

kemacetan (33%) 

Beberapa upaya telah direncanakan dan direalisasikan 

untuk mengurangi kemacetan, contohnya adalah 

perbaikan jalan dan peningkatan kualitas BRT 

Mamminasata 

16,50% 

Total 69% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel diatas, kategori ini termasuk kedalam rentang 60%-80%. Hal 

ini disebebkan sudah tersedianya jaringan BRT dan penyediaan halte serta adanya 

upaya Pemkot Makassar dalam mengurangi kemacetan di Kota Makassar. 
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5.2.3 Waste 

Kategori waste memiliki bobot nilai sebesar 59,34%, evaluasi untuk masing-

masing indikator terdapat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5.40 

Evaluasi kategori Waste 
Indikator Upaya Bobot nilai 

Sampah yang 

dihasilkan (25%) 

Volume sampah yang dihasilkan sangat tinggi. Hal ini 

disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

menjaga lingkungan dengan tidak berlebihan dalam 

memproduksi sampah non organic 

0% 

Sampah yang 

terangkut (25%) 

Volume sampah terangkut sudah baik. Namun 

diperlukan pengolahan sampah tiap rumah agar tidak 

terjadi penumpukan sampah di TPA. 

25% 

Kebijakan 

pengumpulan 

sampah (25%) 

Upaya yang direncanakan dan dilakukan sudah cukup 

baik, namun kesadaran masyarakat terkait pengolahan 

sampah masih sangat kurang perhatian. 

16,67% 

Kebijakan daur 

ulang sampah 

(25%) 

Upaya Pemkot Makassar dalam menerapkan 

kebijakan daur ulang sudah baik, namun masyarakat 

belum tertarik untuk menerapkan kebijak tersebut 

dengan alasan kurang menguntungkan. 

16,67% 

Total 58,35% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel diatas, kategori ini termasuk kedalam rentang 40%-60%. Hal 

ini menunujukkan bahwa  jumlah timbulan sampah di Kota Makassar masih sangat 

tinggi, namun upaya pengumpulan sampah Pemkot Makassar sudah baik dan 

pengumpulan sampah serta daur ulang sampah juga sudah mulai ada penerapannya. 

 

5.2.4 Water 

Kategori ini memiliki bobot nilai sebesar 54%, evaluasi untuk masing-masing 

indikator terdapat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.41 

 Evaluasi kategori Water 
Indikator Upaya Bobot nilai 

Konsumsi Air 

(25%) 

Konsumsi air PDAM tergolong rendah dikarenakan 

sebaran wilayah pelayanan perpipaan masih terpusat 

di tengah kota. Maka diperlukan pendistribusian 

lebih meluas untuk menjangkau wilayah pinggiran. 

25% 

Kebocoran air 

(25%) 

Kebocoran air tergolong cukup besar hal ini karena 

jauhnya pendistribusian air dan lamanya umur pipa. 

1,11% 

Kebijakan 

meningkatkan 

kualitas air (25%) 

Kota Makassar sudah memiliki beberapa upaya yang 

sudah dijalankan dalam meningkatkan kualitas air. 

16,67% 

Kebijakan 

mengelola sumber 

air secara efisien 

(25%) 

Kebijakan mengelola sumber daya air secara efisien 

sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan 

kembali. 

11,11% 

Total 54% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
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Berdasarkan tabel diatas, kategori ini termasuk kedalam rentang 40%-60% dan 

ditempatkan pada posisi average. Hal ini menunujukkan bahwa  persentase 

kebocoran pipa PDAM di Kota Makassar masih sangat tinggi namun Pemkot 

Makassar berusaha untuk menangani kekurangan penyaluran air akibat keboran 

pipa dengan melakukan perbaikan dan perencanaan IPA di Kecamatan Tamalanrea 

dan Kecamatan Tallo dan Tamalate. 

 

5.2.5 Sanitation 

Kategori ini memiliki bobot nilai sebesar 57,21%, evaluasi untuk masing-

masing indikator terdapat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.42 

 Evaluasi kategori Sanitation 
Indikator Upaya Bobot niali 

Masyarakat yang 

memiliki jamban 

pribadi (33%) 

Masyarakat yang memiliki jamban pribadi cukup 

tinggi. Hal tersebut karena kebutuhan akan jamban 

yang semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya perekonomian dan perkembangan 

kota. 

32,46% 

Jumlah limbah cair 

yang diolah/ kelola 

(33%) 

Pengolahan limbah cair dalam hal ini adalah 

pengolahan limbah cair skala kecil. Meski sudah 

banyak yang memiliki tangki septik, namun hanya 

beberapa yang memenuhi kriteria jamban sehat. 

16,50% 

Kebijakan 

mengenai sanitasi 

(33%) 

Kebijakan yang dilakukan sudah cukup baik. 

Penambahan akses jamban sudah dilakukan. Namun 

masih ada rencana yang belum diterapkan. 

8,25% 

Total 57,21% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel diatas, kategori ini termasuk kedalam rentang 40%-60%. Hal 

ini menunjukkan bahwa persentase masyarakat di Kota Makassar telah memiliki 

akses terhadap sanitasi namun pengelolaan limbah cair yang terolah belum teratasi 

dengan baik. Upaya dalam mendukung kebijakan sanitasi telah direncanakan 

dengan baik namun penerapannya belum maksimal. 

5.2.6 Environmental Governance 

Kategori ini memiliki bobot nilai sebesar 61%, evaluasi untuk masing-masing 

indikator terdapat pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.43 

Evaluasi kategori environmental governance 
Indikator Upaya Bobot nilai 

Pengelolaan 

Lingkungan (33%) 

Pengelolaan lingkungan Kota Makassar sudah 

mengacu pada peraturan daerah, meski dalam 

penerapan belum maksimal. 

 

22% 

Pengawasan 

Lingkungan (33%) 

Pengawasan lingkungan Kota Makassar sudah 

mengacu pada peraturan daerah, meski dalam 

penerapan belum maksimal. 

 

16,50% 
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Indikator Upaya Bobot nilai 

Partisipasi 

Masyarakat (33%) 

Partisipasi masyarakat cukup baik, masyarakat 

mulai berperan dalam upaya pengelolaan lingkungan 

22% 

Total 61% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
 

Berdasarkan tabel diatas, kategori ini termasuk kedalam rentang 60%-80%. Hal 

ini menunjukkan bahwa persentase masyarakat di Kota Makassar mulai terlibat 

langsung dalam penanganan masalah lingkungan yang terjadi dan masalah 

lingkungan dapat teratasi cukup baik. Upaya dalam mendukung kebijakan 

pengawasan lingkungan masih kurang keterlibatan masyarakatnya namun suda ada 

rencana dalam berpartisipasi dalam menangani masalah lingkungan namun 

penerapannya belum maksimal. 

Tabel 5.44 

Kinerja Kota Makassar Berdasarkan AGCI Tahun 2018 
Variabel 

 

Indikator Kinerja 

Kota 

Makassar 

berdasarkan 

AGCI 

Hasil 

pembobotan 

Kota 

Makassar, 

2018 

Bobot 

AGCI 

Hasil 

bobot 

AGCI 

Land use and 

building 
Luas terbuka hijau 6,93% 

26,61% 

25% 

100% 

Kepadatan penduduk 4.10% 25% 

Kebijakan eco-building 8,33% 25% 

Kebijakan penggunaan 

lahan 

13,89% 25% 

Transportation Panjang jalan 

transportasi umum BRT 

33% 

69% 

33% 

100% 
Kebijakan mengenai 

transportasi massal 

19,25% 33% 

Kebijakan untuk 

mengatasi Kemacetan 

16,50% 33% 

Waste Sampah yang dihasilkan 0% 

58,34% 

25% 

100% 

Sampah yang terangkut 25% 25% 

Kebijakan pengumpulan 

sampah 

16,67 % 25% 

Kebijakan dalam daur 

ulang 

16,67% 25% 

Water Konsumsi air bersih 24,97% 

54% 

25% 

100% 

Kebocoran pipa PDAM 1,11% 25% 

Kebijakan mengenai 

kualitas air 

16,67% 25% 

Kebijakan mengenai 

keberlanjutan air 

11,11% 25% 

Sanitation Akses masyarakat 

terhadap jamban 

32,46% 

57,21% 

33% 

100% Pengelolaan limbah cair 14,67% 33% 

Kebijakan mengenai 

sanitasi 

8,25% 33% 

Environmental 

governance 
Pengelolaan lingkungan 22% 

61% 

33% 

100% Pengawasan lingkungan 16,50% 33% 

Partisipasi masyarakat 22% 33% 
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Variabel 

 

Indikator Kinerja 

Kota 

Makassar 

berdasarkan 

AGCI 

Hasil 

pembobotan 

Kota 

Makassar, 

2018 

Bobot 

AGCI 

Hasil 

bobot 

AGCI 

Total 54,22%  100% 

Sumber : Hasil analisis, 2018 

Berdasarkan hasil analisis perhitungan pembobotan AGCI di atas kondisi green 

eksisting di Kota Makassar yang didapatkan yaitu 54,22% dimana variabel land use 

and building sebesar 26,61%, water 54%, sanitation 57,21%, waste 58,34%, 

environmental governance 61% dan transportation 68%. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka variabel dengan bobot AGCI terkecil adalah land use and building. 

Kota yang memiliki keberlanjutan/kota hijau dicapai dengan baiknya 

skor/bobot pada kategori seperti land use and building (penggunaan lahan dan 

bangunan), transport (transportasi), waste (timbulan limbah padat), water 

(konsumsi air dan kebocoran air), sanitation (pengelohan limbah cair) dan 

environmental governance (kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat). 

Setiap kategori tersebut memiliki peranan dan fungsi masing-masing dalam 

mencapai kota yang berkelanjutan atau kota hijau. Hubungan yang sinergis setiap 

kategori sangat dibutuhkan dalam menuju kota hijau atau kota yang berkelanjutan. 

Kota Makassar sudah memiliki beberapa rencana pengembangan terkait kategori 

kota hijau, namun rencana tersebut ada yang sudah direalisasikan, ada yang masih 

dalam berupa arahan/rencana dan adapula yang belum ada rencana dan penerapan 

sama sekali. Pada tabel berikut ini dapat dilihat skala pencapaian dari masing-

masing kategori dalam mencapai kota hijau dan berkelanjutan di Kota Makassar. 

Tabel 5.45 

Performa/kinerja Kota Makassar menuju Kota yang berkelanjutan/kota hijau 

Variabel 

Well below 

average 

(0%-20%) 

Below 

average 

(20%-40%) 

Average 

(40%- 

60%) 

Above 

average 

(60%-80%) 

Well Above 

Average 

(80%-

100%) 

Land Use and 
Building  

      

Transport       

Waste       

Water       

Sanitation       

Environmental 

Governance 

      

Hasil 

Keseluruhan 

      

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berdasarkan tabel performa diatas dapat disimpulkan kinerja Kota Makassar 

dalam menuju kota hijau adalah average/rata-rata yang mana indeks green city 
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diukur berdasarkan kriteria diatas rata-rata/ above average dan sangat diatas rata-

rata/. Kinerja average/rata-rata berada pada tiga kategori antara lain Waste, Water 

dan Sanitation. Kinerja above average/diatas rata-rata berada pada variabel 

Transportation dan Environmental Governance, sedangkan untuk kategori below 

average/dibawah rata-rata berada pada variabel land use and building. Sehingga 

perlu diadakan strategi peningkatan konsep kota hijau di Kota Makassar demi 

mewujudkan Kota Makassar menjadi kota yang berkelanjutan, terkhusus variabel 

land use and building, waste, water dan sanitasi namun tidak dapat dipungkiri 

beberapa variabel yang telah mencapai kinerja diatas rata-rata akan diberikan 

strategi juga demi meningkatkan kualitas Kota Makassar menjadi kota hijau dan 

kota yang berkelanjutan. 

 

5.3 Strategi Peningkatan Indeks Green City Di Kota Makassar 

Pengembangan dan peningkatan strategi kota hijau (green city) di Kota 

Makassar. Berdasarkan hasil analisis AGCI dengan metode kualitatif dan 

kuantitatif didapat kinerja Kota Makassar masih belum mencapai standar AGCI, 

sehingga perlu adanya penerapan pengembangan strategi kota hijau (green city) 

untuk kedepannya yaitu sebagai berikut. 

5.3.1 Skala Prioritas Penerapan Konsep Green City Di Kota Makassar 

1. Skala Prioritas Pertama Dalam Peningkatan Konsep Green City 

Bobot AGCI untuk variabel land use and building yaitu 100%. Berdasarkan 

hasil analisis kinerja terhadap Asian green city index varibel land use and building 

lah yang memiliki nilai terkecil diantara variabel lainnya yaitu hanya 26,61%. 

Berdasarkan hasil tersebut penentuan skala prioritas pertama dalam meningkatkan 

konsep green city di Kota Makassar yaitu dilakukan peningkatan pada variabel land 

use and building.  

a. Land Use and Buildin 

Berdasarkan hasil analisis kinerja variabel land use and building terhadap 

Asian green city index masih dibawah rata-rata yaitu 26,61% sehingga perlu adanya 

penanganan untuk meningkatkan kualitas Kota Makassar menjadi kinerja above 

average hingga well above average (80%-100%) dan dapat diaktegorikan sebaga 

kota yang berkelanjutan yaitu dengan menerapkan standar dan arahan yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam 

rencana P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau), berikut ini merupakan 
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strategi yang digunakan peneliti dalam memenuhi standar menuju kota hijau dan 

berkelanjutan : 

Tabel 5.46 

Strategi peningkatan land use and building menuju kota yang berkelanjutan 

Atribut 

Kota Hijau 
Kebijakan Atribut 

Land use 

and 

building 

Kebijakan mengenai eco-building : 

• Penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat air dan hemat energy) 

• Mengintroduksi pembangunan taman atap dan dinding hijau sebagai 

alternative menurunkan suhu kota dan menyerap gou polutan.  

Kebijakan penggunaan lahan: 

• Pembangunan taman kota 

• Tersedianya ruang rekreasi pada fasilitas umum 

• Tersedianya RTH yang bermanfaat bagi aktivitas lingkungan yang 

tidak mengabaikan fungsi utama area resapan/embung ataupun aliran 

drainase wilayah. 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam program P2KH 

(Program Pengembangan Kota Hijau) 

 

Pada kawasan yang memiliki tingkat kepadatan bangunan tinggi dibutuhkan 

strategi penanganan dengan menerapkan bangunan hemat energi, bangunan ramah 

lingkungan, vertical garden, vertical building dan kebijakan yang telah 

diprogramkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015. 

Berdasarkan hasil analisis kondisi green eksisting terkait indikator kepadatan 

penduduk yaitu dari tahun 2013 hanya 5,52% hingga tahun 2017 mengalami 

penurunan indeks green yaitu hanya 4,10% dari standar dimana standar berdasarkan 

AGCI yaitu 25%, sehingga perlu adanya penanganan berupa strategi seperti yang 

terdapat pada tabel 5.46 

 
Gambar 5.28 Diagram eksisting kepadatan penduduk di Kota Makassar berdasarkan AGCI 

Sumber : Hasil Analsis, 2018 

5.52% 4.97% 4.67% 4.37% 4.10%

25% 25% 25% 25% 25%

2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Green Eksisting Indikator Kepadatan 
Penduduk

Hasil pembobotan Bobot AGCI
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Berikut ini merupakan contoh bangunan yang bisa diterapkan di Kota 

Makassar demi meningkatkan kualitas kota menjadi kota hijau dan berkelanjutan. 

Gambar 5.29 Strategi penerapan rumah hemat energi di setiap kecamatan di Kota Makassar 

Sumber : http://newburbia.com/wp-content/uploads/2012/02/housediagram.jpeg/ diunduh pada 

28/01/2018 pukul 08:22 PM 

Gambar 5.30 Strategi penerapan rumah hemat energi di setiap kecamatan di Kota Makassar 

Sumber : http://bebas-unik.blogspot.co.id/2014/11/bangunan-hijau-ramah-lingkungan.html/ 

diunduh pada 28/01/2018 pukul 08:22 PM 

 

Gambar 5.31 Strategi Penerapan vertikal garden untuk permukiman padat 

Sumber : http://solusikebun.com/vertical-garden-keuntungan-jenis-tanaman-dan-cara-

membuatnya/ diunduh pada 28/01/2018 pukul 08:22 PM 

 

http://newburbia.com/wp-content/uploads/2012/02/housediagram.jpeg/
http://bebas-unik.blogspot.co.id/2014/11/bangunan-hijau-ramah-lingkungan.html
http://solusikebun.com/vertical-garden-keuntungan-jenis-tanaman-dan-cara-membuatnya/
http://solusikebun.com/vertical-garden-keuntungan-jenis-tanaman-dan-cara-membuatnya/
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Gambar 5.32 Strategi penerapan vertikal garden untuk permukiman padat 

Sumber : http://solusikebun.com/vertical-garden-keuntungan-jenis-tanaman-dan-cara-

membuatnya/ diunduh pada 28/01/2018 pukul 08:22 PM 

Gambar 5.33 Stategi Penerapan bangunan untuk taman atap dan bangunan hijau 

Sumber : http://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/how-to/g1274/how-to-plant-a-

vertical-garden/ diunduh pada 28/01/2018 pukul 08:22 PM 

 

Gambar 5.34 Strategi penerapan vertical building, taman atap dan bangunan hijau di Singapore 

Sumber : http://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/how-to/g1274/how-to-plant-a-

vertical-garden/ diunduh pada 28/01/2018 pukul 08:22 PM 

http://solusikebun.com/vertical-garden-keuntungan-jenis-tanaman-dan-cara-membuatnya/
http://solusikebun.com/vertical-garden-keuntungan-jenis-tanaman-dan-cara-membuatnya/
http://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/how-to/g1274/how-to-plant-a-vertical-garden/
http://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/how-to/g1274/how-to-plant-a-vertical-garden/
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Gambar 5.35 Strategi Penerapan vertical building untuk megurangi alih fungsi lahan di Hong 

Kong 

Sumber : https://cdn1.i-

scmp.com/sites/default/files/styles/980x551/public/2015/09/02/scmp_20feb14_bz_hunghom2_tom

_8932a_41186003.jpg?itok=79ZXlJHm diunduh pada 2/10/18 

 

Gambar 5.36 Diagram kondisi eksisting RTH di Kota Makassar berdasarkan AGCI 

Sumber : Hasil Analsis, 2018 

Berdasarkan diagram 5. luas RTH di Kota Makassar belum mencapai standar 

AGCI yaitu 25% untuk indikator RTH itu sendiri. Berdasarkan grafik dari tahun 

2013 hingga 2017 mengalami peningkatan, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi 

untuk indikator RTH di Kota Makassar demi menuju kota hijau. Untuk 

meningkatkan dan mencapai standar indeks green city diperlukan strategi rencana 

penambahan luas RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Makassar hal ini 

juga merupakan standar pemenuhan RTH publik tiap kota menurut kebijakan UU 

No.26 tahun 2007. Strategi penambahan RTH di Kota Makassar berdasarkan tata 

guna lahan meliputi kawasan daya dukung lingkungan hidup, kawasan hutan 

lindung, hutan kota, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau, taman, 

pemakaman, lapangan hijau dan jalur hijau. Penentuan RTH tersebut di digit pada 

1.79% 1.79%
6.09% 6.32% 6.93%

25% 25% 25% 25% 25%

2013 2014 2015 2016 2017

Kondisi Green eksisting Indikator 
RTH

Hasil pembobotan Bobot AGCI

https://cdn1.i-scmp.com/sites/default/files/styles/980x551/public/2015/09/02/scmp_20feb14_bz_hunghom2_tom_8932a_41186003.jpg?itok=79ZXlJHm
https://cdn1.i-scmp.com/sites/default/files/styles/980x551/public/2015/09/02/scmp_20feb14_bz_hunghom2_tom_8932a_41186003.jpg?itok=79ZXlJHm
https://cdn1.i-scmp.com/sites/default/files/styles/980x551/public/2015/09/02/scmp_20feb14_bz_hunghom2_tom_8932a_41186003.jpg?itok=79ZXlJHm
https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTrNLEq5nZAhUFjpQKHfWRB7EQjRx6BAgAEAY&url=http://www.scmp.com/business/global-economy/article/1854882/hong-kong-property-sales-plunge-residential-sales-hit-17&psig=AOvVaw19hmRdCn2H17DVYE5mpGfl&ust=1518283081145297
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lahan milik pemerintah. Berikut ini strategi pemenuhan luas RTH pada tiap 

kecamatan yang ada di Kota Makassar : 

Tabel 5.47 Strategi pemenuhan luas RTH di Kota Makassar 

No. Kecamatan RTH Strategi (Ha) 

1. Biringkanaya 3678.17 

2. Bontoala 173.80 

3. Makassar 265.36 

4. Mamajang 250.87 

5. Manggala 2291.46 

6. Mariso 281.89 

7. Panakkukang 1567.65 

8. Rappocini 1096.28 

9. Tallo 961.53 

10. Tamalanrea 3857.08 

11. Tamalate 2413.59 

12. Ujung pandang 284.59 

13. Ujung tanah 233.19 

14 Wajo 204.72 

Kota Makassar 17560.178 

Sumber : Yersicha dan Setyo, 2018 
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Gambar 5.37 Peta Strategi Pemenuhan RTH di Kota Makassar 

Sumber : Yersicha dan Setyo, 2018
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2. Skala Prioritas Ke-Dua Dalam Peningkatan Konsep Green City 

Bobot AGCI untuk variabel waste, water dan sanitation yaitu 100%. 

Berdasarkan hasil analisis kinerja terhadap Asian green city index varibel waste, 

water dan sanitation merupakan variabel yang memiliki nilai kinerja rata-rata 

(average) 40%-60%. Berdasarkan hasil analisis penentuan untuk ke tiga variabel 

tersebut berada pada skala prioritas ke-dua dalam penanganan untuk meningkatkan 

konsep green city di Kota Makassar. 

a. Waste 

Berdasarkan hasil analisis kinerja variabel waste terhadap indeks kota hijau 

sudah berada pada kinerja AGCI rata-rata namun perlu adanya strategi untuk lebih 

meningkatkan kualitas Kota Makassar menjadi kota yang berkelanjutan dengan 

menerapkan standar dan arahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat dalam rencana P2KH (Program Pengembangan 

Kota Hijau), berikut ini merupakan strategi yang digunakan peneliti dalam 

memenuhi standar Kota Makassar menuju kota hijau dan berkelanjutan  : 

Tabel 5.48 

 Strategi peningkatan waste menuju kota yang berkelanjutan 

Atribut kota hijau Kebijakan atribut 

Waste Kebijakan pengumpulan sampah : 

• Pembangunan tempat pengolahan sampah 

• Pemilahan sampah 

• Pembuatan bank sampah 

• Mengurangi konsumsi sampah non organik 

Kebijakan dalam daur ulang : 

• Komposter 

• Penerapan konsep 4R 

• Pengelolaan sampah berbasis masyarakat 

• Kerajinan daur ulang sampah 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam program P2KH 

(Program Pengembangan Kota Hijau) 

 

Gambar 5.38 Diagram kondisi green eksisting sampah yang dihasilkan berdasarkan AGCI 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

0% 0% 0% 0% 0%

25% 25% 25% 25% 25%

2012 2013 2014 2015 2016

Kondisi Green Eksisting Indikator Sampah 
Yang Dihasilkan

Hasil pembobotan AGCI Bobot AGCI
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Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan di Kota 

Makassar sangat besar dengan hasil analisis mencapai 0% dibandingkan dengan standar 

AGCI yaitu 25%. Untuk meningkatkan indeks green city terkait indikator sampah yang 

dihasilkan yaitu dengan melakukan pengurangan produksi sampah dari setiap masyarakat 

yang ada di Kota Makassar minimal produksi sampah yang dihasilkan yaitu kurang lebih 

0,75 l/o/h dan sangat maksimal 2 l/o/h demi menuju kota hijau dan berkelanjutan. Hal ini 

dikarenakan Kota Makassar adalah kota metropolitan yang memiliki jumlah penduduk  

diatas 1,4 juta jiwa sehingga semakin banyak pula timbulan sampah yang dihasilkan Kota 

itu sendiri dan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan peneliti melakukan strategi 

berupa penerapan untuk setiap masyarakat mengurangi produksi sampah yaitu minimal 

0,75 l/o/h dan sangat maksimal 2 l/o/h guna menuju kota yang hijau dan berkelanjutan. 

 

b. Water 

Berdasarkan hasil analisis kinerja variabel water terhadap indeks kota hijau 

sudah berada pada kinerja AGCI rata-rata namun perlu adanya strategi untuk lebih 

meningkatkan kualitas Kota Makassar menjadi kota yang berkelanjutan dengan 

menerapkan standar dan arahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat dalam rencana P2KH (Program Pengembangan 

Kota Hijau), berikut ini merupakan strategi yang digunakan peneliti dalam 

memenuhi standar Kota Makassar menuju kota hijau dan berkelanjutan : 

Tabel 5.49 

Strategi peningkatan water menuju kota yang berkelanjutan 

Atribut 

kota hijau 

Kebijakan atribut 

Water Kebijakan mengenai kualitas air 

• Pembangunan sistem pengolohan air limbah  

• Konservasi/perlindungan sumber air dari bahan berbahaya 

Kebijakan mengenai keberlanjutan air : 

• Menampung air hujan (rainwater harvesting) dalam kolam resapan dan 

memproses sebagai air siraman taman dan kamar mandi 

• Menyediakan penampung air hujan berupa embung 

• Menerapkan konsep zero run off yang mengalirkan air hujan dari 

drainase kedalam sumur resapan 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Program P2KH  
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Gambar 5.39 Strategi penerapan dalam penyediaan sumur resapan air hujan sehingga air hujan 

dapat dimanfaatkan kembali 

Sumber : https://bebasbanjir2025.files.wordpress.com/2008/09/sumur-resapan.gif. diunduh pada 

28/01/2018 pukul 08:22 PM 

Gambar 5.40 Diagram kondisi green eksisting Kota Makassar terkait kebocoran pipa PDAM 

berdasarkan AGCI 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 
 

Berdasarkan diagram di atas kebocoran pipa PDAM yang ada di Kota 

Makassar sangat tinggi dimana didapatkan hasil pembobotan AGCI untuk Kota 

Makassar terkait indikator kebocoran pipa PDAM yaitu hanya 1,25% sedangkan 

untuk standar AGCI yaitu 25%. Perlu adanya penanganan untuk meningkatkan 

indeks green city terkait indikator kebocoran pipa PDAM di Kota Makassar yaitu 

Pemkot Makassar harus melakukan perbaikan dan peninjauan terhadap kondisi pipa 

yang mengalami kebocoran guna meminimalisir persentase kebocoran pipa PDAM 

saat ini yaitu 45% menjadi 0% demi menuju kota hijau dan berkelanjutan. Hal ini 

guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan berupa kekurangan air bersih untuk 

masyarakatnya itu sendiri peneliti melakukan himbauan strategi untuk Pemkot 

2.75% 1.25%

25% 25%

2013 2016

Kondis Green Eksisting Indikator 
Kebocoran Pipa

Hasil pembobotan Bobot AGCI

https://bebasbanjir2025.files.wordpress.com/2008/09/sumur-resapan.gif
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Makassar agar melakukan perbaikan dan controling terhadap kondisi pipa Kota 

Makassar demi meminimalisir kebocoran menjadi 0% guna menuju kota yang hijau 

dan berkelanjutan. 

 

c. Sanitation 

Berdasarkan hasil analisis kinerja variabel sanitasi terhadap indeks kota hijau 

sudah berada pada kinerja AGCI rata-rata namun perlu adanya strategi untuk lebih 

meningkatkan kualitas Kota Makassar menjadi kota yang berkelanjutan dengan 

menerapkan standar dan arahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat dalam rencana P2KH (Program Pengembangan 

Kota Hijau), berikut ini merupakan strategi yang diguankan peneliti dalam 

memenuhi standar Kota Makassar menuju kota hijau dan berkelanjutan : 

 

Tabel 5.50 

Strategi peningkatan sanitation air limbah menuju kota yang berkelanjutan 

Atribut kota 

hijau 

Kebijakan atribut 

Sanitation Kebijakan mengenai sanitasi : 

• Meningkatnya rumah tangga bersanitasi layak 

• Pemanfaatan limbah cair sebagai variasi pengguna pembungkus 

belimbing dan pengganti pupuk organik 

• Peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah 

• Pemisahan sistem pembuangan air rumah tangga dengan sistem 

jaringan drainase 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Program P2KH  

Gambar 5.41 Strategi peningkatan kualitas teknologi pengolahan air limbah disetiap 

Kecamatan yang ada di Kota Makassar 

Sumber : beranda-miti.com dalam Burman,2014 
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Gambar 5.42 Diagram kondisi green eksisting akses masyarakat menuju jamban berdasarkan 

AGCI 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 

Berdasarkan hasil analisis kondisi geen eksisting terkait indikator akses 

masyarakat terhadap jamban belum mencapai standar AGCI yaitu hanya 26,40% 

dimana standar ideal dari indikator tersebut adalah 33%, sehingga perlu adanya 

penanganan untuk meningkatkan indeks green city terkait indikator akses 

masyarakat terhadap jamban yaitu Pemkot Makassar dan masyarakat itu sendiri 

harus melakukan penyediaan, perbaikan, pemeliharaan dan penanganan terhadap 

kondisi akses menuju jamban saat ini dengan melakukan peningkatan dari kondisi 

persentase akses masyarakat terhadap jamban saat ini yaitu 98,70% menjadi 100% 

demi menuju kota hijau dan berkelanjutan. Hal ini guna meminimalisir dampak 

yang ditimbulkan akibat BAB semabrangan/metode cubluk yang mana kondisi 

lingkungan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya, 

sehingga perlu adanya penanganan dari Pemkot Makassar dan pemeiliharaan dari 

penyediaan jamban, masyarakatnya itu sendiri. Peneliti melakukan himbauan 

strategi kepada Pemkot Makassar agar melakukan perbaikan dan controling 

terhadap kondisi jamban masyarakatnya demi meningkatkan kualitas lingkungan 

sehingga akses masyrakat menuju jamban dapat mencapai persentase 100% guna 

menuju kota yang hijau dan berkelanjutan. 

26.40%
28.05%

32.46%33% 33% 33%

2011 2012 2016

Kondisi Green Eksisting Indikator Akses 
Masyarakat Terhadap Jamban

Hasil pembobotan Bobot AGCI
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Gambar 5.42 Diagram kondisi green eksisting pengelolaan limbah cair berdasarkan AGCI 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

Berdasarkan hasil analisis kondisi geen eksisting terkait indikator pengelolaan 

limbah cair belum mencapai standar AGCI yaitu hanya 14,67% dimana standar 

idela dari indikator tersebut adalah 33%, sehingga perlu adanya penanganan untuk 

meningkatkan indeks green city terkait indikator sanitasi pengelolaan limbah cair 

yaitu Pemkot Makassar melakukan penyediaan dan sosialisasi terhadap IPAL dan 

bagaimana solusi dalam peningkatan kualitas lingkungan dengan melakukan 

pengelolaan limbah menggunakan teknologi dan metode seperti pada gambar 5.37 

guna meningkatkan persentase pengelolaan limbah dari 50% menjadi 100% demi 

menuju kota hijau dan berkelanjutan. Hal ini guna meminimalisir dampak negatif 

ditimbulkan dari kurangnya perhatian terhadap lingkungan akan pengelolaan 

limbah cair masyarakat Kota Makassar itu sendiri dan penyediaan fasilitas 

pengelolaan limbah cair dari Pemkot Makassar juga dibutuhkan agar kualitas 

lingkungan menjadi baik dan bebas dari segala macam penyakit yang ditimbulkan 

dari limbah cair masyarakat itu sendiri demi mekatkan persentase sanitasi 

pengelolaan limbah cair menjadi 100% guna menuju kota yang hijau dan 

berkelanjutan. 

 

3. Skala Perioritas Ke-Tiga Dalam Peningkatan Konsep Green City 

Bobot AGCI untuk variabel transport dan environmental governance yaitu 

100%. Berdasarkan hasil analisis kinerja terhadap Asian green city index varibel 

transport dan environmental governance merupakan variabel yang memiliki nilai 

kinerja diatas rata-rata (above average) 60%-80%. Berdasarkan hasil analisis 

penentuan untuk ke tiga variabel tersebut berada pada skala prioritas ke-tiga dalam 

penanganan untuk meningkatkan konsep green city di Kota Makassar. 

14.67% 14.67% 14.67% 14.67% 14.67%

33% 33% 33% 33% 33%

2012 2013 2014 2015 2016

Kondisi Green Eksisting Indikator Pengelolaan 
Limbah Cair

Hasil Pembobotan Bobot AGCI
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a. Transportation 

Berdasarkan hasil analisis kinerja variabel transportasi terhadap indeks kota 

hijau sudah diatas rata-rata namun perlu adanya strategi untuk lebih meningkatkan 

kualitas Kota Makassar menjadi kota yang berkelanjutan dengan menerapkan 

standar dan arahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat dalam rencana P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau), 

berikut ini merupakan strategi yang digunakan peneliti dalam memenuhi standar 

Kota Makassar menuju kota hijau dan berkelanjutan : 

Tabel 5.51 

Strategi peningkatan Transport menuju kota yang berkelanjutan 

Atribut kota hijau Kebijakan atribut 

Transportation Kebijakan mengenai transportasi massal : 

 Penyediaan jaringan angkutan massal perkotaan 

 Pengembangan sistem jaringan transportasi perkeretaapian 

 Pengembangan halte 

 Peningkatan kualitas dan kuantitas terminal penumpang 

Kebijakan untuk megatasi kemacetan : 

 Pengembangan jalur pejalan kaki 

 Pengembangan jalur sepeda dengan radius 5000 m 

 Penyediaan jaringan jalan pejalan kaki 

  

 

Gambar 5.43 Strategi penempatan lokasi parkir sepeda yang berdampingan dengan halte 

di Kota Makassar 

Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/jalur-sepeda-di-jakarta-masih-sebatas-desain. 

diunduh pada 28/01/2018 pukul 08:22 PM 
 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam program 

P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) TOD koridor dan simpulnya 

http://nasional.kontan.co.id/news/jalur-sepeda-di-jakarta-masih-sebatas-desain
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Gambar 5.44 Strategi penyediaan jalur persepeda di jalan Kolektoe dan jalan lokal yang 

ada di  

Kota Makassar 

Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/jalur-sepeda-di-jakarta-masih-sebatas-desain. 
diunduh pada 28/01/2018 pukul 08:22 PM 

  

http://nasional.kontan.co.id/news/jalur-sepeda-di-jakarta-masih-sebatas-desain
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Gambar 5.45 Peta Strategi Rute Jalur Persepeda di Kota Makassar 

Hasil Analisis, 2018
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d. Environmental Governance 

Berdasarkan hasil analisis kinerja variabel environmental governance terhadap 

indeks kota hijau sudah berada pada kinerja AGCI diatas rata-rata namun perlu 

adanya strategi untuk lebih meningkatkan kualitas Kota Makassar menjadi kota 

yang berkelanjutan dengan menerapkan standar dan arahan yang telah ditetapkan 

oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rencana P2KH 

(Program Pengembangan Kota Hijau), berikut ini merupakan strategi yang 

digunakan peneliti dalam memenuhi standar Kota Makassar menuju kota hijau dan 

berkelanjutan :  

Tabel 5.52 

Strategi peningkatan dan pembentukan komunitas hijau menuju kota yang berkelanjutan 

Atribut kota hijau Kebijakan atribut 

Environtmental 

Governance 

Pengelolaan lignkungan : 

• Mengadakan kegiatan sosialisasi lingkungan 

• Pembuatan produk hukum dalam bidang pengelolaan 

lingkungan hidup (Perda, Perwal, dan Kepwal) 

Pengawasan lingkungan : 

• Pembentukan tim penyelidik pelanggaran pemanfaatan ruang 

• Pemberian penghargaan kepada 

perseorangan/kelompok/organisasi yang berprestasi dibidang 

pengelolaan lingkungan 

Partisipasi masyarakat : 

• Peningkatann edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang 

lingkungan hidup 

• Pembinaan sekolah cinta lingkugan 

• Pembentukan komunitas hijau Kota Makassar 

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam program P2KH 

(Program Pengembangan Kota Hijau)  

 

Pada kategori Environmental Governance, Green initiatives yang dapat 

diberikan melalui peran serta masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas lingkungan. Pemerintah dapat membuat kebijakan pro lingkungan seperti 

larangan membuang sampah sembarangan, hemat energi, perlindungan pada areal 

hutan lindung, sungai, waduk, pantai, dan rawa. Pemerintah juga dapat 

meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau didalam daerah perkotaan untuk 

meningkatkan kenyamanan penghuni kota. Masyarakat dapat membentuk 

komunitas hijau seperti komunitas pecinta pohon, komunitas pengguna sepeda, 

komunitas bebas sampah, dan komunitas lainnya yang mendukung peningkatan 

kualitas lingkungan Dan mewujudkan Kota Makassar menjadi kota hijau. 

Pendekatan pemerintah kepada masyarakat serta peningkatan kesadaran 

masyarakat sendiri sangat diperlukan agar kualitas lingkungan menjadi lebih baik 
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dan dapat terus terjaga. Peran komunitas sangat berpengaruh dalam menciptakan 

lingkungan yang bersih dan nyaman sehingga sebaiknya kinerja komunitas dapat 

terus terjaga dan bahkan ditingkatkan. 

 

5.3.2 Tingkat Kinerja Kota Makassar Setelah Diterapkan Konsep Green City 

Setelah diadakan penerapan dan peningkatan kualitas lingkungan terhadap 

strategi yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa Kota Makassar akan 

menjadi kota yang nyaman, bebas polutan, bersanitasi sehat, berkecukupan dalam 

penyediaan air, udara yang nyaman dan kualitas kota menjadi lebih baik. Adapun 

hasil perhitungan terhadap kinerja kota hijau di Kota Makassar jika diterapkan 

arahan dan kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

dalam program P2KH, sebagai berikut : 

Tabel 5.53 

Kinerja Kota Makassar setelah diterapkan konsep Kota Hijau 
Variabel 

 

Indikator Kinerja 

Kota 

Makassar 

setelah 

diterapkan 

konsep 

kota hijau 

hasil 

pembobotan 

Standar 

pencapaian 

untuk 

Bobot 

AGCI 

Hasil 

bobot 

AGCI 

Land use and 

building 
Luas terbuka hijau 16.67% 

71% 

25% 

100% 

Kepadatan 

penduduk 

4.39% 25% 

Kebijakan eco-

building 

25.00% 25% 

Kebijakan 

penggunaan lahan 

25.00% 25% 

Transportation Panjang jalan 

transportasi umum 

BRT 

33% 

99% 

33% 

100% 
Kebijakan mengenai 

transportasi massal 

33.00% 33% 

Kebijakan untuk 

mengatasi 

Kemacetan 

33.00% 33% 

Waste Sampah yang 

dihasilkan 

17.60% 

93% 

25% 

100% 

Sampah yang 

terangkut 

25% 25% 

Kebijakan 

pengumpulan 

sampah 

25 % 25% 

Kebijakan dalam 

daur ulang 

25% 25% 

Water Konsumsi air bersih 25% 

100% 

25% 

100% Kebocoran pipa 

PDAM 

25% 25% 
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Variabel 

 

Indikator Kinerja 

Kota 

Makassar 

setelah 

diterapkan 

konsep 

kota hijau 

hasil 

pembobotan 

Standar 

pencapaian 

untuk 

Bobot 

AGCI 

Hasil 

bobot 

AGCI 

Kebijakan mengenai 

kualitas air 

25% 25% 

Kebijakan mengenai 

keberlanjutan air 

25% 25% 

Sanitation Akses masyarakat 

terhadap jamban 

33% 

99.00% 

33% 

100% 
Pengelolaan limbah 

cair 

33% 33% 

Kebijakan mengenai 

sanitasi 

33% 33% 

Environmental 

governance 

Pengelolaan 

lingkungan 

33% 

99% 

33% 

100% 
Pengawasan 

lingkungan 

33% 33% 

Partisipasi 

masyarakat 

33% 33% 

Total 93%  100% 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas setelah diterapkan konsep kota hijau 

kinerja Kota Makassar menjadi lebih baik yaitu berada sangat diatas rata-rata 

sehingga perlu adanya strategi penerapan dari arahan dan kebijakan dari 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam program P2KH dan 

peningkatan kualitas lingkungan berdasarkan indikator AGCI. 

Pada tabel berikut ini dapat dilihat skala pencapaian dari masing-masing 

kategori dalam mencapai kota hijau dan berkelanjutan di Kota Makassar. 

Tabel 5.53 

Performa/kinerja Kota Makassar setelah diterapkannya konsep Kota Hijau 
Variabel Well below 

average 

(0%-20%) 

Below 

average 

(20%-40%) 

Average 

(40%- 

60%) 

Above 

average 

(60%-80%) 

Well Above 

Average 

(80%-100%) 

Land Use and 
Building  

      

Transport       

Waste       

Water       

Sanitation       

Environmental 

Governance 

      

Hasil 

Keseluruhan 

      

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

 

Berdasarkan tabel performa diatas dapat disimpulkan kinerja Kota Makassar 

dalam menuju kota hijau setelah diterapkan strategi kebijakan P2KH dan 
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peningkatan indikator kuantitatif AGCI mengalami peningkatan yaitu well above 

average/rata-sangat diatas rata yang mana indeks green city diukur berdasarkan 

kriteria diatas rata-rata/above average dan sangat diatas rata-rata/well above 

average. Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kota Makassar 

perlu diterapkan kebijakan dan peningkatan indikator AGCI demi menuju Kota 

Makassar yang berkelanjutan, kota yang cerdas dan kota yang hijau. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dalam bab penutup  penulis akan memberikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kota Makassar berdasarkan kondisi eksisiting terkait indeks Asian Green City 

memiliki makna dari setiap variabel berbeda-beda : land use and building pada 

kondisi indeks AGCI yaitu kurang baik. Waste, water dan sanitation berada 

pada kondisi indeks AGCI cukup baik, sedangkan variabel transport dan 

environmental governance berada pada indeks kondisi baik. Jadi skala prioritas 

penanganan dari setiap varibael yaitu yang berada pada skala prioritas pertama 

land use and building, skala prioritas penanganan yang ke-dua yaitu water, 

waste dan sanitation serta variabel transport dan environmental governance 

berada pada skala prioritas penanganan yang ke-tiga. 

2. Kinerja Kota Makassar terkait kota hijau belum memenuhi standar AGCI 

dimana semua variabel Kota Makassar memiliki kinerja dibawah standar AGCI. 

Berdasarkan standar AGCI land use and building berada pada kinerja dibawah 

rata-rata/allow average. Water, waste dan sanitation berada pada kinerja rata-

rata/average, sedangkan variabel transport dan environmental governance 

berada pada kinerja diatas rata-rata/above average. Berdaarkan kinerja kota 

hijau pencapaian yang dibutuhkan yaitu sangat diatas rata-rata/well above 

average sehingga perlu adanya penanganan dari setiap variabel berdasarkan 

kondisi kinerja eksisting saat ini guna meningkatkan kualitas Kota Makassar. 

3. Strategi untuk kondisi Kota Makassar saat ini berdasarkan skala prioritas 

pertama yaitu variabel land use and building adalah penambahan luas RTH di 

Kota Makassar, penerapan vertical building untuk mengurangi alih fungsi 

lahan, penerapan bangunan ramah lingkungan seperti bangunan hemat energi 

dan vertical garden pada permukiman yang padat penduduk serta penerapan 

kebijakan dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dalam menangani 

masalah yang ditimbulkan dari kurangnya luas RTH pada permukiman yang 

padat penduduk serta melakukan tata kelola lingkungan. Strategi untuk Kota 
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Makassar berdasarkan skala prioritas ke-dua yaitu penerapan terkait kebijakan 

P2KH pada setiap variabel demi meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas 

hidup masyarakatnya itu sendiri. Strategi untuk skala prioritas ke-tiga yaitu 

penerarapan kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat tahun 2015 dalam program P2KH guna meningkatkan kualitas Kota 

Makassar menuju kota hijau dan berkelanjutan 

 

6.2. Saran 

1. Bagi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di Kota Makassar yang akan 

melakukan penanganan masalah lingkungan demi mewujudkan kota hijau dan 

berkelanjutan yaitu dengan menerapkan konsep Program Pengembangan Kota 

Hijau terkait delapan atribut kota hijau terkhusus program dalam peningkatan 

kualitas penambahan luas RTH, bangunan ramah lingkungan, vertical garden, 

vertical building serta penyediaan RTH yang telah tersedia fasilitas rekreasinya 

dan tak lupa pula penyediaan sanitasi air limbah yang layak, kebutuhan air 

bersih, penerapan konsep 4R, dan penyediaan jalur persepeda. Meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat itu sendiri 

terutama dalam penangan masalah persampahan, kualitas sanitasi, dan lebih 

memilih kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum. 

2. Penelitian ini hanya terfokus pada 6 variabel AGCI dikarenakan susah 

mendapatkan data dari variabel Eco & CO2 dan air quality dalam strategi 

peningkatan konsep kota hijau di Kota Makassar. Bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian serupa diharapkan dapat mengebangan penelitian dengan 

meneliti semua variabel terkait indikator Asian Green City Index yaitu Eco & 

CO2 , Land Use And Bulding, Transport, Waste, Water, Sanitation, Air Quality 

dan Environmental Governance sehingga dapat mengetahui secara keseluruhan 

kondisi perkembangan green city di Kota Makassar dan dapat memberikan 

arahan serta desain yang cocok untuk diterapkan di Kota Makassar. 
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http://www.countryliving.com/gardening/garden-ideas/how-to/g1274/how-to-plant-a-vertical-garden/
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http://www.kelair.bppt.go.id/Sitpa/Artikel/Limbahrs/limbahrs.html


186 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

  



187 
 

IDENTITAS RESPONDEN: 

Nama :  

Alamat : 

Jenis kelamin : 

Usia : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan : 

Kecamatan/Kelurahan : 

No. Indikator 

 

Upaya Kota Makassar 

Skor 

 Skor 

0 

Skor 

1 

Skor 

2 

Skor 

3 

1. Ruang terbuka 

Hijau dan 

Bangunan Hijau 

 Bagaimana penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat, air, 

energy, dan struktur) di kecamatan anda 

    

2.  Apakah sudah ada masyarakat yang menerapkan pembangunan 

taman atap dan dinding hijau sebagai alternatif menurunkan suhu 

kota dan menyerap gou polutan 

    

3.  Apakah sudah ada pembangunan taman kota, taman kecamatan 

maupun taman kelurahan di kecamatan anda 

    

4.  

5.  Apakah sudah tersedia RTH yang bermanfaat bagi aktivitas 

lingkungan yang tidak mengabaikan fungsi utama area 

resapan/embung ataupun aliran drainase di kecamatan anda 

    

6. Transportasi  Apakah sudah ada penerapan perencanaan/perancangan jalur-jalur 

pencapaian yang mudah dicapai dari transportasi umum menuju 

jalur pejalan kaki dan jalur sepeda  

    

7.  

Survey Kondisi Green City/Kota Hijau di Kota Makassar 

Nama Peneliti : Jihan Jamaluddin 
Nim   : D52113023 
Prodi   : PWK, Universitas Hasanuddin 
Judul Penelitian : Strategi Penerapan Green City di Kota Makassar 

Kuesioner penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan upaya Kota Makassar saat ini berdasarkan indikator penerapan Green City. 
Green City yakni terwujudnya kehidupan masyarakat kota yang ekonomis, ekologis, dan kehidupan sosial–budaya yang berkelanjutan. Responden dalam 
penelitian ini yakni Kepala Kecamatan/Kelurahan pada lokasi penelitian yang dianggap mengetahui lebih luas mengenai penerapan Green City di Kota 
Makassar. Hasil kuesioner tidak dipublikasikan secara umum dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.   
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No. Indikator 

 

Upaya Kota Makassar 

Skor 

 Skor 

0 

Skor 

1 

Skor 

2 

Skor 

3 

8.  Apakah sudah ada konsep penataan angkutan umum di Kota 

Makassar khusunya di wilayah anda 

    

9.  

10.  

11.  

12. Persampahan  Apakah sudah ada pembangunan tempat pengolahan sampah di 

kecamatan anda 

    

13.  Apakah sudah diterapkan konsep pemilahan sampah di setiap 

kecamatan 

    

14.  Apakah sudah tersedia bank sampah di kecamatan anda     

15.  Apakah pemerintah sudah menerapkan aturan untuk masyarakat 

perihal mengurangi konsumsi sampah non organic di kecamatan 

anda 

    

16.  Apakah pemerintah sudah menerapkan metode kebijakan komposter 

untuk mengurangi produksi sampah di kecamatan anda 

    

17.  Apakah sudah diterapkan konsep 4R di kecamatan anda     

18.  Apakah sudah diterapkan kebijakan perihal pengolahan sampah 

yang berbasis masyarakat di kecamatan anda 

    

19.  Apakah masyarakat di kecamatan anda melakukan pengolahan 

limbah sampah berupa kerajinan untuk mendaur ulang sampah 

    

20. Jaringan Air 

Bersih 

 Apakah pemerintah sudah meneyediakan secara menyeluruh 

kebutuhan masyarakat di kecamatan anda perihal pembangunan 

sistem pengolahan air limbah agar kualitas air bersih dapat terjaga 

    

21.  Apakah pemerintah di kecamatan anda kadang-kadang melakukan 

konservasi/perlindungan terhadap sumber mata air dari bahan 

berhaya (contohny: pemeliharaan jaringan perpipaan agar tidak 

bocor dan tidak terkontaminasi dengan B3 yang tidak sengaja 

tertimbun didalam tanah ) 

    

22.  Apakah masyarakat dan pemerintah di kecamatan anda sudah 

menerapkan konsep menampung air hujan (rain water harvesting) 

dalam kolam resapan dan memprosesnya sebagai air siraman 

tanaman dan kamar mandi 

    

23.  Apakah masyarakat di kelurahan anda sudah memiliki alat 

penampugan air hujan berupa embung 
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No. Indikator 

 

Upaya Kota Makassar 

Skor 

 Skor 

0 

Skor 

1 

Skor 

2 

Skor 

3 

24.  Apakah pemerintah dan masyarakat di Kecamatan anda sudah 

menerapkan konsep zero run off yang mengalirkan air hujan dari 

drainase kedalam sumur resapan 

    

25. Sanitasi (usaha 

untuk membina dan 

menciptakan suatu 

keadaan yang baik 

di bidang 

kesehatan, 

terutama kesehatan 

masyarakat ) 

 Apakah seluruh penduduk yang ada di kelurahan anda sudah 

memiliki rumah tangga yang bersanitasi layak 

    

26.  Apakah pemerintah dan penduduk di kelurahan anda sudah 

melakukan kerjasama dalam pemisahan sistem pembuangan air 

rumah tangga dengan sistem jaringan drainase 

    

27. Komunitas Pecinta 

Lingkungan Hijau 

 Apakah sering diadakan kegiatan sosialisasi lingkungan     

28.  Apakah sudah ada rancangan pembuatan produk hukum dalam 

bidang pengelolaan lingkungan hidup (Perda, Perwal, dan Kepwal) 

    

29.  Apakah sudah ada pembentukan tim penyelidik pelanggaran 

pemanfaatan ruang 

    

30.  Apakah ada kegiatan pemberian penghargaan kepada 

perseorangan/kelompok/organisasi yang berprestasi dibidang 

pengelolaan lingkungan 

    

31  Apakah sudah ada sarana untuk meningkatakan edukasi dan 

komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup 

    

32  Apakah sudah ada tersedia sarana pembinaan sekolah cinta 

lingkugan 

    

33  Apakah sudah ada kegiatan rencana pembentukan komunitas hijau 

di Kota Makassar 

    

Keterangan: 

0 = ada rencana belum ada penerapan 

1 = ada aturan belum ada penerapan /belum ada aturan sudah ada penerapan 

2 = ada aturan dengan penerapan ≤ 50% 

3 = ada aturan dengan penerapan > 50% 


