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PRAKATA 

 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Agung, karena 

dengan kelimpahan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku 

ini. Penulis berkesempatan menulis buku ini sebagai upaya merangkum 

ketertarikan mengenai infrastruktur hijau dalam perencanaan tata ruang. 

Ketertarikan memperdalam berbagai penerapan infrastruktur hijau ini muncul 

dari adanya isu-isu lingkungan yang muncul dalam penataan ruang, khususnya 

pada perkotaan yang belum semuanya memiliki ruang hijau dan ruang terbuka 

hijau yang memadai. Pengalaman penulis mengambil studi di Belanda dan 

mengikuti kegiatan workshop di beberapa negara, semakin menguatkan 

ketertarikan tersebut. Selanjutnya muncul ide untuk berbagi referensi 

mengenai penerapan infrastruktur hijau di berbagai negara dalam satu dekade 

ini, di mana infrastruktur hijau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

penataan kawasan perkotaan.  

Terselesaikannya penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan beberapa 

pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan atas Beasiswa Unggulan yang dapat menghantar 

penulis menyelesaikan studi master di ITC Twente University. Terima kasih 

kepada Program Studi Geo-information for Spatial Planning and Disaster 

Management Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang menjadi 

tempat penulis pertama kali menuliskan gagasan buku ini. Terima kasih juga 

penulis sampaikan kepada Institut Teknologi Yogyakarta sebagai tempat 

mengabdikan ilmu dan pengalaman melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih mempunyai kelemahan dan 

kekurangan. Karena itu, berbagai kritik dan perhatian pembaca sangat penulis 

harapkan untuk dapat menyempurnakan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis 

berharap agar buku ini dapat memberikan wawasan mengenai penerapan 

infrastruktur hijau yang dapat diterapkan di Indonesia, dan memberikan 

kontribusi bagi perencanaan tata ruang dan lingkungan.  

Yogyakarta, November 2020  

 

Primanda Kiky Widyaputra 
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PENDAHULUAN 

 
Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan sumber daya lahan semakin 

meningkatkan kebutuhan penataan lingkungan, terutama di kawasan 

perkotaan. Pembangunan suatu kawasan juga sering kali kurang 

memperhatikan nilai ekosistem. Alhasil, keberadaan ruang terbuka hijau pun 

bukan termasuk prioritas dalam pengembangan suatu kawasan. Efeknya 

adalah terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan: air, tanah, udara; 

yang menyebabkan kualitasnya makin menurun. Berbagai negara telah mulai 

mempraktekkan sebuah konsep untuk menjaga keberlangsungan sistem 

tersebut, yaitu dengan menerapkan konsep infrastruktur hijau dalam rencana 

pengembangan kawasan (Setiyono & Sidiq, 2018). Infrastruktur Hijau (Green 

Infrastructure) adalah sebuah konsep, upaya, dan pendekatan untuk menjaga 

lingkungan yang sustainable melalui penataan ruang terbuka hijau dan 

menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan, 

kondisi tanah, dan limpasan permukaan. Konsep infrastruktur hijau adalah 

membentuk lingkungan dengan proses alami yang terjaga; meliputi 

manajemen air hujan, manajemen kualitas air, hingga pada mitigasi banjir. 

Tujuan dari penerapan infrastruktur hijau adalah untuk meningkatkan kondisi 

lingkungan dan memelihara ruang terbuka hijau, di mana penerapannya 

sangat berkaitan erat dengan aspek tata ruang, sosial, dan ekonomi (US EPA, 

2010, 2006; Young et al., 2014).  
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Jaringan infrastruktur hijau adalah sistem kawasan alami dan ruang 

terbuka yang saling terkait dan menjaga nilai ekosistem, menjaga kondisi udara 

dan air, serta memberikan manfaat bagi penduduk dan makhluk hidup lain. 

Jaringan infrastruktur hijau, setelah terbentuk, dapat menjadi suatu framework 

untuk pembangunan ke depan dan sebagai bagian dari konservasi lahan yang 

dapat mengakomodasi pertumbuhan penduduk, sembari tetap menjaga 

kelestarian sumber daya alam dan perkembangan fasilitas publik (Benedict & 

McMahon, 2006). 

 
Gambar 1. Penerapan Infrastruktur Hijau di Houston, Texas, Amerika Serikat  

(Sumber: www.asla.org/2009awards/104.html) 

 

Gagasan untuk struktur perkotaan hijau dimulai pada 1870-an, dengan 

konsep pertanian perkotaan dan pengalokasian lahan untuk taman (Pötz et al., 

2012). Selanjutnya, konsep infrastruktur hijau berkembang di Amerika Serikat 

yang menyoroti pentingnya lingkungan alam dalam perencanaan penggunaan 

lahan (University of Maryland Environmental Finance Center, 2017; Weber et 

al., 2006). Konsep infrastruktur hijau semakin berkembang hingga saat ini juga 

dikenal sebagai "infrastruktur hijau-biru", istilah yang digunakan oleh banyak 

disiplin ilmu terkait desain dan perencanaan kota secara natural dan tertuju 

pada dua elemen utama, yaitu biru (air) atau hijau (vegetasi) (Well & Ludwig, 

2019). 
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Poin penting dari penerapan infrastruktur hijau adalah menjaga 

keberlangsungan siklus sumber daya air secara alami, mengingat pemanfaatan 

air bersih terutama di lingkungan perkotaan telah meningkat seiring 

pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. Pengurangan polusi juga 

merupakan bagian dari upaya mencapai lingkungan yang sehat dan bersih bagi 

tiap penghuninya (Spatari et al., 2011). Keterlibatan masyarakat dan pemangku 

kepentingan pun menjadi unsur vital dalam tercapainya pengembangan 

infrastruktur hijau ini. Pengembangan infrastruktur hijau dilakukan dengan 

melibatkan berbagai fungsi peraturan dan kebijakan perencanaan ruang suatu 

kawasan berbasis “lingkungan alami” melalui mekanisme teknis pada 
infrastruktur yang ada. Hal ini dapat diterapkan dengan membentuk kawasan 

perkotaan yang dapat menjaga keberlangsungan sumber daya air secara 

mandiri yaitu dengan mengintegrasikan manajemen air dalam infrastruktur 

sehari-hari (Baptiste et al., 2015).  

 
Gambar 2. Green Infrastructure Framework (Lafortezza et al., 2013) 
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Infrastruktur hijau memiliki fungsi melestarikan nilai-nilai ekosistem alam 

guna memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi manusia melalui 

penggunaan lahan yang tepat dengan mengintegrasikan jasa  ekosistem 

dengan kegiatan di dalam suatu lahan (Gambar 2). Ruang untuk ekosistem 

dapat mempertahankan dan menciptakan fitur-fitur lanskap yang menjamin 

ketersediaan sumber daya lingkungan seperti air bersih, tanah yang produktif 

bahkan dapat memiliki fungsi rekreasi. Oleh karena itu, penerapan konsep 

tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat 

sekaligus menjadi kontribusi penting untuk alam dan iklim (Benedict & 

MacMahon, 2002). Dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan infrastruktur 

hijau di antaranya adalah: (1) menginspirasi masyarakat untuk melindungi 

lingkungan alam yang penting bagi kelangsungan hidup selanjutnya; (2) 

menemukan jaringan hubungan dari sumber daya lahan dan air guna 

memperoleh manfaat sebanyak mungkin bagi kehidupan; dan (3) menerapkan 

pentingnya kesempatan untuk melindungi aset alami melalui upaya konservasi 

dan strategi pengembangan ekonomi yang terintegrasi. Diharapkan dengan 

menerapkan konsep tersebut, keberlangsungan sumber daya lingkungan di 

masa yang akan datang akan tetap terjaga. Oleh karena perlunya pemahaman 

akan pentingnya keberadaan infrastruktur hijau, dalam tulisan ini dikemas best 

practices implementasi infrastruktur hijau di berbagai negara dalam satu 

dekade ini melalui studi literatur. 

  



 

 

 

 
 

BEST PRACTICES PENGEMBANGAN 

INFRASTRUKTUR HIJAU  

 
Berbagai negara telah mengembangkan konsep infrastruktur hijau ke 

dalam pembangunan kawasan perkotaan. Program-program infrastruktur hijau 

telah banyak diaplikasikan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan. 

Inovasi dalam penerapannya pun makin bervariasi. Secara umum, praktek 

pembuatan infrastruktur hijau dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang 

tidak sulit untuk diterapkan karena secara prinsip adalah mengupayakan 

kondisi-kondisi lahan terbangun yang tetap memiliki sistem alami yang dapat 

bekerja secara otomatis. Dengan mengambil beberapa contoh negara lain, 

penerapan infrastruktur hijau di Indonesia diharapkan dapat semakin 

berkembang. Bab ini akan membahas beberapa negara yang telah menerapkan 

sistem infrastruktur hijau dalam pengembangan kawasannya.  

 

A. AMERIKA SERIKAT 
Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan konsep 

infrastruktur hijau dengan baik dalam pengembangan kawasan perkotaannya. 

Inovasi yang dilakukan menarik untuk disimak dan dapat menjadi alternatif 

dalam penerapan infrastruktur hijau di negara lain seperti di Indonesia. Konsep 

infrastruktur hijau ini dikembangkan oleh The United States Environmental 

Protection Agency (EPA) yang mengaplikasikannya pada manajemen 
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penanganan limpasan air hujan (runoff) secara lokal mempergunakan sistem 

alami yang ada, atau melakukan rekayasa sistem untuk meniru kondisi alami. 

Penerapan program infrastruktur hijau yang dilakukan oleh EPA mengarah 

pada peningkatan kualitas lingkungan melalui pembuatan infrastruktur ramah 

lingkungan yang bertujuan meningkatkan keberlangsungan kondisi lingkungan 

yang sehat. Penerapan infrastruktur hijau di negara tersebut akan dibahas 

lebih lanjut sehingga dapat menjadi pembelajaran dalam menerapkan konsep 

tersebut di Indonesia. 

1. Dasar Peraturan Infrastruktur Hijau 

Peraturan yang mendasari penerapan infrastruktur hijau di Amerika Serikat 

adalah berdasarkan beberapa memorandum yang dibangun dan digerakkan 

oleh EPA. Dimulai sejak tahun 2007,  beberapa memorandum kebijakan terkait 

integrasi penerapan infrastruktur hijau telah dikeluarkan dan telah masuk 

dalam program nasional (Tabel 1.). 

 
Tabel 1. Dasar Peraturan Penerapan Infrastruktur Hijau di Amerika Serikat 

No Tahun Nama Peraturan Isi Peraturan 

1 Maret 2007 Using Green Infrastructure 

to Protect Water Quality in 

Stormwater, CSO, 

Nonpoint Source and other 

Water Programs 

Penggunaan infrastruktur 

hijau untuk melindungi 

kualitas air, CSO, dan 

program-program terkait 

sumberdaya air yang lain. 

Memorandum tersebut 

merupakan langkah awal 

yang menguatkan penerapan 

infrastruktur hijau sebagai 

salah satu solusi manajemen 

sumberdaya air. 

2 Agustus 2007 Use of Green 

Infrastructure in NPDES 

Permits and Enforcement 

Penerapan infrastruktur 

hijau dalam beberapa 

kebijakan nasional seperti 

National Pollutant Discharge 

Elimination System (NPDES) 

dan Combined Sewer 

Overflows (CSO). 
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3 Juni 2008 Clarification on Which 

Stormwater Infiltration 

Practices/Technologies 

have the Potential to be 

Regulated as “Class V” 
Wells by the Underground 

Injection 

Control (UIC) Program 

Menyatakan dukungan 

penuh pada penerapan 

aplikasi infiltrasi air hujan 

dan persyaratan-persyaratan 

yang menyertainya. 

 

4 April 2011 Protecting Water Quality 

with Green Infrastructure 

in Water Permitting and 

Enforcement Programs 

Dua bidang khusus dalam 

EPA, yaitu Office of Water 

(OW) dan Office of 

Enforcement and 

Compliance Assurance 

(OECA) sepakat mendukung 

penerapan infrastruktur 

hijau dan berkomitmen 

untuk bekerjasama dengan 

berbagai komunitas dan 

lembaga dalam penerapan 

tersebut, termasuk terkait 

proses perijinan program-

program yang akan 

dilaksanakan. 

 

5 Oktober 2011 Achieving Water Quality 

Through Integrated 

Municipal Stormwater and 

Wastewater Plans 

Menyatakan bahwa 

infrastruktur hijau sebagai 

salah satu solusi 

komprehensif yang dapat 

meningkatkan kualitas air 

dan kualitas penunjang 

hidup yang lain sehingga 

mampu mendukung 

peningkatan kesehatan 

masyarakat. 
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2. Program-program Infrastruktur Hijau 

Program-program yang dilaksanakan dalam menerapkan konsep 

infrastruktur hijau tidak hanya terbatas pada pengembangan infrastruktur 

publik. Penerapan tersebut disosialisasikan pula pada komunitas masyarakat 

untuk ikut aktif melakukan tindakan nyata. Keterlibatan berbagai lembaga dan 

komunitas dalam integrasi penerapan infrastruktur hijau sangat diperlukan 

untuk mengoptimalkan fungsi dari konsep tersebut. Beberapa program 

pembinaan infrastruktur hijau yang dicanangkan dan disosialisasikan di 

Amerika Serikat adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan Kualitas Air  

1) Retensi Air Hujan 

Dengan menangkap air hujan, penerapan infrastruktur hijau dapat 

mengurangi masuknya air hujan ke sistem selokan serta dapat mengurangi 

peluapan manakala terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Penerapan 

infrastruktur hijau juga dapat mencegah terjadinya banjir yaitu dengan 

mengurangi volume discharge yang masuk dalam sistem limpasan 

permukaan atau sungai, dan dengan membangun sistem instalasi untuk 

menangkap dan mengalirkan air hujan ke area infiltrasi (Gambar 3). Salah 

satu contoh penerapannya ada di Brooklyn, New York (Amelar, 2011). 

2) Peningkatan Suplai Air: 

Pemanenan air hujan dan penerapan sistem infiltrasi dapat meningkatkan 

efisiensi sistem pasokan air. Air yang dikumpulkan dalam sistem 

pemanenan air hujan dapat digunakan untuk penggunaan di dalam dan 

luar rumah dan secara signifikan dapat mengurangi penggunaan air 

perkotaan. Air yang terinfiltrasi dapat mengisi ulang air tanah. 

 
Gambar 3. Diagram sistem manajemen air hujan di Brooklyn Bridge Park (Amelar, 2011) 
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b. Peningkatan Kualitas Udara: 

1) Pengurangan Ground Level Ozone:  

Terbentuknya Ground Level Ozone dapat dikurangi dengan cara 

melakukan penanaman banyak vegetasi yang dapat mengurangi 

temperatur udara, mengurangi emisi buang dari penggunaan AC, serta 

mengurangi polusi udara dari pembuangan dan pembakaran bahan bakar. 

Contoh program dari EPA untuk peningkatan kualitas udara adalah Clean 

Diesel Campaign. 

2) Pengurangan Partikel Polusi Melalui Penerapan Infrastruktur Hijau:  

Keberadaan pepohonan, taman, dan infrastruktur hijau lain dapat 

mengurangi partikel polusi yang dapat mengganggu kesehatan. Kanopi 

pohon juga terbukti dapat mengurangi partikulat polusi secara signifikan 

dan meningkatkan kesehatan lingkungan udara. Salah satu program yang 

telah diaplikasikan di beberapa kota di Amerika Serikat adalah Green 

Street atau penanaman taman di sekitar infrastruktur jalan dan trotoar, 

ataupun di halaman gedung-gedung dan kawasan terbangun lain (Gambar 

4). 

 
Gambar 4. Penerapan Greenstreet di Nashville Boulevard 

 (New York City Dept. of Parks and Recreation) 
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c. Penghematan Energi 

Penghematan energi merupakan salah satu program yang disosialisasikan 

untuk mengurangi dampak pemanasan kawasan perkotaan akibat aktivitas 

perkotaan itu sendiri. Penerapan infrastruktur hijau dapat mengurangi 

pemanfaatan energi yang tidak perlu, mengoptimalkan sumber daya yang ada. 

Beberapa contoh program dari EPA dalam penghematan energi adalah Green 

Power Partnership dan Energy STAR, yaitu program yang mengarahkan 

komunitas masyarakat dan perusahaan untuk mempergunakan teknologi yang 

ramah lingkungan. 

 

d. Pelestarian habitat alami makhluk hidup 

Habitat alami makhluk hidup merupakan salah satu unsur penting dalam 

ekosistem. Infrastruktur hijau diharapkan dapat dikembangkan untuk memberi 

ruang alami bagi makhluk hidup seperti serangga dan burung-burung, misalnya 

dengan membangun taman kota, Green Drainage, dan Green Rooftop 

(Vegetated Rooftop) (Gambar 5). 

 

 
Gambar 5. Vegetated Rooftop di Lancaster, Pennsylvania (Gray & Katzenmoyer, 2011) 

 

3. Penerapan Infrastruktur Hijau 

Penerapan infrastruktur hijau di Amerika Serikat dilakukan dengan 

membangun bentukan alami pada infrastruktur-infrastruktur umum yang 

mudah dijumpai di kawasan perkotaan; beberapa contohnya terangkum 

sebagai berikut: 

a. Downspout Disconnection 

Downspout disconnection merupakan salah satu cara untuk mengarahkan 

air hujan yang jatuh ke atap agar tidak langsung masuk ke jaringan drainase 



 

Best Practices Pengembangan Infrastruktur Hijau  | 11 

namun dapat ditampung dalam bak penampung air hujan, kolam, atau pada 

permukaan tanah yang permeabel sehingga air hujan dapat terinfiltrasi dengan 

baik ataupun dapat tersimpan untuk dimanfaatkan lagi (Collins et al., 2009). 

 

 
Gambar 6. Contoh pemasangan Downspout Disconnection (Gray & Katzenmoyer, 2011) 

 

b. Sistem Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting) 

Sistem pemanenan air hujan pada prinsipnya adalah mengumpulkan dan 

menyimpan air hujan untuk digunakan pada waktu mendatang. Bila dirancang 

dengan tepat, sistem pemanenan air hujan dapat memperlambat dan 

mengurangi limpasan, di samping menyediakan sumber air tambahan. Sistem 

ini dapat diaplikasikan di daerah yang kering dengan pasokan air terbatas 

(Mulvaney & Ogale, 2012). 

 

 
Gambar 7. Sistem Pemanenan Air Hujan (Gray & Katzenmoyer, 2011) 
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c. Bioretensi/ Bioinfiltrasi 

Bioretensi atau Bioinfiltrasi adalah cekungan dangkal bervegetasi yang 

dapat mengumpulkan dan menyerap limpasan dari atap, trotoar, dan jalan-

jalan. Bioretensi berfungsi meniru proses hidrologi alami dengan infiltrasi, 

limpasan, dan evapotranspirasi yang dapat berjalan sebagaimana pada kondisi 

alami. Bioretensi dapat diterapkan di hampir setiap tempat, hanya 

membutuhkan suatu area yang tidak tertutup (Gray & Katzenmoyer, 2011). 

 

 
Gambar 8. Penerapan Bioretensi di Amerika Serikat (Gray & Katzenmoyer, 2011) 

 

d. Planter Boxes 

Planter Boxes adalah taman perkotaan ukuran kecil yang berfungsi 

mengumpulkan dan menyerap limpasan dari trotoar, tempat parkir, dan jalan-

jalan. Aplikasi ini ideal kawasan terbangun dengan ruang yang terbatas seperti 

di daerah perkotaan padat. Selain itu, dapat pula menambah nilai estetika di 

pinggir jalan (Gray & Katzenmoyer, 2011; Rakhshandehroo et al., 2015). 
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Gambar 9. Planter Box di Michigan sebagai bagian dari program Green Street  

(Gray & Katzenmoyer, 2011) 

 

e. Permukaan Atap Bervegetasi (Green Rooftop) 

Peletakan vegetasi (tanaman) pada permukaan atap merupakan salah satu 

cara untuk menciptakan kondisi simpanan air buatan serta dapat mengurangi 

pemanasan akibat aktivitas perkotaan. Di samping itu, atap bervegetasi dapat 

menambah unsur keindahan kota (Rakhshandehroo et al., 2015).  

 

 
Gambar 10. Contoh Green Rooftop (kiri) dan lapisan untuk membentuk Green Rooftop 

(kanan) (Gray & Katzenmoyer, 2011) 
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f. Bioswales 

Bioswales adalah saluran bervegetasi yang dapat mengalirkan air hujan 

sembari berfungsi sebagai area infiltrasi. Dua fungsi sekaligus dalam satu 

macam infrastruktur dapat menjadi alternatif penanggulangan genangan di 

kawasan terbangun. Dapat pula diterapkan di sepanjang jalan hingga ke 

tempat parkir umum, sehingga ketika hujan limpasan air dapat mengalir atau 

terinfiltrasi dan mengurangi beban saluran (National Resources Conservation 

Service, 2005). 

 

 
Gambar 11. Contoh Bioswales di Amerika Serikat (US EPA, 2010) 

 

g. Jalan dan Trotoar Tembus Air (Permeable Pavements) 

Jalan dan trotoar tembus air merupakan permukaan jalanan yang dapat 

menginfiltrasi ataupun menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya. Jalanan 

tembus air dapat terbuat dari beton dan aspal porus yang mudah ditembus air, 

atau bahan-bahan lain yang dibentuk sedemikian rupa agar air dapat tetap 

terinfilitrasi (Lewis & Lewis, 2018). 
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Gambar 12. Penerapan Permeable Pavements (US EPA, 2010) 

 

Penerapan infrastruktur hijau di Amerika Serikat telah berkembang di 

banyak kota besar. Sebagai contoh, di Kota Philadephia telah terpasang 

beberapa proyek yang meliputi: 

1) Trotoar tembus air di taman, lapangan basket dan tempat parkir 

2) Sistem bioretensi di sekolah dan fasilitas umum lainnya 

3) Pembangunan kawasan lahan basah untuk pengelolaan limpasan air hujan 

 

Beberapa fasilitas ini mengurangi volume limpasan yang memasuki sistem 

saluran pembuangan kota, dan dengan demikian mengurangi luapan manakala 

terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi atau badai. 

  

 
Gambar 13. Penataan lahan parkir dengan memperhatikan resapan air di Philadephia 

(Gray & Katzenmoyer, 2011) 
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Kota Portland, Oregon juga merupakan salah satu kota percontohan untuk 

aplikasi green infrastruktur. Di kota tersebut telah dibangun sebuah konsep 

Green Street dan Green Rooftop, serta pembangunan taman kota yang dapat 

berfungsi sebagai penangkap air hujan. 

 

 
Gambar 14. Program infrastruktur hijau di Oregon dengan Taman Kota (kiri) dan Green 

Street (kanan) (US EPA, 2010) 

 

4. Pengawasan 

a. Penegakan Hukum 

Menegakkan hukum lingkungan merupakan bagian utama dari Rencana 

Strategis EPA untuk menjaga kesehatan manusia dan lingkungan. EPA bekerja 

untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan dan bila 

diperlukan dapat mengambil tindakan penegakan hukum secara perdata atau 

pidana. Salah satu prioritas utama EPA adalah dalam memperluas fungsi 

penegakan hukum lingkungan (Environmental Justice), serta bertugas 

mengawasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan program-program terkait 

lingkungan. Bentuk penegakan hukum lingkungan yang dipandu oleh EPA 

dapat berupa: 

1) Hukuman Sipil, merupakan hukuman dalam bentuk sejumlah uang yang 

harus dibayar oleh orang atau lembaga terkait sehubungan dengan 

pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan 

lingkungan.  
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2) Proyek Lingkungan Tambahan, merupakan proyek perbaikan lingkungan 

yang wajib dilakukan oleh pelanggar, atau dalam bentuk tindakan lain yang 

diperlukan untuk memperbaiki pelanggaran sebagai bagian dari 

penyelesaian penegakan hukum. 

3) Sanksi Pidana Federal, atau denda lokal yang dapat dikenakan karena 

pelanggaran hukum yang bersifat kriminal. Selain hukuman pidana, 

terdakwa dapat diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada mereka 

yang terkena dampak pelanggaran. Dapat pula dijatuhi hukuman penjara 

selama beberapa waktu sesuai dengan tingkat pelanggaran. 

 

b. Insentif dan Rewards 

Pemberian insentif bagi komunitas yang telah menerapkan infrastruktur 

hijau dengan baik akan mendorong dan memotivasi komunitas yang lain untuk 

ikut menerapkannya dalam lingkungan mereka. Di beberapa negara bagian di 

Amerika Serikat, pemberian insentif dapat berupa: 

1) Pemberian Fee Discount 

Fee Discount diberikan kepada pemilik suatu properti yang telah 

menerapkan konsep infrastruktur hijau dengan cara mengurangi luas lahan 

yang tertutup dan menggantinya dengan lahan tembus air atau lahan yang 

mampu menginfiltrasi atau menyimpan air hujan. 

2) Pemberian Insentif kepada Developer 

Pemberian insentif ditawarkan kepada developer atau pengembang pada 

saat pengajuan izin pengembangan suatu kawasan. 

3) Pendanaan Instalasi Infrastruktur Hijau 

Pemberian dana kepada pemilik property yang mampu membangun suatu 

jenis infrastruktur hijau di lingkungan tempat tinggalnya yang sesuai atau  

dibutuhkan di lokasi tersebut. 

4) Pemberian Penghargaan pada Komunitas Masyarakat 

Pemberian penghargaan pada masyarakat yang berperan aktif dalam 

proyek infrastruktur hijau. 

 

5. Kelembagaan 

Amerika Serikat memiliki beberapa instansi dan lembaga terkait lingkungan 

hidup yang saling terintegrasi. Salah satu yang banyak berperan adalah EPA 

dan didukung beberapa lembaga lain. Untuk mewujudkan penerapan 
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infrastruktur hijau di negara tersebut, kerja sama dari tiap lembaga sangat 

diperlukan (Tabel 2.) 

 
Tabel 2. Instansi/ Lembaga Terkait Infrastruktur Hijau di Amerika Serikat 

No Nama Instansi / 

Lembaga 

Peran dan Fungsi 

1 American Rivers Bergerak di bidang konservasi sungai. Instansi ini 

melakukan banyak program untuk menjaga 

lingkungan sungai yang baik dan aman bagi seluruh 

ekosistem. 

2 Association of Clean 

Water Administrators 

Berdiri sejak tahun 1961 dan merupakan suatu 

instansi nasional yang berfungsi menjaga air 

permukaan melalui program-program nasional. 

3 Low Impact 

Development Center 

Lembaga yang bergerak di bidang desain perencanaan 

lahan dan rekayasa keteknikan yang bertujuan 

menjaga sistem hidrologi suatu DAS melalui 

pengembangan teknologi. 

4 National Association 

for Clean Water 

Agencies 

Asosiasi yang terdiri dari persatuan beberapa badan 

nasional yang sama-sama memiliki kepentingan dalam 

mengontrol pembuangan air limbah dan peningkatan 

kualitas sumberdaya air nasional. 

5 Natural Resources 

Defense Council 

Bergerak di bidang perlindungan lingkungan dengan 

dukungan banyak pihak dan aktivis. Merupakan satu 

lembaga yang disebut paling efektif dalam 

melaksanakan aksi mendukung kelestarian 

lingkungan. 

6 U.S. Water Alliance Persatuan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang 

manajemen sumberdaya air. 

7 Water Environment 

Federation 

Lembaga teknis dan edukasional non-profit yang 

bertujuan membentuk peran-peran pemimpin, 

profesional, dan meluaskan pengetahuan untuk 

mendukung keberadaan sumberdaya air yang aman 

dan bersih untuk seluruh dunia.  

8 Environment 

Protection Agency 

Lembaga nasional yang bertugas menjaga kesehatan 

masyarakat dan lingkungan melalui program-program 

yang ramah lingkungan, termasuk di dalamnya adalah 

infrastruktur hijau. 

 

http://www.lowimpactdevelopment.org/
http://www.lowimpactdevelopment.org/
http://www.nacwa.org/
http://www.nacwa.org/
http://www.nacwa.org/
http://www.nrdc.org/
http://www.nrdc.org/
http://www.uswateralliance.org/
http://www.wef.org/AWK/pages_cs.aspx?id=2160
http://www.wef.org/AWK/pages_cs.aspx?id=2160
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B. INGGRIS 

Penerapan infrastruktur hijau di Inggris semakin diakui sebagai pendekatan 

yang sangat penting dalam perencanaan tata ruang dan perlu ikut dirumuskan 

dalam perencanaan lokal, regional, dan nasional serta di dalam dokumen dan 

strategi kebijakan. Infrastruktur hijau sedang dipromosikan sebagai suatu 

langkah efektif dan efisien untuk menghadapi masalah perubahan iklim. Laju 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Inggris memerlukan suatu upaya 

konkrit untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan dihadapi seiring 

dengan perkembangan pembangunan ini. Oleh karena itu, arti penting dari 

infrastruktur hijau telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penataan 

ruang dan kawasan kota-kota di Inggris.  

1. Peraturan mengenai Infrastruktur Hijau 

Tahun 2009, pedoman perencanaan infrastruktur hijau pertama 

diterbitkan oleh organisasi Natural England bekerja sama dengan Town and 

Country Planning Association (TCPA). Pedoman ini mempromosikan 

pentingnya infrastruktur hijau dengan konsep ‘place-making’, yaitu dengan 
cara mengenali dan mempertahankan karakter lingkungan asli suatu lokasi 

tertentu, terutama di lokasi yang akan dikembangkan.  

Kebijakan-kebijakan terkait infrastruktur hijau kemudian menjadi salah 

satu kebijakan yang dimasukkan dalam perencanaan tata ruang (EM3 - Green 

Infrastructure) dan kebijakan pembangunan dan penggunaan lahan (DP6), 

serta didukung oleh banyak pihak, lembaga, otoritas setempat dan komunitas 

masyarakat; sebagai contoh adalah dengan diterbitkannya beberapa buku 

panduan infrastruktur hijau yang menjadi acuan beberapa kota di Inggris 

seperti Liverpool, Manchester, dan banyak kota lain. 

Greater London Authority pada tahun 2012 menerbitkan panduan tata 

ruang yang bernama All London Green Grid Supplementary Planning Guidance 

(ALGG SPG), yang berisi usulan integrasi jaringan terpadu ruang hijau bersama-

sama dengan jaringan sungai dan saluran air (Blue Ribbon). ALGG SPG 

bertujuan untuk mempromosikan konsep infrastruktur hijau, dan 

meningkatkan pemahaman bagi pengembang dan masyarakat untuk 

mendukung program tersebut sehingga ke depan akan banyak memberi 

keuntungan bagi tiap daerah yang menerapkannya. 
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Gambar 15. Buku Panduan Infrastruktur Hijau yang diterbitkan sebagai pedoman 

penerapan infrastruktur hijau di North West England  

(Sumber: www.greeninfrastructurenw.co.uk) 

 

Hingga saat ini, pelaksanaan infrastruktur hijau di Inggris telah masuk 

dalam beberapa kebijakan negara, di antaranya ditampilkan dalam Tabel 3. 
Tabel 3. Kebijakan Terkait Infrastruktur Hijau di Inggris 

No Nama Kebijakan Isi Kebijakan 

1 Planning Policy Guidance 17 Perencanaan Lahan Terbuka, Olahraga, 

dan Rekreasi 

2 Planning Policy Statement 9 Biodiversitas dan  Konservasi Geologi 

3 Planning Policy Statement 12 Perencanaan Tata Ruang Lokal 

4 Regional Spatial Strategies (RSS) Arahan Pengembangan Kawasan Lokal 

dan Regional 

5 Royal Commission on 

Environmental Pollution 

Mengenai kesepakatan penanggulangan 

polusi lingkungan 

6 Lyons Inquiry Report Laporan program-program pemerintah 

lokal dalam pengembangan infrastruktur 

hijau dalam penataan ruang 

7 Thames Gateway Green 

Infrastructure Guidance 

Penerapan infrastruktur hijau di sekitar 

Sungai Thames 
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2. Pembinaan dan Program-Program Infrastruktur Hijau 

Pemerintah Inggris melakukan langkah-langkah pembinaan yang serius 

untuk dapat mengembangkan infrastruktur hijau di negaranya. Keseriusan 

tersebut berdasar atas banyaknya manfaat yang dapat diambil dari penerapan 

infrastruktur hijau di Inggris, di antaranya: 

1) Mengelola air permukaan, Infrastruktur hijau dapat membantu 

pengelolaan air permukaan dan saluran pembuangan banjir dengan 

mengurangi laju dan volume air limpasan, memungkinkan air untuk 

menyusup ke tanah dengan menyediakan area penyimpanan permanen 

atau sementara. 

2) Mengurangi suhu tinggi – terutama di daerah perkotaan. 

3) Penyimpanan dan penyerapan karbon – menyimpan karbon dalam tanah 

dan vegetasi. 

4) Menanggulangi banjir sungai - infrastruktur hijau dapat menyediakan 

penyimpanan air dan retensi daerah aliran sungai, mengurangi dan 

memperlambat debit puncak sehingga dapat mengantisipasi banjir sungai. 

5) Mendukung produksi pangan - menyediakan produksi pangan yang 

berkelanjutan yang memberikan ketahanan pangan. 

6) Memberikan bahan bakar karbon rendah - menggantikan bahan bakar fosil 

dengan bahan bakar karbon yang lebih rendah, termasuk bioenergi, angin, 

dan air. 

7) Menyediakan tempat rekreasi lokal dan rute hijau untuk mendorong 

masyarakat berjalan kaki dan bersepeda. 

8) Membantu adaptasi berbagai spesies hewan dan tumbuhan 

9) Mengurangi erosi tanah - menggunakan vegetasi untuk menstabilkan 

tanah yang banyak rentan terhadap peningkatan erosi. 

Melihat manfaat yang diberikan, pembinaan infrastruktur hijau di Inggris 

kemudian diterapkan di banyak lokasi. Berikut akan dipaparkan secara singkat 

beberapa contoh program-program yang telah dilakukan: 

a. Green Space Standard untuk Kawasan Permukiman 

Model Green Space yang ditampilkan pada Gambar 16 merupakan salah 

satu contoh pembinaan pemerintah untuk tetap memprioritaskan keberadaan 

lahan terbuka hijau di kawasan permukiman. Konsep tersebut menarik karena 

sering kali kita menjumpai bahwa keberadaan lahan terbuka hijau diabaikan 
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dalam perencanaan kawasan permukiman; padahal keberadaan Ruang Hijau 

(Green Space) dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.  

 

 
Gambar 16. Permukiman dengan Green Space (kiri) dan Model Green Space di 

Hamstead Garden (kanan) (Town and Country Planning Association, 2008) 

 

Beberapa standar untuk menjaga keberadaan  Natural Green Space 

(Natural England, 2014; Town and Country Planning Association, 2008), di 

antaranya: 

1) Penduduk tidak dianjurkan untuk tinggal lebih dari 300 meter dari area 

natural green space yang memiliki luas paling tidak 2 ha. 

2) Setidaknya terdapat 1 ha area alami untuk tiap 1000 populasi penduduk. 

3) Setidaknya terdapat 1 area green space seluas paling tidak 20 ha dengan 

jarak 20 km dari rumah yang dapat diakses. 

4) Setidaknya terdapat 1 area green space seluas paling tidak 100 ha dengan 

jarak 5 km dari rumah yang dapat diakses. 

5) Setidaknya terdapat 1 area area green space seluas paling tidak 500 ha 

dengan jarak 10 km dari rumah yang dapat diakses. 

b. Standar Minimum untuk Biodiversitas 

Upaya menjaga biodiversitas alami menjadi salah satu program yang 

dianjurkan dalam pengembangan kota, terutama untuk kota-kota yang sedang 

menuju pada eco-town atau kota ramah lingkungan. Peran aktif masyarakat 

pun menjadi kunci dari keberlangsungan program ini, karena keterlibatan 

masyarakat dalam menjaga dan membersihkan kawasan alami termasuk di 

dalamnya berbagai flora dan fauna akan sangat bermanfaat dalam 
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melestarikan biodiversitas atau keanekaragaman alami yang ada di kota 

tersebut. 

 

 
Gambar 17. Aktivitas penduduk dalam menjaga dan membersihkan kawasan alami 

setempat (Town and Country Planning Association, 2008) 

 

c. Standar-Standar Infrastruktur Hijau Lain yang Diterapkan di Inggris 

Selain contoh yang telah disebutkan di atas, pembinaan infrastruktur hijau 

di Inggris juga meliputi beberapa hal berikut ini: 

1) Seluruh jalan kecil maupun besar harus ditanam pepohonan secara 

berjajar, kecuali ada halangan tertentu. 

2) Seluruh bangunan, struktur dan layanan bawah tanah harus dibangun 

dengan memperhatikan unsur risiko kerusakan struktural yang dapat 

disebabkan oleh pergerakan tanah akibat dari adanya perakaran tanaman, 

kekeringan, atau siklus air bawah tanah yang mungkin terjadi. 

3) Seluruh penutup permukaan tanah harus tembus air, kecuali pada kondisi 

tertentu yang tidak memungkinkan. 

4) Tiap kota ramah lingkungan dianjurkan untuk: 

 Memiliki setidaknya satu taman kota yang berkualitas dan memiliki 

fasilitas yang memadai. Taman harus mudah terjangkau dari berbagai 

penjuru kota dan berdekatan dengan pusat kota. 

 Memiliki taman-taman umum sebagai tempat bersosialisasi 

masyarakat dan memungkinkan untuk menjadi tempat bermain anak-

anak. 



 

24 | Penerapan Infrastruktur Hijau di Berbagai Negara 

 Area semi natural dengan biodiversitas alami. 

 Memiliki fasilitas olahraga yang memadai dan dapat digunakan untuk 

keseluruhan warga komunitas, tidak hanya terbatas pada lingkungan 

sekolah atau institusi yang lain. 

 Memiliki jaringan jalur hijau yang dapat menghubungkan beberapa 

lahan terbuka dalam kawasan tersebut. 

 Mempermudah akses publik ke lokasi lokasi infrastruktur hijau. 

 Fasilitas dan layanan infrastruktur hijau sedapat mungkin mudah 

diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh warga komunitas; meliputi di 

antaranya: toilet, shelter, pembuangan sampah dan limbah, tempat 

duduk umum, kesenian umum, akses transportasi umum dan tempat 

parkir sepeda. 

 

 
Gambar 18. Perencanaan Lokasi Infrastruktur Hijau di Victoria BID 

(Business Improvement District) (Town and Country Planning Association, 2008) 

 

 

3. Pelaksanaan Infrastruktur Hijau 

Pelaksanaan infrastruktur hijau di beberapa kota di Inggris direncanakan, 

dirancang, dan dikelola oleh semua pihak terkait serta melibatkan masyarakat 

lokal dan bertujuan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan dapat 

memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masyarakat itu 

sendiri. Penerapan konsep infrastruktur hijau di Inggris dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 
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a. Sistem Drainase Berkelanjutan (Sustainable Drainage System) 

Air permukaan dan banjir dari selokan menjadi lebih sering terjadi sebagai 

akibat dari urbanisasi dan peristiwa curah hujan yang lebih ekstrem seiring 

dengan perubahan iklim. Infrastruktur hijau dengan sistem drainase 

berkelanjutan memiliki peran besar dalam mengurangi risiko banjir ini. 

Caranya adalah mengurangi tingkat dan volume air yang memasuki saluran air 

dengan menyediakan tempat penyimpanan permanen dan sementara, atau 

membiarkan air untuk menyusup ke dalam tanah (Ellis & Lundy, 2016). 

 

 
Gambar 19. Ruang terbuka hijau publik sebagai bagian dari sistem drainase 

berkelanjutan (Northwest Community Forests, 2011) 

 

b. Green Street dan Green Wall 

Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah vegetasi perkotaan 

untuk menurunkan suhu perkotaan yang kian tinggi (Gill et al., 2007). Konsep 

ini mencakup penanaman pohon di sepanjang sisi jalan, menciptakan jalan dan 

gang hijau dan tembok bervegetasi. Green wall juga tepat diterapkan di 

kawasan kota dengan kepadatan tinggi, sehingga dapat menambah unsur 

estetika dan keindahan kota (Manso & Castro-Gomes, 2015). 
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Gambar 20. Partisipasi masyarakat dalam pengerjaan Green Street (Northwest 

Community Forests, 2011) 

 

 
Gambar 21. Vegetated wall system di tepi jalan di Inggris (Northwest Community 

Forests, 2011) 

 

c. Green Roof dan Pembangkit Listrik 

Vegetasi di permukaan atap rumah dapat menurunkan suhu dan 

menangkap kandungan karbon yang berlebihan di udara (Rowe, 2011). 

Kombinasi dengan kincir angin atau panel surya sebagai pembangkit listrik 
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dapat menambah nilai konservasi. Walaupun energi listrik yang dihasilkan 

tidak terlalu besar, namun setidaknya akan mengurangi beban pemakaian 

energi listrik bagi rumah tangga yang menerapkan (Natural England, 2009). 

 

 
Gambar 22. Penerapan Green Roof dipadukan dengan kincir angin (Natural England, 

2009) 

 

d. Jalur Hijau 

Lalu lintas kendaraan bermotor menghasilkan sejumlah besar emisi karbon 

di Inggris, di mana dari sektor transportasi telah menghasilkan sekitar 

sepertiga dari total karbon dioksida. Pembuatan jalur hijau yang menarik dan 

aman sebagai rute perjalanan dapat mendorong masyarakat untuk berjalan 

serta membantu mengurangi emisi karbon dari transportasi. Masyarakat 

cenderung untuk berjalan kaki atau bersepeda ke tempat tujuan jika jalan yang 

dilewati rindang dan dipenuhi pepohonan, atau beraktivitas fisik pada ruang 

hijau. Selain itu, penyediaan tempat rekreasi lokal dan jalur bersepeda dapat 

mengurangi keinginan untuk bepergian jarak dekat menggunakan kendaraan 

bermotor (Coombes et al., 2010; Fraser & Lock, 2011). 
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Gambar 23. Penerapan Jalur Hijau (Northwest Community Forests, 2011) 

 

e. Taman Kota 

Taman kota dibangun sebagai kawasan alami di mana siklus air berjalan 

dengan normal, sebagai lokasi penampungan air hujan dan infiltrasi. Selain 

berfungsi sebagai habitat alami beberapa jenis makhluk hidup, taman kota juga 

sangat diperlukan masyarakat sebagai tempat rekreasi dan bersosialisasi 

(Chiesura, 2004; Northwest Community Forests, 2011).  

 

 
Gambar 24. Chavasse Park di Liverpool (Northwest Community Forests, 2011) 

 

4. Pengawasan 

a. Penegakan Hukum 

Natural England memiliki kewenangan untuk melakukan pelaporan 

terhadap pelanggaran pada lingkungan ataupun ketidakpatuhan suatu pihak 
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pada program-program terkait lingkungan yang telah ditetapkan dalam 

kebijakan. Bekerja sama dengan instansi-instansi lain seperti, Natural England 

mengupayakan penegakan dengan dasar hukum sebagaimana yang tertulis 

dalam The Regulatory Enforcement and Sanctions (RES) Act 2008. Bentuk 

pengawasan hukum lingkungan yang dicakup oleh Natural England di 

antaranya: 

1) Peraturan Mengenai Kerusakan Lingkungan 

Peraturan berlaku apabila terjadi kerusakan lahan, air atau 

keanekaragaman hayati yang sangat parah disebabkan oleh tindakan suatu 

pihak.  

2) Perlindungan Situs Khusus 

Situs-situs yang di dalamnya terdapat satwa liar atau fitur geologi yang 

dilindungi. Badan-badan publik yang memiliki atau menempati situs 

tersebut harus memperoleh izin sebelum melakukan kegiatan tertentu 

yang berpotensi merusak dan mengganggu situs tersebut. 

3) Peraturan Mengenai Pembakaran Rumput dan Tanaman Semi-Natural 

Pembakaran rumput dan tanaman tidak boleh dilakukan secara 

sembarangan; asap pembakaran dapat mengganggu kesehatan dan 

kenyamanan publik.  

4) Pengawasan Terkait Penggunaan Pestisida dan Bahan Kimia Lain 

Penggunaan pestisida dan bahan kimia yang berlebihan dapat merusak 

lingkungan, terutama air dan tanah. Pengawasan dilakukan dengan ketat, 

pelanggar akan dikenai hukuman sesuai dengan kerusakan yang 

ditimbulkan. 

 

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar hukum terkait 

pelaksanaan kebijakan ramah lingkungan dan infrastruktur hijau dapat berupa: 

1) Denda uang/ Monetary Penalty 

Denda sejumlah uang dengan nilai hingga sebesar £300 untuk suatu badan 

atau lembaga dan £100 untuk individual atau perseorangan. Denda juga 

dapat berupa denda komplementer yang besarnya dihitung berdasarkan 

kerugian suatu pihak atau publik. 

2) Penghentian aktivitas 

Pelarangan meneruskan aktivitas yang sekiranya dapat mengakibatkan 

kerusakan atau kerugian lingkungan. 



 

30 | Penerapan Infrastruktur Hijau di Berbagai Negara 

3) Tindakan hukum 

Pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang berat, 

kerugian umum ataupun kerusakan infrastruktur publik dapat dikenai 

tindakan hukum.  

4) Tindakan dari pihak ketiga atau pihak lain yang dirugikan 

Bentuk tindakan terhadap pelanggaran ditentukan oleh pihak ketiga atau 

pihak yang dirugikan. 

 

b. Insentif dan Rewards 

1) Pemberian insentif pada pihak-pihak yang mampu mengurangi limbah dan 

berpartisipasi dalam pengurangan kepadatan lalu lintas di kawasan 

perkotaan. 

2) Insentif fiskal, seperti pengurangan pajak tanah dan air jika berpartisipasi 

dalam upaya penghematan energi. 

 

5. Kelembagaan 

Penerapan infrastruktur hijau di Inggris di kawal oleh beberapa instansi, 

lembaga dan asosiasi lingkungan. Natural England adalah lembaga yang banyak 

berperan dan bertanggung jawab dalam menjaga kondisi lingkungan di Inggris 

dan bekerja sama dengan lembaga lain (Tabel 4). 

 
Tabel 4. Instansi/ Lembaga Terkait Infrastruktur Hijau di Inggris 

No Nama Instansi/ Lembaga Peran & Fungsi 

1. Natural England 

 

Natural England adalah lembaga non-

departemen pemerintah Inggris yg bertanggung 

jawab untuk memastikan bahwa lingkungan 

alam Inggris, termasuk tanah, flora dan fauna, 

air tawar dan lingkungan laut, geologi dan 

tanah, dilindungi dan ditingkatkan. Lembaga ini 

juga memiliki tanggung jawab untuk 

mengupayakan masyarakat dapat menikmati, 

memahami dan mengakses lingkungan alam. 

2. Town and Country 

Planning Association 

(TCPA) 

Berperan dalam reformasi sistem pemerintahan 

di Inggris agar lebih responsif terhadap 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta 

mempromosikan konsep pembangunan 
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berkelanjutan. 

3. Environment Agency 

 

Lembaga Eksekutif Non Departemen yang 

bertanggung jawab kepada Menteri Negara 

Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan. 

Tujuan lembaga ini adalah untuk melindungi dan 

memperbaiki lingkungan, serta mempromosikan 

pembangunan berkelanjutan.  

4.  Forestry Commission 

 

Komisi yang memiliki tanggung jawab untuk 

kehutanan di Inggris serta kegiatan tertentu 

yang terkait dengan usaha kehutanan. 

5. Green Alliance 

 

Berfungsi untuk memastikan para pemimpin 

politik Inggris dapat merumuskan solusi dalam 

memecahkan masalah lingkungan global. 

 

C. UNI EROPA (STUDI KASUS) 
1. Amersfoort, Belanda 

Pemanfaatan air dalam pengembangan baru Kota Vathorst di Amersfoort 

menciptakan pengaturan yang menarik. Tujuan pengaturan tersebut adalah 

agar setidaknya 65 persen dari rumah di kota itu memiliki pandangan ke arah 

air. Bentang alam yang telah ada seperti pohon, kolam air dan bangunan tua 

tetap dimanfaatkan untuk memberikan karakter yang unik bagi setiap sudut 

kota (Gambar 25). 

 
Gambar 25. Penataan kota di Amersfoort  (www. west8.nl/projects/vathorst) 

2. Freiburg, Jerman 

Sebagian besar dari wilayah pengembangan diberikan ke alam. Di kawasan 

baru dari Kota Rieselfeld di Freiburg hanya 70 hektar dari total 320 hektar yang 

digunakan untuk perumahan, sisanya digunakan untuk cagar alam sebagai 
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kompensasi untuk membangun perkebunan baru di distrik tersebut. 

Perumahan baru yang berkembang mempergunakan atap panel surya, 

sehingga dapat menambah energi bagi kebutuhan rumah tangga (Gambar 26). 

 

 
Gambar 26. Solar Settlement di Freiburg, Jerman (www.old.young-germany.de) 

 

3. Zaragoza, Spanyol 

Karena kelangkaan dan keterbatasan air, ruang hijau telah dibuat dengan 

menanam pohon gugur asli di lokasi strategis yang dinamakan 'koridor ekologi'. 

Penerapan ini memiliki efek ganda: pertama, memberikan efek pendinginan 

melalui iklim mikro lokal selama musim panas (selama musim dingin pohon 

tidak membatasi penyerapan sinar matahari dari bangunan); dan kedua, 

menghemat jumlah air yang digunakan untuk irigasi, karena sebagian besar 

spesies tumbuhan asli memerlukan sedikit penyiraman dan dapat disesuaikan 

dengan kondisi iklim setempat. Konsep ini juga disebut sebagai 'xeriscaping'. 

Selain itu, penataan arsitektur kota diarahkan ke konsep sustainable 

architecture yang lebih ramah lingkungan (Salvador et al., 2011) (Gambar 27). 
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Gambar 27. Sustainable Landscaping dengan Xeriscaping di Spanyol 

(http://www.zalport.com/en-us/sustainability-rse/sustainability-and-

environment/good-practice/sustainable-landscaping.html) 

 

4. Basel, Swiss 

Di banyak kota Swiss atap hijau menjadi lebih populer sebagai bagian dari 

pembangunan ekologi pada 1970-an, dan beberapa lagi - dalam bentuk proyek 

percontohan - diciptakan 1980 – 1995. Hal ini memberikan dorongan untuk 

kampanye pertama Basel menerapkan atap hijau yang dimulai pada tahun 

1996. Kampanye kedua dimulai pada tahun 2005. Pada kedua kampanye 

tersebut, Basel telah mengembangkan atap hijau untuk setiap gedung dengan 

atap datar. Proyek atap hijau menghasilkan sekitar 1.711 atap hijau yang luas 

dan 218 atap hijau intensif di kota Basel. Pada tahun 2006 sekitar 23% dari luas 

atap datar di Kota Basel adalah atap hijau. Untuk pengembang, pemasangan 

atap hijau sekarang telah dianggap sebagai hal yang rutin dan sama sekali tidak 

berkeberatan untuk menerapkannya (Gambar 28). 

 

 
Gambar 28. Green Roof di Basel, Swiss (Northwest Community Forests, 2011) 
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C. SINGAPURA 

Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang 

berkembang sangat pesat dalam pembangunan kawasan dan pertumbuhan 

ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 5,8 juta jiwa, 

penyediaan lingkungan tempat tinggal yang sehat dan nyaman bagi penduduk 

menjadi suatu tantangan tersendiri. Ditambah pula dengan keterbatasan 

sumber daya nasional yang ada, strategi pembangunan berkelanjutan menjadi 

strategi utama dalam pengembangan kawasan kota di Singapura. 

1. Peraturan  

Peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan 

kualitas lingkungan dan mengurangi dampak polusi serta merevitalisasi 

kegiatan ekonomi dan mengurangi biaya infrastruktur perkotaan dan industri 

telah tercantum di beberapa peraturan (Tabel 5). 

 
Tabel 5. Peraturan terkait Infrastruktur Hijau di Singapura 

No Nama Peraturan Isi Peraturan 

1 Undang-undang Perencanaan 

(Bab 232) 

Perencanaan Penggunaan Lahan dan 

Pengawasan Pembangunan 

2 Undang-undang Penataan Ulang 

Kota (Urban Redevelopment 

Authority) (Bab 340) 

3 Undang-undang National Parks 

Board (Bab 198a, Ayat 6) 

4 Undang-undang Taman dan 

Pepohonan (Parks and Trees) 

No.4 Tahun 2005 

5 Undang-undang Transportasi 

Darat (Land Transport Authority 

of Singapore) (Bab158a), Ayat 6 

6 Undang-undang Perumahan dan 

Pengembangan (Housing And 

Development) (Bab 129, Ayat 13) 

7 Undang-undang Sarana Publik 

(Public Utilities) (Bab 261 Ayat 6) 
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8 Undang-undang Transportasi 

Massal (Public Transport 

Council) (Bab 259b, Ayat 4) 

9 Undang-undang Lingkungan 

Nasional (National Environment 

Agency) (Bab 195, Ayat 11) 

Penggunaan Berkelanjutan dari Sumber 

daya yang Dapat Diperbarui, 

Penggunaan Tanpa Buangan Sumber 

daya yang Tidak Dapat Diperbarui, dan 

Penggunaan Energi Secara Efisien 
10 Undang-undang Sarana Publik 

(Public Utilities) (Bab 261 Ayat 6) 

11 Undang-undang Pemanfaatan 

Listrik (Bab 89A) 

12 Undang-undang Burung dan 

Satwa Liar (Bab 351) 

Konservasi Spesies Alam dan Ekosistem 

13 Undang-undang National Parks 

Board (Bab 198a, Ayat 6) 

14 Undang-undang Taman dan 

Pepohonan (Parks and Trees) 

No.4 Tahun 2005 

15 Undang-undang Pengendalian 

Tanaman (Plants Control) (Bab 

57a ) 

16 Undang-undang Batas Negara 

(Bab 315) 

2. Pembinaan dan Pelaksanaan 

Pembangunan Singapura tidak lepas dari penerapan konsep infrastruktur 

hijau untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Arahan 

awal penerapan infrastruktur hijau di Singapura adalah sebuah guidelines dari 

Public Utilities Board of Singapore yang mengeluarkan publikasi ABC (Active, 

Beautiful, Clean) Water Design Guidelines pada tahun 2009 yaitu program 

penataan kawasan sekitar sungai dan berbagai upaya konservasi sumber daya 

air. Selain lembaga tersebut, National Park Board (NPark), sebuah lembaga 

pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan juga menjadi motor 

pendorong berkembangnya infrastruktur hijau di Singapura dengan program 

City in a Garden di mana konsepnya adalah menyatukan landskap kota dengan 

suasana keindahan, kenyamanan taman dan kawasan hijauan. Di samping itu, 
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pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) di Singapura juga 

didukung penuh oleh pemerintah Singapura dengan mengadakan program 

Sustainable Singapore. 

1) City in a Garden 

National Parks Board (NParks) bertanggung jawab dalam membangun dan 

meningkatkan penghijauan kota melalui proyek Garden City. Selain 

membangun infrastruktur hijau, NParks juga secara aktif melibatkan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. NParks mengelola 

lebih dari 300 taman, 4 cagar alam dan juga green street yang menjadi fitur 

utama Garden City. Untuk menghubungkan taman utama, area alami dan 

kawasan perumahan sedang dikembangkan Jaringan Taman Konektor.  

Pengembangan infrastruktur hijau di Singapura semakin diperkuat dengan 

visi City in a Garden (Gambar 29. Konsep ini pertama dicetuskan pada tahun 

2011 oleh NParks, dilatarbelakangi oleh keberhasilan Singapura dalam 

mempertahankan keberadaan ruang hijau untuk publik di tengah laju 

pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang sangat pesat 

(Tanuwidjaja, 2011). Target selanjutnya pada Tahun 2030, Singapura 

berencana mengurangi 36% emisi karbon dengan cara “menghijaukan” 
gedung-gedung dan kawasan perkotaan. Penerapan konsep City in a Garden ini 

akan dikembangkan lebih lanjut menjadi Konsep City in Nature (National Parks, 

2020). 

 
Gambar 29. Konsep City in a Garden Singapura  

(https://www.csc.gov.sg/articles/a-city-in-a-garden) 
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Terdapat 6 sasaran utama dalam pelaksanaan program City in a Garden. 

Beberapa di antaranya telah dimulai dan sedang berjalan. Sosialisasi kepada 

tiap komunitas masyarakat secara intensif agar tiap individu memahami 

perannya dalam mensukseskan program ini. Enam sasaran utama tersebut 

adalah: 

1) Pembangunan “World-class Gardens” 

2) Peningkatan kualitas taman kota dan memperindah penataan jalan 

(streetscape) 

3) Optimalisasi ruang perkotaan dan infrastruktur untuk tujuan penghijauan 

dan rekreasi 

4) Memperkaya biodiversitas pada lingkungan perkotaan 

5) Meningkatkan kompetensi industri bentang lahan dan hortikultura 

6) Mendukung dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

program penghijauan Singapura. 

 

2) ABC Water Program 

Program ABC Water Singapura dicanangkan oleh Public Utilities Board 

(PUB) tahun 2013 untuk mengintegrasikan jaringan hijau (greenscape network) 

dan jaringan biru (river, water resource); serta menekankan pentingnya 

hubungan harmonis antara masyarakat dan lingkungan sumber daya air yang 

harus ditingkatkan. Program ABC Water dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) ACTIVE – Menyediakan ruang komunitas untuk mendekatkan masyarakat 

pada lingkungan air melalui aktivitas rekreasional. 

2) BEAUTIFUL – Mengubah penampungan air dan jalur air menjadi wahana 

yang indah dan menarik bagi masyarakat dan mengintegrasikannya dengan 

taman, perumahan, dan bahkan pembangunan komersial. 

3) CLEAN – Meningkatkan kualitas air melalui manajemen sumber daya air 

holistik dengan mengurangi laju runoff, menjaga sumber air bersih, serta 

meningkatkan keindahan bentang lahan. Tujuannya juga untuk 

meminimalkan polusi di jalur air melalui pendidikan publik dan 

membangun hubungan baik antara masyarakat dan sumber daya air. 

 

Fokus dari program tersebut adalah membuat kawasan jalur air menjadi 

nyaman, indah, dan berfungsi secara alami dengan tetap mempertahankan 

fungsi infrastruktur publik sebagaimana mestinya. Singapura sungguh-sungguh 
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serius menggarap program tersebut dan bentukan-bentukannya telah dapat 

dilihat sekarang ini. Penerapan ABC Water Program tersebut di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1) Riverside Park 

Sungai dinaturalisasi dengan pembangunan taman dan penataan 

sempadan sungai, bertujuan mendekatkan para pengunjung taman dengan 

lingkungan dan air sehingga masyarakat akan semakin menghargai keberadaan 

air bersih dan pentingnya menjaga kelestariannya. Penataan juga akan 

meningkatkan nilai keindahan dan memberikan lokasi rekreasi alternatif bagi 

masyarakat; melalui dibangunnya wahana bermain anak, galeri, fitness center, 

lahan terbuka hijau, dan taman bunga. Contohnya dapat dilihat di tepi Sungai 

Kallang. Tepian sungai yang dulunya hanya berupa jalur hijau dirombak 

menjadi taman tepi sungai yang memiliki unsur estetika (Gambar 30). 

 

 
Gambar 30. ABC Program Sepanjang Sungai Kallang (Public Utilities Board, 2018) 

 

2) Transformasi Kanal Buatan (Beton) menjadi Kanal Alami 

Kanal alami secara teori dapat mendukung sistem siklus air dan ekosistem 

yang ada di kawasan sekitarnya. Transformasi kanal buatan menjadi kanal 

alami menjadi langkah yang diambil pemerintah Singapura dalam menambah 

keindahan saluran dan kanal kota, serta mengoptimalkan fungsi kanal sebagai 

salah satu bagian dari siklus air (Gambar 31). Selain itu, penataan taman di 

tepian kanal dapat menjadi lokasi masyarakat untuk berjalan-jalan, melakukan 

aktivitas olahraga, sosial, atau hanya sekedar bersantai. Salah satu contohnya 

dapat dijumpai di Kanal Alexandra di Singapura (Gambar 32) di mana pada sisi 

kanal tersebut telah ditata dengan baik sebagai lokasi rekreasi bagi pengunjung. 

  



 

Best Practices Pengembangan Infrastruktur Hijau  | 39 

 
Gambar 31. Transformasi Kanal Alami  

(Public Utilities Board, 2018; Singapore International Water Week, 2013) 

 

 
 

Gambar 32. Kanal Alexandra di Singapura (Singapore International Water Week, 2013) 
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3) Sustainable Singapore Program 

Program ini dibentuk oleh pemerintah untuk menyongsong visi Singapura 

agar tetap nyaman huni bagi semua warganya di tengah pertumbuhannya yang 

sangat pesat dan dampak perubahan iklim yang kian meluas. Prinsip-prinsip 

yang dipakai oleh pemerintah adalah dengan perencanaan jangka panjang 

yang terintegrasi dan langkah-langkah pembangunan yang cost-effective dan 

fleksibel. Pembangunan berkelanjutan yang diharapkan oleh pemerintah 

adalah pembangunan yang efisien (dengan pemanfaatan sumber daya dan sisa 

buangan yang seminimal mungkin), bersih (dengan tidak menimbulkan 

pencemaran pada lingkungan), dan hijau (dengan tetap menjaga keberadaan 

hijauan, jalur air, dan peninggalan budaya) (Inter-Ministerial Committee on 

Sustainable Development, 2009).   

Strategi dan Inisiatif, Terdapat empat strategi yang diterapkan dalam 

upaya mencapai tujuan program Sustainable Singapore, yaitu: 

1) Efisiensi pemanfaatan sumber daya 

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki Singapura mendorong 

pemerintahnya untuk lebih fokus pada peningkatan efisiensi energi, 

pemanfaatan lahan, dan manajemen sumber daya air. Beberapa program 

tersebut antara lain: biaya pemakaian energi yang ketat, melakukan 

pengawasan efisiensi energi bagi industri, promosi transportasi publik, 

memperluas layanan suplai air, pengelolaan limbah terpadu, dan optimalisasi 

pemanfaatan lahan salah satunya dengan underground landuse masterplan. 

Underground landuse masterplan yang telah ada di Singapura saat ini adalah 

Jurong Rock Caverns (digunakan sebagai pusat penyimpanan minyak)  dan 

Underground Ammunition Facility (UAF), dan direncanakan akan semakin 

banyak proyek pembangunan bawah tanah yang dilakukan oleh Singapura 

guna menyiasati keterbatasan lahan di permukaan (Inter-Ministerial 

Committee on Sustainable Development, 2009). 

 

2) Penguatan Lingkungan Perkotaan 

Lingkungan yang bersih dan hijau di Singapura telah terbukti meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat dan menarik banyak investor dan pengunjung yang 

ingin berwisata atau keperluan bisnis. Oleh karena itu, pemerintah Singapura 

ke depan berupaya memperkuat kebersihan umum, kualitas air, dan 

mengintegrasikan hijauan dan jalur air dengan landskap kota dan menjaga 
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biodiversitas alami serta mempertahankan ruang kenyamanan di tengah kota 

yang padat. Beberapa upaya yang akan dilakukan adalah dengan menambah 

jumlah hijauan untuk setiap gedung-gedung tinggi, mengalokasikan ruang 

terbuka hijau seluas 0.8 ha per 1000 penduduk, dan meningkatkan jumlah jalur 

sepeda dan pejalan kaki (Inter-Ministerial Committee on Sustainable 

Development, 2009). 

 

 
Gambar 33. Hunian dengan Roof Garden di Punggol Singapura  

(Inter-Ministerial Committee on Sustainable Development, 2009) 

 

3) Peningkatan Kapabilitas Nasional 

Peningkatan kapabilitas nasional mengimplementasikan teknologi baru 

sesuai dengan perkembangan global, sehingga mampu menjadi salah satu 

pusat pengetahuan dan gagasan dunia mengenai konsep penerapan 

pembangunan berkelanjutan pada kota berkepadatan tinggi. Pembangunan 

pusat riset dan penelitian merupakan salah satu upaya dalam mencapai tingkat 

kapabilitas yang lebih tinggi. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan 

kawasan perkotaan dan permukiman pun gencar dilakukan, salah satunya 

seperti memasang panel energi surya di kompleks perumahan guna 

mendukung efisiensi sumber daya energi nasional (Inter-Ministerial Committee 

on Sustainable Development, 2009). 
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Gambar 34. Pemanfaatan panel surya di kompleks perumahan  

(Inter-Ministerial Committee on Sustainable Development, 2009) 

 

4) Mendorong Aksi Komunitas 

Mendorong aksi langsung dari berbagai komunitas, pelaku bisnis, lembaga-

lembaga non-pemerintah untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan 

berkelanjutan berbasis lingkungan dalam tiap aktivitas yang dilakukan. 

 

3. Pengawasan 

Banyak perbaikan lingkungan telah dicapai di Singapura melalui penegakan 

hukum lingkungan yang cukup ketat. Misalnya dalam hal meludah dan 

membuang sampah sembarangan, Singapura benar-benar berhasil mengurangi 

tingkat pelanggaran ini yaitu dengan memberlakukan denda maksimum $2000 

untuk pelaku.  

Upaya dalam mengurangi pengendalian pencemaran, Singapura 

mendirikan Unit Anti-Polusi dan memprakarsai program pengendalian polusi, 

seperti: pengawasan kebersihan sungai, pengendalian pedagang kaki lima, 

pengontrolan buangan peternakan dan industri yang mencemari sungai, 

pemantauan kondisi udara, dan mengurangi polusi suara. Terkait dengan 

ekonomi, karena sumber ekonomi utama adalah dalam bidang industri dan 

perdagangan, pemerintah Singapura berusaha untuk menerapkan hukum 

lingkungan yang tidak menyurutkan investor untuk menaruh investasi mereka 

di Singapura. Salah satu kebijakan dengan tidak memberlakukan Hukum 
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Penilaian Dampak Lingkungan Wajib. Hal ini merupakan indikasi bagaimana 

Singapura menetapkan hukum lingkungan yang ramah pada investor. 

 

4. Kelembagaan 

Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang yang terkait dengan lingkungan 

hidup dan penerapan infrastruktur hijau di Singapura dapat dilihat pada Tabel 

6. 

Tabel 6. Peraturan Terkait Infrastruktur Hijau di Singapura 

No Nama Lembaga Peran & Fungsi 

1 Ministry of the Environment 

and Water Resources (MEWR) 

Kementerian Nasional yang berfungsi 

mengatur pemanfaatan sumberdaya air 

dan lingkungan 

2 National Environment Agency, 

NEA 

Perlindungan lingkungan, kesehatan 

masyarakat melalui lingkungan hidup, 

dan pelayanan meteorologis 

3 Public Utilities Board, PUB Pengaturan sarana publik manajemen 

pengelolaan air 

4 National Parks Board (NParks) Konservasi alam dan pengaturan taman 

rekreasi secara umum 

5 Land Transport Authority (LTA) Pengaturan terkait permasalahan 

kendaraan dan transportasi 

6 The Public Transport Council 

(PTC) 

Membentuk jaringan transportasi massal 

yang komprehensif dan terintegrasi, 

mengawasi kualitas pelayanan 

transportasi 

7 Urban Redevelopment 

Authority (URA) 

Penataan dan pengembangan kota 

8 Building Construction 

Authorities (BCA) 

Konstruksi bangunan dan pekerjaan 

umum, terkait manajemen dan 

keamanannya 
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KESIMPULAN 

 
Penerapan infrastruktur hijau di negara-negara lain seperti Amerika, 

Inggris dan Singapura telah sampai pada titik di mana kebutuhan akan 

lingkungan yang nyaman, bersih, indah, sehat dan berkelanjutan menjadi hal 

utama yang perlu direncanakan dalam pembangunan. Infrastruktur publik 

seperti jalan, saluran drainase, jembatan, taman kota bahkan dinding dan atap 

bangunan pun telah disesuaikan untuk mendukung fungsi-fungsi lingkungan 

dengan tetap berfungsi sebagaimana fungsi semula. 

Keberhasilan penerapan infrastruktur hijau di banyak kota pun tidak 

terlepas dari dukungan yang besar dari masyarakat dan tentunya keseriusan 

pemerintah dalam mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi 

program dan proyek infrastruktur hijau yang telah direncanakan dan digarap 

oleh lembaga-lembaga pemerintah. Pembangunan berkelanjutan dan berbasis 

lingkungan telah dianggap sebagai hal yang penting dalam menyongsong 

pembangunan ke depan. Penerapan infrastruktur hijau juga bukan tidak 

mungkin untuk mulai diterapkan dan ditingkatkan di negara yang sedang 

berkembang pesat seperti Indonesia, karena sebagian besar konsep dan 

program infrastruktur hijau sesungguhnya bisa diterapkan dan disesuaikan 

dengan kondisi Indonesia. Harapan ke depan akan terbentuk hubungan 

sinergis antara manusia dengan lingkungan alam, dengan demikian akan 

tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman bagi semua komunitas masyarakat. 
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