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Abstrak
Perencanaan perumahan terkait dengan penataan guna lahannya. Kurangnya fasilitas memaksa
penghuni perumahan melakukan perjalanan yang menghasilkan emisi CO 2. Seluruh perubahan rumah
menghasilkan emisi CO2 melalui aktifitas-aktifitas; pra-kontruksi, konstruksi dan pasca-konstruksi.
Untuk menanggulangi dampak emisi CO2 ini maka kebijakan pengendalian emisi CO2 dilakukan dengan
memperlajari aspek penataan perumahan dan kehidupan di Perumahan Taman Johor Indah Permai I.
Hasil analisa menunjukkan bahwa tidak adanya fasilitas komersial di dalam kawasan perumahan
mempengaruhi jarak capai yang menimbulkan emisi CO2 semakin besar, juga pengembangan unit
rumah yang menghilangkan ruang terbuka hijau dan mengurangi potensi reduksi emisi CO 2 yang
dilakukan oleh tumbuhan. Kebijakan yang dilakukan; tata guna lahan yang mixed use, keberadaan
pedestrian, rumah dengan pondasi untuk tumbuh vertical, mempertahankan halaman rumah, dan
memaksimalkan ruang terbuka hijau hingga 30%. Implementasi dari kebijakan pengendalian ini
diharapkan dapat dikembangkan dalam praktek perancangan perumahan perkotaan rendah emisi CO2.
Pada penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek,
suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang
Kata Kunci : Penataan, Perumahan, Emisi CO2, Perkotaan.

Abstract
Housing plan related to the arrangement of the land use. Lack of facilities, force housing resident to travel
outside the housing and resulted in CO2 emission. The whole house renewal resulted in CO2 emission
trough activities; pre-construction, construction and post-construction. To prevent the impact of CO2
emission, the policy of controlling CO2 emission is done by studying aspect of the housing plan and
residential life at Taman Johor Indah Permai I. Obtained from the analysis of each component have found
that CO2 emission generation in housing plan system influenced by the relationship of each component
which is land use and circulation as well as building mass pattern and open space. Result of the analysis
show that the absence of commercial facilities in housing area affects the travel distance that cause higher
CO2 emission. The renewal of residence units also eliminate green space and reduce the potential for CO2
emission reduction by plant. The policies is conducted: mixed use land use, pedestrian existence, a house
with a foundation to grow vertical, retain the green open space of the house and maximize the area green
open space up to 30%. Implementation on control policy model is expected to be a significant advance in
the practice of housing plan based on low CO2 emission. In this study using the type of research used is
descriptive quantitative research. Descriptive research is a method in examining a group of people, an
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object, a set of conditions, a system of thought or a class of events in the present
Keywords: Plan, Housing, CO2 emission, Urban.
How to Cite : Radiyani P, (2019), Penataan Perumahan Rendah Emisi CO2 di Kota Medan, Journal of
Architecture and Urbanism Research, 2 (2): Hal 77-89.
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PENDAHULUAN

dalamnya juga meningkatkan pelepasan

Perkembangan kota ditandai dengan
peningkatan

populasi

penduduk

emisi CO2 ke udara.

dan

Untuk mengurangi

pembangunan. Kebutuhan pembangunan

kerusakan

perumahan

meningkatnya

akan

diikuti

dengan

dampak dari

lingkungan
emisi

akibat
CO2

terus

di

udara

pengurangan luasan lahan terbuka hijau

khususnya pada kawasan perumahan di

yang mengakibatkan penurunan kualitas

kota Medan, diperlukan solusi untuk

lingkungan.

mengendalikan peningkatan emisi CO2.

Seluruh aktivitas manusia berkaitan

Pengendalian

yang

dimaksud

berupa

dengan energi yang bersumber dari

penataan guna lahan kawasan perumahan

sumber daya bumi. Penggunaan energi

yang memaksimalkan ruang terbuak hijau,

yang berlebihan

penanggulangan

mempunyai

dampak

kebiasaan

negatif yaitu tidak terkendalinya jumlah

dengan

emisi

dapat

berkegiatan dan penataan sistem sirkulasi

menyebabkan kerusakan lingkungan dan

yang menciptakan sistem transportasi

dalam

berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar

CO2

di

udara

skala

yang

besar

menyebabkan

perubahan iklim.

lifestyle

dalam

dampak-dampak peningkatan emisi CO2

Penggunaan
merupakan

sustainable

penghuni

energi

langsung

penyumbang

emisi

dapat

CO2

berkurang

dan

menciptakan

perumahan yang rendah emisi CO2.

terbesar yang berasal dari transportasi,

Emisi sendiri merupakan zat, energi

industri, komesial, dan rumah tangga.

atau komponen lain yang dihasilkan dari

Pusat

suatu

Penelitian

Pemukiman
proses

dan

Pengembangan

mengungkapkan

penyelenggaraan

bahwa

kegiatan

yang

masuk

atau

dimasukkannya ke dalam udara yang

perumahan,

mempunyai

atau

tidak

mempunyai

mulai dari tahapan pembuatan bahan

potensi sebagai unsur pencemar. Namun

bangunan,

secara umum, emisi dapat di analogikan

konstruksi

tahapan

tahapan

sebagai pancaran, misalnya: pancaran

pengembangan perumahan, keseluruhan

sinar, elektron atau ion. Berdasarkan

proses tersebut menghasilkan emisi CO2.

peristiwanya,

dapat

Selanjutnya

terganggunya

suatu

perumahan

sampai

pelaksanaan

dengan

peningkatan
dan

segala

jumlah

aktivitas

di

terjadi
sistem

akibat
yang

melampaui suatu batas energi sehingga
terjadi suatu emisi.
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Ada 3 (tiga) tantangan utama yang

METODE PENELITIAN

dihadapi setiap kota agar dapat menjadi
suatu

kota

berkelanjutan

Jenis

(Shireman,

penelitian

yang

digunakan

adalah penelitian deskriptif kuantitatif.

1992, Thinh et al., 2002):

Penelitian deskriptif adalah suatu metode

a) teknis: menemukan sumber-sumber

dalam

air,

menggali

dan

menyediakan

penimbunan

sistem pemikiran ataupun suatu kelas

mengatasi

peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan

kota

dengan

penelitian kuantitatif adalah penelitian

untuk

yang ilmiah yang sistematis terhadap

lahan

pengembangan.

bagian-bagain

b) sosio-ekonomi:

manusia,

suatu objek, suatu set kondisi, suatu

limbah/sampah,
lahan

sekelompok

menciptakan

tempat-tempat
keterbatasan

meneliti

menyediakan

dan

fenomena

hubungan-hubungannya.

serta

Langkah-

lapangan kerja, perumahan, jasa-jasa

langkah yang akan dilakukan dalam

bagi

penelitian ini meliputi kegiatan antara

orang

tidak

mampu,

menghubungkan sistem transportasi

lain:

dan

a) Pengkajian

tata

guna

lahan,

membuat

secara

mendalam

kebijakan-kebijakan yang efektif bagi

terhadap beberapa teori perumahan

mendorong pembangunan.

perkotaan, penataan ruang, sumber

c) biological

sphere:

dampak

dari

emisi

CO2

dari

perumahan

dan

kehidupan kota terhadap warga kota

penataan perumahan rendah emisi

– dampak jadwal kerja dengan jarak

CO2;

antara hunian dan tempat kerja baik

b) Mengidentifikasikan

karakteristik

dari segi waktu dan jadwal makan,

penataan perumahan dan emisi CO2

berkurangnya aktifitas fisik berkaitan

yang

dengan

manusia;

transportasi

dengan

kendaraan motor, makanan cepat saji,
penyakit

jantung

dan

dihasilkan

c) Menganalisa

obesitas,

dari

faktor-faktor

aktifitas
pada

penataan perumahan yang berpotensi

dampak tingkat kebisingan dengan

menyumbang emisi CO2;

gangguan pendengaran.

d) Menganalisa peran faktor-faktor pada
penataan

perumahan

dalam

mencegah dan menanggulangi emisi
CO2;
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e) Menyusun

rekomendasi

penataan

penataan berkonsep konvensional. Jenis

perumahan rendah emisi CO2.

penataan

konvensional

berpotensi

menyumbang emisi CO2 yang besar ke
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perumahan

Taman

udara. Dapat dianalisa bahwa beberapa
Johor

Indah

permasalahan

yang

berpotensi

Permai I dibangun pada tahun 1980 dan

menyumbang emisi CO2 adalah batas

selesai

kapling yang jelas berpotensi mendorong

tahun

perkembangan
kebutuhan

1985.

Sejalan

dan
penghuni

dengan

peningkatan

penghuni

perumahan

untuk

kaplingnya,

memaksimalkan

tingkat

tinggi

pengelola

ingin

menimbulkan banyaknya perubahan fisik

terjadi

rumah dan lingkungan di sekitarnya.

memanfaatkan

Seluruh perubahan ini mempengaruhi

mungkin sebagai lahan perumahan, dan

timbulnya emisi CO2. Dari pengamatan

tidak terdapatnya lahan yang berfungsi

yang

komersial

telah

dilakukan,

aspek-aspek

dikarenakan

kepadatan

lahannya

di

kawasan

semaksimal

perumahan

penataan perumahan yang membentuk

memaksa penghuni melakukan perjalanan

ruang

keluar

dan

mempengaruhi

sistem

kehidupan perumahan adalah: pola tata

kawasan

untuk

memenuhi

kebutuhan harian.

guna lahan dan sirkulasi, pola massa

Untuk menghubungkan antar guna

bangunan dan ruang terbuka hijau serta

lahan dibutuhkan sistem sirkulasi. Aliran

pola kehidupan masyarakat penghuni

sistem sirkulasi dari pola-pola aktifitas di

perumahan.

perumahan ini umumnya menggunakan

Pada perumahan Taman Johor Indah

kendaraan

bermotor

baik

kendaraan

Permai I secara fungsional terdiri dari

umum maupun pribadi. Pola jalan yang

area perumahan, fasilitas umum, dan

terbentuk dari sistem tata letak bangunan

ruang terbuka hijau.Berdasarkan Kamus

di perumahan Taman Johor Indah Permai

Besar Bahasa Indonesia tepi laut, Pesisir,

I menciptakan akses yang tidak sama pada

yaitu Perbatasan daratan dengan laut atau

tiap-tiap blok rumah. Perbedaan tipe pola

massa air lainnya dan bagian yang dapat

jalan didasari pada tipe rumah. Rumah

pengaruh dari air tersebut. Jika dilihat

dengan tipe 100 memiliki pola jalan

dari bentuknya, penataan guna lahan di

berbentuk loop, tipe 70 memiliki pola

perumahan Taman Johor Indah Permai I

jalan cul-de-sac dan grid serta rumah tipe

digolongkan sebagai perumahan dengan

45 memiliki pola jalan grid. Jika dianalisa
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secara fisik, jalan di perumahan Taman

penghuni yang tinggi. Tingginya mobilitas

Johor Indah Permai I memiliki 3 tipe jalan

penghuni ikut mendukung peningkatan

berdasarkan bentuknya yang dibedakan

emisi CO2. Selain itu, fasilitas trotoar bagi

menurut lokasinya dimana tiap tipe

pejalan kaki juga belum tersedia di

rumah

perumahan ini. Hal ini menimbulkan

memiliki

bentuk

jalan

yang

berbeda. Berbagai pola ini digabungkan

ketergantungan

penghuni

terhadap

menjadi sistem sirkulasi menerus yang

penggunaan

kendaraan

meyatukan seluruh kawasan perumahan.

meningkatkan emisi CO2 walaupun jarak

yang

capai ke berbagai tujuan masih dalam
jarak nyaman untuk ditempuh dengan
berjalan kaki. Untuk mereduksi emisi CO2
tersebut, dibutuhkan perubahan gaya
hidup

Gambar 1 Jalan Tipe 1 di Perumahan Taman Johor
Indah Permai I

penghuni

untuk

melakukan

perjalanan dengan berjalan kaki jika jarak
tempuh masih nyaman dicapai dengan
berjalan kaki. Tetapi untuk mendukung
perubahan ini, keberadaan pedestrian
menjadi

penting

untuk

memfasilitasi

penghuni yang ingin berjalan kaki.
Hasil analisa ini menunjukkan bahwa

Gambar 2 Jalan Tipe 2 di Perumahan Taman Johor
Indah Permai I

tata guna lahan dan sistem sirkulasi di
perumahan Taman Johor Indah Permai I
belum tertata dengan baik. Sebagai contoh
misalnya, tidak adanya fungsi komersial di
dalam

kawasan

perumahan

yang

memaksa penghuni untuk melakukan
perjalanan keluar kawasan perumahan

Gambar 3 Jalan Tipe 3 di Perumahan Taman Johor
Indah Permai I

untuk memenuhi kebutuhan hariannya
dan

Sistem sirkulasi yang menerus dan
saling

berhubungan

yang

untuk

mendukung

adanya

pedestrian

yang

memaksa penghuni untuk menggunakan

akhirnya

kendaraan bermotor dalam melakukan

terhubungan dengan jalan utama sangat
efisien

tidak

perjalanan. Oleh karena itu, pengendalian

mobilias
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komponen-komponen

pola

tata

guna

a) Jumlah ruang

publik yang

lebih

lahan dan sistem sirkulasi di perumahan

banyak dan penempatan rumah yang

Taman Johor Indah Permai I seperti: guna

saling mendekat, serta dekat ke jalan

lahan, jalan, pedestrian dan jarak capai

untuk menciptakan interaksi sosial

akan dapat mencegah dan menanggulangi

yang lebih baik antar penghuni;

peningkatan emisi CO2. Untuk mengatasi
permasalahan

ini,

maka

b) Desain harus mengatur dimensi jalan

dibutuhkan

untuk kenyamanan dan keamanan

strategi penataan guna lahan dan sistem
transportasi

yang

lingkungan

c) Jalur pejalan kaki yang bersahabat

sebagai upaya mengurangi timbulan emisi

untuk pealan kaki berupa trotoar

CO2 ke udara di kawasan perumahan

pada jalan dan gang yang terletak

Taman Johor Indah Permai I yaitu sebagai

diantara halaman belakang rumah,

berikut :

yang

a) Pengaturan

ramah

penghuni;

tata

ruang

mengakomodasi

untuk

tempat

pengurangan
Non

mencapai

kendaraan

umum,

pada kendaraan bermotor.

Motorized

Dalam perumahan Taman Johor

Transport (NMT);

Indah Permai I, karakteristik spasial

b) Pengembangan transportasi massal

perumahannya mengikuti pola jalan yang

dan strategi pendukungnya;
c) Pemeriksaan

transit

untuk

sehingga mengurangi ketergantungan

pergerakan kendaraan bermotor dan
mengakomodasi

berfungsi

dan

didominasi oleh pola grid untuk rumah

perawatan

tipe 45 dan tipe 70, pola loop untuk tipe

kendaraan sebagai tahap pengendali

70 dan pola cul de sac untuk tipe 100. Pola

emisi kerndaraan bermotor.

perumahan adalah rumah kopel dengan

Jika dilakukan pengendalian pola

halaman belakang serta satu sisi halaman

jalan di perumahan Taman Johor Indah

samping. Pola tata letak rumah pada

Permai I adalah dengan memisahkan jalur

kapling-kapling rumah semua tipe rumah

kendaraan

sejajar

dan

pedestrian.

Pola

ini

dengan

jalan

dengan

garis

merupakan bentuk pengendalian jalan

sempadan bangunan (GSB) bervariasi

untuk memperlambat peningkatan emisi

sesuai dengan lebar jalan. Perletakan

CO2 dengan menggunakan kriteria-kriteria

bangunan yang masih memiliki halaman

sebagai berikut:

depan dan belakang memberikan potensi
untuk
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masuknya sinar matahari pada siang hari.
Dengan

baiknya

kondisi

udara

dan

pencahayaan akan mengurangi emisi CO2
yang dihasilkan dari penggunaan energi
listrik untuk pengkondisian udara ruang
Gambar 4 Perubahan Figure Ground Awal Tahun
1985 dan Sekarang 2014

dalam dan pencahayaan. Tetapi atas dasar
faktor kebutuhan aktifitas di dalam rumah
yang

terus

berkembang

Berdasarkan

mendorong

pola

figure

ground

penghuni untuk melakukan perubahan

kawasan ini yang homogen memiliki

rumah

luas

potensi menyumbang emisi CO2 yang

bangunan akan mengurangi luas ruang

cukup besar. Hal ini dikarenakan dalam

terbuka

perkembangannya,

dengan
dan

menambahkan

menghambat

masuknya

elemen

kawasan

udara dan sinar matahari. Hal ini akan

didominasi oleh solid dengan kepadatan

meningkatkan emisi CO2 yang dihasilkan

tinggi

dari penggunaan pendingin ruangan dan

berkurangnya luasan halaman rumah

pencahayaan.

yang merupakan salah satu elemen void.

yang

berdampak

pada

terus

Peningkatan luas lantai bangunan

Selain itu, juga terdapat elemen void yang

yang tidak hanya terjadi secara horizontal

sudah direncanakan pada kawasan ini

tetapi juga vertikal akan diikuti dengan

yang memiliki sistem terbuka sentral

meningkatnya Koefisien Lantai Bangunan

dimana ruang yang terbentuk bersifat

(KLB). Semula KLB pada kawasan ini

terbuka

sekitar 60%, dalam perkembangannya

kawasan ini, elemen void sistem terbuka

KLB bisa mencapai 200% atau luas lantai

sentral difungsikan menjadi taman dan

bangunan telah mencapai 2 kali luas

lapangan olahraga. Selain itu juga terdapat

kavling. Hal ini terlihat pada perubahan

elemen void dengan sistem terbuka linier

aspek figure ground yang didominasi

yang terbentuk mengikuti garis sungai.

namun

tetap

fokus.

Dalam

peralihan void ke solid yang menyiratkan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

peningkatan rasio penutupan lahan oleh

perumahan merupakan bagian dari ruang

bangunan yang bermuara pada semakin

luar perumahan dengan fungsi ekologis

tingginya tingkat kepadatan bangunan

untuk mengurangi dampak negatif akibat

pada kawasan ini.

aktifitas manusia. Yang termasuk dalam
RTH perumahan adalah taman bermain,
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lapangan olahraga, hutan buatan, jalur

aktifitas penghuni perumahan. Perubahan

hijau dan halaman rumah.

Keberadaan

halaman rumah dari bagian ruang luar

RTH dapat menjaga kestabilan ekosistem

berupa ruang terbuka hijau yang beralih

perumahan

suhu

fungsi menjadi ruang dalam atau lantai

udara local/setempat; pencegahan banjir

teras berlantai keramik turut andil dalam

ataupun genangan air; dan mengurangi

mengurangi efisiensi daya serap ruang

pencemaran udara seperti penurunan

terbuka hijau untuk mengurangi emisi

kadar CO, CO2, CO3, NOX, sulfur dan debu.

CO2. Alih fungsi halaman menjadi bagian

melalui:

penurunan

Luas RTH di perumahan ini diluar

dari perluasan rumah ini juga mengurangi

jalan, saluran dan halaman rumah adalah

area resapan air hujan di tiap-tiap rumah.

sebesar

Walaupun pada masing-masing rumah

19%

Sedangkan

dari

untuk

luas

kawasan.

halaman

rumah,

terdapat

ruang

luar

bersama

yang

berdasarkan observasi lapangan dan hasil

berfungsi sebagai area resapan komunal

kuisioner menunjukkan bahwa 59% dari

tetapi apabila tidak dapat menampung

seluruh rumah tidak memiliki halaman.

resapan

Dari 41% rumah atau 253 unit rumah

menimbulkan banjir. Beberapa upaya

yang memiliki halaman rumah, sebesar

yang

19% melakukan perkerasan dan tanaman

meningkatkan kualitas RTH di perumahan

dalam

Taman Johor Indah Permai I adalah

pot,

sebesar

13%

menanami

air

hujan

dapat

halamannya dengan rumput dan perdu

sebagai berikut:

dan sebesar 9% menanami halamannya

a) Pengembang:

maka

dilakukan

dapat
untuk

memperhatikan

dengan rumput dan pohon. Pemanfaatan

kebutuhan fasilitas RTH dengan lebih

RTH perumahan ini sudah sesuai dengan

banyak menanami pohon rindang

fungsi seharuanya. Setiap fungsi seperti

yang dapat meyerap CO2 lebih banyak

taman bermain, lapangan olahraga dan

serta mengendalikan jalur hijau di

jalur hijau memang sudah dimanfaatkan

tengah atau sisi kiri dan kanan

sebagaimana mestinya.

seluruh jalan kawasan untuk ruang

Hasil analisa menunjukkan bahwa

hijau perumahan;

daya reduksi emisi CO2 dari RTH sangat

b) Penghuni:

melakukan

gerakan

sedikit jika dibandingkan dengan jumlah

penghijauan lingkungan perumahan

emisi

dengan

yang

penggunaan

disumbangkan
energi

untuk

dari

berbagai

mengelola
85
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perumahan untuk tujuan mengurangi

dilakukan di perumahan Taman Johor

emisi CO2 di perumahan.

Indah Permai I, maka peningkatan emisi

Secara umum belum ada kebijakan

CO2 dapat dicegah dan ditanggulangi. Saat

penataan perumahan yang mengkaitkan

ini kebijakan penyelenggaraan perumahan

secara langsung penetapan pola massa

perkotaan

bangunan dan ruang terbuka untuk tujuan

aspek

mengurangi

pada

memiliki potensi untuk mencegah dan

penyelenggaraan perumahan perkotaan.

menaggulangi timbulan emisi CO2 sebagai

Namun, beberapa kebijakan perumahan

dasar

yang telah ada selama ini secara langsung

perumahan dalam sistem perumahan

maupun

berkelanjutan berbasisi rendah emisi CO2.

emisi

tidak

CO2

langsung

sudah

belum

mengadopsi

perancangan

bagi

aspek-

perumahan

upaya

yang

pengendalian

mengakomodasi langkah-langkah upaya
pengurangan

emisi

CO2.

Beberapa

kebijakan yang dapat dikaitkan dengan
upaya mencegah timbuan emisi CO2 pada
perumahan

perkotaan

di

perumahan

Taman Johor Indah Permai I antara lain:
pengaturan

kepadatan

bangunan,

penetapan kawasan lindung seperi ruang
terbuka hijau, pengaturan jaringan jalan,
pengturan

pusat-pusat

aktifitas

dan

penentuan luas kapling rumah.

Gambar 5 Skema Model Pengendalian Emisi CO2 di
Perumahan taman Johor Indah Permai I

Sedangkan beberapa kebijakan yang
belum disertakan dalam penyelenggaraan

Kekuatan

perumahan yang langsung berhubungan

letak

model

perumahan Taman Johor Indah Permai I

di perumahan perkotaan antara lain:
tata

kelima

pengendalian emisi CO2 dalam sistem

dengan upaya penanggulangan emisi CO2
pengendalian

dari

terletak pada keseluruhan komponen

bangunan,

yang ada di dalam

pengendalian penambahan luas bangunan

sistem penataan

perumahan. Akan tetapi harus disadari

dari pengembangan secara horizontal dan

bahwa yang menjadi dasar utama agar

vertical, dan pengendalian jarak antar

sistem

bangunan. Jika pengedalian ini dapat

ini

dapat

bekerja

optimal

mencegah dan menanggulangi emisi CO2
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adalah

gaya

penghuninya.

hidup
Lebih

dan
jauh,

perilaku

diperlukan solusi untuk mengendalikan

kebijakan

peningkatan emisi CO2. Dari penelitian ini

terakhir adalah reorientasi kepada syarat

menunjukkan

30% luasan ruang terbuka hijau (RTH)

karakteristik penataan perumahan tertata

agar kawasan mampu menyerap timbulan

berkaitan dengan pola tata guna lahan,

emisi CO2. Kebijakan pencegahan dan

pola massa bangunan dan ruang terbuka

penanggulangan

mengurangi

serta pola sirkulasinya. Aspek penataan

tekanan ekosistem perumahan Taman

perumahan yang berpotensi langsung dan

Johor

tidak langsung terhadap timbulan emisi

Indah

dapat
Permai

I

dan

juga

bahwa

pembentukan

menciptakan perumahan perkotaan yang

CO2 adalah:

berkelanjuran.

a) Pola tata guna lahan dan sistem
sirkulasi

yaitu:

(1)

keberadaan

fasilitas umum, fasilitas sosial dan
fasilitas komersial; (2) jalan dan
pedestrian; (3) hirarki jalan dan
akses; dan (4) jarak capai.
b) Pola massa bangunan dan ruang
terbuka

Gambar 6 Eksisting RTH di Perumahan Taman
Johor Indah permai I

yaitu:

(1)

rumah;

(2)

KDB/KLB; (3) tata letak bangunan;
(4) jarak antar bangunan; dan (5)
ruang terbuka hijau.
c) Peran komponen-komponen penataan
perumahan dalam mencegah dan
menanggulangi

emisi

CO2

adalah

sebagai berikut: (1) tata guna lahan
berperan dalam menentukan jarak

Gambar 6 Eksisting RTH di Perumahan Taman
Johor Indah permai I

capai dari satu fungsi kawasan ke
fungsi kawasan lainnya; (2) massa

KESIMPULAN
mengurangi

bangunan rumah sebagai komponen

dampak dari kerusakan lingkungan akibat

utama dari perumahan juga dapat

terus meningkatnya emisi CO2 di udara

berperan dalam mencegah timbulan

khususnya pada kawasan perumahan,

emisi CO2.

Penelitian

untuk
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d) Model

pengendalian

menggambarkan

perumahan
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