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KONSEPSI DASAR ARAHAN 
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TERPADU 

DI DKI JAKARTA *) 
 

                                    Oleh: Tarsoen Waryono **) 

 
 

 

Pendahuluan 
 

Hasil telaah RUTR-2005 DKI Jakarta (Perda No. 4 tahun 1984), bagian dari RTH-nya, 
mencakup areal 19.447 ha, atau 29,92% dari luas daratan DKI Jakarta secara rinci alokasinya 
berupa: (1) hutan alam 103,3 ha, (2) hijau penunjang sarana olah raga dan golf 753 ha, (3) 
hijau penyangga 48 situ-situ 178 ha, (4) hijau binaan 14.976,7 ha, yang terdiri atas hijau 
(pertamanan 1.956 ha, jalur hijau jalan 540 ha, penghijauan kota 858,7 ha, hijau rekreasi 600 
ha, hijau pemakaman 570 ha, jalur bantaran sungai 2.044,2 ha, kawasan binaan pekarangan 
8.407,8 ha), (5) hijau pesawahan 2.500 ha, dan (6) lahan kosong termasuk hamparan air 936 
ha. 
  Proporsi kawasan hijau (RTH-2005), untuk setiap insan penduduk sebesar 15,56 
m2/jiwa. Angka tersebut dinilai rasional, apabila diperhitungkan berdasarkan formulasi menurut 
Hough (1994), yaitu setara dengan 108,92 m2 luas permukaan daun (Leave Area Index). 
Luasan tersebut, diyakini mampu mendukung lingkungan hidup masyarakat perkotaan dari 
berbagai bentuk cemaran udara.  

Berdasarkan penelusuran atas realisasi pembangunan kawasan hijau menurut 
pengelolaannya pada akhir tahun 1988, tercatat 13.053 ha (67,1% dari rencana target RUTR-
2005) dan secara rinci alokasinya mencakup kawasan (1) hijau alamiah 103,3 ha, dan (2) 
hijau binaan 12.949,7 ha. Kawasan hijau binaan meliputi hijau Pertamaman dan Keindahan 
Kota 3.000 ha, jalur hijau 500 ha, penghijauan kota 700,7 ha, sarana penunjang olah raga dan 
golf 753 ha, hijau penyangga situ-situ 178 ha, hijau pekarangan 5.315 ha, dan hijau 
pesawahan 2.503 ha.  
 

Tinjauan Target RTH Berdasarkan RTRW DKI Jakarta 

      Penetapan sementara luas RTH terpadu DKI Jakarta seperti yang tertuang dalam 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW DKI Jakarta 2010), yaitu dicanangkan sebesar 13,9% 
dari luas daratan DKI Jakarta, atau  setara dengan 9.544,79 ha. Kekurang jelian dalam 
memcermati target angka tersebut, tampaknya seperti kurang konsisten dalam penentuan 
luas RTH, apabila ditinjau kembali seperti tertera RUTR-2005, namun demikian yang 
sebenarnya bukanlah demikian.  
 
*) Nara Sumber Dalam Perencanaan Penataan RTH Terpadu DKI Jakarta. Dinas Pertanian dan Kehutanan, Oktober  2006 

**). Saf af pengajar Jurusan Geografi FMIPA-UI. 
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Ruang terbuka hijau seperti yang dijelaskan dalam RTRW 2010, digambarkan 
sebagai suatu kawasan atau areal permukaan tanah yang didominansi oleh tumbuhan yang 
dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau 
pengaman jaringan prasarana dan atau budidaya pertanian yang difungsikan sebagai 
peresapan air dan menghasilkan oksigen. Didominansi oleh tumbuh an memberikan makna 
atas suatu hamparan yang penuh dengan tetumbuhan, tanpa bangunan berarti, atau 
hamparan dengan koefisien lantai bangunan setara dengan nilai (0).  

Pengertian perlindungan atas habitat, sarana kota/lingkungan, pengaman jaringan 
prasarana dan budidaya pertanian, lebih diarahkan atas peranan fungsinya sebagai wahana 
konservasi mintakat kehidupan, kenyamanan dan keindahan kota, serta manfaat fungsi 
sebagai sentra produksi. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan RTH di DKI Jakarta pada 
hakekatnya merupakan hamparan hijau tanpa bangunan berarti yang akan dipertahankan 
sebagai penopang dan penyangga lingkungan perkotaan. 

Pengertian di atas, tampaknya perlu digali lebih mendalam, untuk dapat menjawab 
pertanyaan-pertanyaan: bagaimana distribusi penyebaran RTH di DKI Jakarta dalam 
kaitannya dengan zona wilayah, berapa luas minimal yang dipersyaratkan, bagaimana bentuk 
struktur tata budidayanya, bentuk habitat yang mana dan harus dilindungi, berapa luas yang 
harus dikelola dan menjadi tanggung-jawab instansi Dinas Teknis yang berwewenang, serta 
beberapa pertanyan-pertanyaan lainnya yang belum terungkap. Untuk menjawab semua 
pertanyaan tersebut, nampaknya konsepsi penetapan RTH DKI Jakarta secara terpadu. 
Konsepsi ini lebih diarahkan dalam hal pemahaman, penetapan luas minimal, isi dan bentuk 
hamparan hijau dalam  RTH  itu sendiri. 
    
 

Arahan Upaya Pemecahan Fenomena  
Permasalahan Penataan RTH 

 
Pemahaman atas besaran luas RTH DKI Jakarta berdasarkan RTRW 2010 (13% dari 

luas daratan DKI Jakarta), pada hakekatnya merupakan kondisi eksis yang harus dipenuhi 
dan dipertahankan. Mencermati atas pemenuhan kawasan hijau dalam arti luas (kawasan 
hijau lindung dan kawasan hijau binaan), baik yang diatur melalui Kepres 32 tahun 1990 dan 
ketentuan-ketentuan baik  dalam bentuk pemnetapan koefisien dasar bangunan (KDB) dan 
koefisien lantai bangunan (KLB), tampaknya besaran luas RTH secara keseluruhan akan 
menjadi lebih besar. Dengan demikian secara konseptual akan terbentuk dua bentuk RTH, 
yaitu RTH eksis berdasarkan rancangan Undang-undang tata ruang, pemenuhan RTH ideal 
adalah sebesar 30%.  

Alur pikir pendekatan, pada hakekatnya merupakan cara sederhana untuk memcari 
jalan keluar dalam pemecahan permasalahan pena taan RTH di DKI Jakarta. Hal ini 
mengingat bahwa ada empat Dinas Teknis terkait yang secara langsung menangani 
pembangunan tata hijau yaitu Pertanian, Pertamanan, Pemakanan dan Kehutanan. Bagi 
Dinas Pemakaman, nampaknya tergabung kedalam Dinas Pertamanan, karena tumbuh 
berkembangnya instansi ini menjadi Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota. 
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   Untuk itu arahan dalam pemecahannya, hendaknya lebih ditekankan dalam, (a). 
penentuan kriteria luas minimal sebagai kawasan RTH eksis, (b). Persyaratan suatu kawasan 
memenuhi sebagai ruang terbuka hijau eksis, (c). Alokasi penyebaran secara spatial, berda-
sarkan pusat-pusat kegiatan kota dan zona wilayah, (d). kriteria bentuk kawasan hijau (RTH) 
peluang yang secara keseluruhan akan dapat memenuhi atas kriteria anjuran 30% atau setara 
dengan target luas RUTR-2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk menghitung berapa luas berdasarkan alokasi menurut wewenang pengelola 
(bentuk RTH), dalam perhitungannya metode USLE (1976) merupakan alternatif yang 
rasional, karena peranan fungsi nilai faktor (CP), dalam konservasi tanah dan air sebagai 
penyangga lingkungan kehidupan. Menurut Manan (1976), Sitanala (1989), Sinukaban (1990), 
dan Suhardjo (1990), bahwa penutupan hutan memiliki nilai (CP = 0,9) dengan kriteria 
tanaman rapat, terbentuk minimal tiga lapisan tajuk, lantai tapak ditumbuhi oleh tumbuhan 
bawah. Lahan produktif pekarangan memiliki nilai (CP = 0,7) dengan kriteria pohon besar, ada 
tanaman sela dengan membentuk strata tajuk, dan perdu campuran di bawahnya. Taman kota 
memiliki nilai (CP = 0,35) dengan kriteria pohon soliter relatif jarang 20%, perdu berbunga 
30% dan 50%. Hamparan rumput hijau pemakaman identik dengan padang rumput, memiliki 
nilai (CP = 0,3) dengan kriteria pohon besar dan soliter, serta hamparan rumput. Hijau jalur 
jalan memiliki nilai (CP= 0,15) dengan kriteria pohon besar sebagai peneduh 1-2 baris, dan 
hamparan rumput.  

Perhitungan alokasi luas RTH eksis berdasarkan bentuk kriteria di atas, secara rinci 
perhitungan luasnya  sebagai berikut: 
(1). Berdasarkan proporsi setiap insan penduduk memerlukan 15,56 m2/jiwa, dengan asumsi 

penduduk DKI Jakarta 10 juta, maka kebutuhan RTH-nya seluas 15.560 ha. 
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(2). Alokasi ideal pemenuhan terhadap masing-masing komponen RTH-nya secara rinci 
meliputi: 
(1). Hutan kota di DKI Jakarta = (0,9)/(2,4) x 15.560  = 5.835 ha. 
(2). Lahan produktif KDB rendah = (0,7)/(2,4) x 15.560  = 4.538 ha. 
(3).  Pertamanan =  (0,35)/(2,4) x 15.560   = 2.269 ha. 
(4).  Hijau pemakaman = (0,30)/(2,4) x 15.560  = 1.945 ha. 
(5).  Jalur hijau (jalanan) = (0,15)/2,4 x 15.560  =    972 ha.  

 
Atas dasar perhitungan di atas,  akhirnya diperoleh model luas RTH eksis  ideal di DKI Jakarta 
(berdasarkan luasannya). 
 

 
Kesimpulan dan Rekomendasi 

 
1.  Definitifnya revisi Undang-undang tata ruang, secara prinsip akan menetapkan besaran 

luas RTH ideal di wilayah perkotaan, yaitu 30%. 
 
2. Agar RTH ideal dapat dipenuhi, penghitungan yang rasional untuk DKI Jakarta, didasarkan 

pada RTH dalam Master Plan DKI Jakarta 1965-1985 dan RUTR-2005, yaitu dengan 
menetapkan kebutuhan RTH berdasarkan jumlah jiwa (penduduk). 

 
3. Dengan tetapan jumlah jiwa di DKI Jakarta 10 juta jiwa dan kebutuhan setiap jiwa 15,56 

m2/jiwa, maka RTH ideal DKI Jakarta sebesar 15.560 ha. 
 
4. Kajian akademik untuk menetapkan besaran RTH menjadi urgen untuk dilakukan, 

mengingat RTRW DKI Jakarta akan habis masa berlakunya hingga tahun 2010. 
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