
38 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Umum 

     Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.25 Ha atau 32,50 km
2
 (1,02% 

dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak 

terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur 

kurang lebih 5,60 km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 

Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun 

Tetangga (RT). Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi 

perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan sebagian kecil berupa lahan 

kosong seluas 20,20 Ha. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan 

yang wilayahnya paling luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98% dari 

luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling 

sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha atau sebesar 

1,94% dari luas Kota Yogyakarta. Adapun luas masng-masing kecamatan 

di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 3.  

     Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 

kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut: 

Batas sebelah Utara : Kabupaten Sleman 

Batas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 

Batas sebelah Selatan : Kabupaten Bantul 
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Batas setelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul 

Tabel 3. Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta 

No Kecamatan Keluarahan 

Luas 

Area 

(km2) 

Jumlah 

RW 

Jumlah 

RT 

1. Mantrijeron 1.Gedongkiwo 

2.Suryodiningratan 

3.Matrijeron 

0,90 

0,85 

0,86 

18 

17 

20 

86 

69 

75 

2. Kraton 1.Patehan 

2.Panembahan 

3.Kadipaten 

0,40 

0,66 

0,34 

10 

18 

15 

44 

78 

53 

3. Mergangsan  1.Brontokusuman 

2.Keparakan 

3.Wirogunan 

0,93 

0,53 

0,83 

23 

13 

24 

83 

57 

76 

4. Umbulharjo 1.Giwangan 

2.Sorosutan 

3.Pandeyan 

4.Warungboto 

5.Tahunan 

6.Muja Muju 

7.Semaki 

1,26 

1,68 

1,38 

0,83 

0,78 

1,53 

0,66 

13 

16 

12 

9 

11 

12 

10 

42 

63 

46 

38 

48 

55 

34 

5. Kotagede 1.Prenggan 

2.Purbayan 

3.Rejowinangun 

0,99 

0,83 

1,25 

13 

14 

13 

57 

58 

49 

6. Gondokusuman 1.Baciro 

2.Demangan 

3.Klitren 

4.Kotabaru 

5.Terban 

1,06 

0,74 

0,68 

0,71 

0,80 

21 

12 

16 

4 

12 

88 

44 

63 

21 

59 

7. Danurejan 1.Suryatmajan 

2.Tegalpanggung 

3.Bausasran 

0,28 

0,35 

0,47 

15 

16 

12 

45 

66 

49 

8. Pakualaman  1.Purwokinanti 

2.Gunungketur 

0,30 

0,33 

10 

9 

47 

36 

9. Gondomanan 1.Prawirodirjan 

2.Ngupasan 

0,67 

0,45 

18 

13 

61 

49 

10. Ngampilan  1.Notoprajan 

2.Ngampilan  

0,37 

0,45 

8 

13 

50 

70 

11. Wirobrajan 1.Patangpuluhan 

2.Wirobrajan 

3.Pakuncen 

0,44 

0,67 

0,65 

10 

12 

12 

51 

58 

56 

12. Gedongtengen 1.Pringgokusuman 

2.Sosromenduran 

0,46 

0,50 

23 

14 

89 

55 

13. Jetis 1.Bumijo 

2.Gowongan 

3.Cokrodiningratan 

0,58 

0,46 

0,66 

13 

13 

11 

56 

52 

60 

14. Tegalrejo 1.Tegalrejo 

2.Bener 

3.Kricak 

4.Karangwaru 

0,82 

0,57 

0,82 

0,57 

12 

7 

13 

14 

46 

25 

61 

56 

 Jumlah 45 32,50 614 2524 

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016 
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     Letak geografis Kota Yogyakarta di antara 110° 24’ 19” dan 110° 28’ 

53” Bujur Timur, 7° 49’ 26” dan 7° 15’ 24” Lintang Selatan dengan 

ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Jarak terjauh dari Utara 

ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 

km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki 

posisi strategis antara lain sebagai ibukota Propinsi dan pusat kegiatan 

regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa 

Bagian Selatan. Posisi ini membentuk pola aktifitas, potensi dan 

permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan 

mobilitas yang tinggi. 

     Posisi sebagai pusat dari semua aktifitas masyarakat yang berkaitan 

dengan keseluruhan dari aspek urusan dan kewenangan pemerintahan 

mendorong Kota Yogyakarta menuju kepada ciri-ciri masyarakat 

perkotaan (urban society) yang mengandalkan pada sektor-sektor 

pelayanan dan jasa ketimbang sektor-sektor manufaktur dan produksi 

berskala besar. 

     Penggunaan lahan di kota Yogyakarta pada tahun 2007-2010 

didominasi oleh lahan permukiman. Sesuai dengan RTRW Kota 

Yogyakarta yang dominasi guna lahan adalah permukiman, sedang guna 

lahan yang mengalami peningkatan adalah pada sektor jasa seperti 

kegiatan perdagangan dan pariwisata. Peningkatan ini menggambarkan 

dinamika perekonomian kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor jasa, 
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sebaliknya untuk lahan pertanian luasannya sangat rendah yaitu 118,591 

Ha, dan sesuai dengan posisi Kota Yogyakarta sebagai daerah perkotaan, 

maka di RTRW sudah tidak terdapat lahan pertanian. Berikut disajikan 

data penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tahun 2007-2010 pada tabel 4. 

Tabel 4. Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Peruntukan Lahan 

Tahun 

Jenis Penggunaan Lahan (Ha) 

Perumahan Jasa Perusahaan Industri Pertanian 

Non 

Produktif 

Lain-

lain 

Jml 

2007 2.104,357 275,467 275,617 52,234 134,052 20,113 388,160 3.250 

2008 2.106,338 275,562 277,565 52,234 130,029 20,041 388,160 3.250 

2009 2.105,108 275,713 284,498 52,234 124,166 20,113 388,118 3.250 

2010 2.105,391 279,373 286,138 52,234 118,591 20,113 388,160 3.250 

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016 

     Lahan RTH pertanian mulai tahun 2007-2010 mengalami penurunan 

atau beralihfungsi sehingga mengakibatkan luasan RTH semakin sempit. 

Selain itu, penggunaan lahan untuk bangunan juga semakin meningkat 

seperti penggunaan lahan untuk jasa dan perusahaan. Semakin 

bertambahnya bangunan yang ada di Kota Yogyakarta setiap tahunnya 

akan menggeser fungsi ekologis lingkungan menjadi fungsi ekonomi 

secara cepat. 

     Luasan RTH yang ada saat ini sudah melebihi standar minimal luasan 

yaitu sekitar 32% dari seluruh wilayah Kota Yogyakarta dari minimal 
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yang disyaratkan sebesar 30. RTH publik baru tercapai sekitar 17% dari 

syarat minimal 20%, sedangkan RTH privat telah mencapai sekitar 14% 

dari syarat minimal 10% namun tidak merata pada tiap kecamatan. 

Tabel 5. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Yogyakarta Tahun  2007-2011 

No. Tahun 
Luasan Taman 

(m
2
) 

Jumlah Pohon 

Perindang (batang) 

Luasan RTH 

(%) 

1. 2007 56.000 4.287 26,80% 

2. 2008 56.000 4.708 26,80% 

3. 2009 56.862 5.058 31,65% 

4. 2010 60.659 8.158 31,99% 

5. 2011 62.305 10.341 32,86% 

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2011 

     Luasan RTH Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sekitar 26,80 persen 

dengan luas taman 56.000 m
2
. Luasan RTH setiap tahunnya meningkat 

dengan jumlah pohon perindang juga semakin meningkat. Pohon 

perindang merupakan salah satu arahan kebijakan yang harus dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan luasan RTH dan 

meningkatkan fungsi ekologis lingkungan.  

     Luasan RTH Kota Yogyakarta pada tahun 2011 telah mencapai 32,86 

persen dengan luasan taman yaitu 62.305 m
2
. Meningkatnya luasan RTH 

membuat fungsi ekologis lingkungan semakin pulih. Luasan RTH Kota 

Yogyakarta yang cukup luas tersebut ternyata tidak tersebar secara merata 

di 14 kecamatan. Berdasarkan data dari Bappeda tahun 2009, luasan RTH 

terluas berada di kecamatan Umbulharjo dan yang paling sempit berada di 

kecamatan Pakualaman. RTH publik terluas berada di kecamatan 
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Umbulharjo dan yang paling sempit di kecamatan Pakualaman sedangkan 

untuk RTH privat yang paling luas berada di kecamatan Wirobrajan dan 

yang paling sempit berada di kecamatan Ngampilan. Data selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 6.  

Tabel 6. Komposisi RTH Publik dan Privat Kota Yogyakarta Tahun 2009 

Kecamatan 
Luas Wilayah 

(Ha) 
RTH (Ha) 

RTH Publik 

(Ha) 

RTH Privat 

(Ha) 

Danurejan 110,06 20,66 12,91 11,6 

Gedongtengen 96,04 21,70 17,90 12,36 

Gondokusuman 398,99 129,53 99,70 29,83 

Gondomanan 112,04 26,86 14,88 12,21 

Jetis 170,11 30,26 26,30 10,76 

Kotagede 306,91 118,02 72,18 71,96 

Kraton 140,09 24,06 18,38 10,10 

Mantrijeron 260,92 100,56 48,22 52,34 

Mergangsan 231,09 52,32 26,30 26,02 

Ngampilan 82,07 10,48 5,90 4,58 

Pakualaman 63,05 10,31 4,61 5,70 

Tegalrejo 290,96 102,34 31,69 70,65 

Umbulharjo 811,69 300,99 144,79 156,70 

Wirobrajan 175,99 56,73 37,94 188,79 

Total 3250,01 1004,82 561,70 493,60 

Sumber: Olah Data Studio BAPPEDA Tahun 2009 
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2. Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penyediaan Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta 

     Pemerintah Kota Yogyakarta telah merancang Rencana 

Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 

tahun 2012 – 2016, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Yogyakarta 2005 - 2025, dan Walikota Kota 

Yogyakarta telah merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kota Yogyakarta setiap tahunnya seperti tahun 2012. Di 

dalam RPJMD, RPJPD, dan RKPD Kota Yogyakarta telah disinggung 

tentang Visi dan Misi yang diemban dalam pembangunan daerah  Kota 

Yogyakarta. Setiap Visi dan Misi dijabarkan dan dibuat rencana 

strategi sekaligus arahan kebijakannya. Strategi dan arahan kebijakan 

tentang ruang terbuka hijau (RTH) juga tercantum didalamnya.  

     RPJMD Kota Yogyakarta 2012 – 2016 visi pembangunan Kota 

Yogyakarta adalah “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota 

Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis 

Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan 

Ekonomi Kerakyatan”. Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 

2012 – 2016 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara 

sistematis bagi penyelenggara pemerintah daerah dan segenap 

pemangku kepentingan pembangunan Kota Yogyakarta. Visi 
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pembangunan Kota Yogyakarta yang menyangkut tentang lingkungan 

hidup adalah “Berwawasan Lingkungan”. Penjelasan visi Berwawasan 

Lingkungan sebagai berikut: 

1) Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan 

2) Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai 

religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses 

pembangunan 

3) Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi 

masa kini dan generasi masa depan 

     Visi pembangunan Kota Yogyakarta dijabarkan dalam misi 

pembangunan Kota Yogyakarta. Misi pembangunan Kota Yogyakarta 

yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu “Terwujudnya 

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas”. Salah satu 

indikator keberhasilan tercapainya misi ini adalah “Tersedianya Ruang 

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan ruang publik yang 

cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi 

keluarga” 

     Visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta telah dijelaskan 

bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan arahan untuk 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas lingkungan hidup. Pemeintah 

Kota Yogyakarta dalam RPJMD Kota Yogyakarta telah dijelaskan visi 

dan misi pembangunan  5 (lima) tahun kedepan. Dalam visi dan misi 
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pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dijelaskan juga tentang 

strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan lingkungan 

hidup yaitu “Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sesuai 

dengan baku mutu” dengan arahan kebijakan “Meningkatkan ruang 

terbuka hijau publik dengan dominasi tanaman perindang” dan 

indikator kinerjanya adalah “peningkatan luasan RTH kota dan 

peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan 

perkotaan”.  

     Strategi yang dlakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 

mengalami dukungan data dari tahun sebelumnya bahwa dari tahun 

2007 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan jumlah luasan RTH. 

Strategi tersebut dapat diimplementasikan dalam meningkatkan luasan 

RTH karena komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

penyediaan RTH telah dilakukan sejak dulu sehingga program-

program dalam meningkatkan luasan RTH seperti taman jalur hijau, 

pergola ditingkatkan.  

     Tanaman perindang merupakan arahan kebijakan dalam penyediaan 

RTH. Permasalahannya adalah sempitnya lahan untuk menanam 

tanaman perindang karena tanaman perindang memiliki struktur 

perakaran yang luas dan dalam, selain itu membutuhkan ruang yang 

cukup untuk tumbuh. Walaupun tanaman pergola masih menjadi 
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alternatif, namun tanaman perindang masih diupayakan terdapat di 

ruas jalan Kota Yogyakarta. 

     Sesuai yang dikatakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta bahwa dalam 

peningkatan luasan RTH untuk mencapai standar minimal menurut UU 

nomor 26 tahun 2007 telah direncanakan pembangunan penyediaan 

RTH dengan target setiap tahunnya sesuai yang tertera di RPJMD Kota 

Yogyakarta 2012-2016.  

Tabel 7. Target RTH sesuai RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016 

Indikator Kinerja 

Program (outcome) 

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD 

(Tahun 0) 

Capaian Kinerja Program 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kondisi Kinerja 

Akhir Periode 

RPJMD 

Tersedianya luasan 

RTH publik 
17,71% 18,21 % 18,71% 19,21 % 19,71 % 20,21 % 20,21 % 

Tersedianya luasan 

RTH privat terhadap 

luas wilayah Kota 

Yogyakarta 

14,59% 14,69% 14,79% 14,89 % 14,99% 15,09 % 15,09% 

Meningkatnya luasan 

taman kota 
62305 m2 

63930 

m2 

65555 

m2 

67180 

m2 

68805 

m2 

70430 

m2 
70430 m2 

Bertambahnya 

jumlah pohon 

perindang untuk jalur 

hijau 

25737 pohon 
29237 

pohon 

32737 

pohon 

36237 

pohon 

39737 

pohon 

43237 

pohon 
43237 pohon 

Tersedianya RTH 

lingkungan tingkat 

RW 

0 RW 45 RW 90 RW 135 RW 180 RW 225 RW 225 RW 

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 

     Target luasan RTH ini menjadi target kinerja dari SKPD 

pengampunya yaitu Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta 

dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh 

Kepala Bidang Pertamanan BLH Kota Yogyakarta bahwa strategi, 

indikator dan targetnya ditentukan oleh Bappeda Kota Yogyakarta. 
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Beliau juga mengatakan bahwa lahan untuk mencapai kinerja tersebut 

juga telah disediakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta sebagai 

perencana tata ruang Kota Yogyakarta. Namun kelemahan dalam 

perencanaan ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta terlalu 

memaksakan untuk mencapai target yang ditentukan sesuai UU Nomor 

26 Tahun 2007 dan sangat sedikit lahan yang disediakan oleh Bappeda 

untuk mencapai target tersebut. Selain itu permasalahan yang 

dikatakan oleh BLH adalah dalam satu lahan yang disediakan oleh 

Bappeda Kota Yogyakarta terdapat lebih dari satu SKPD yang 

menerima lahan tersebut untuk melaksanakan tugasnya dan anggaran 

dana untuk membeli modal (lahan untuk penyediaan RTH) masih 

sedikit sehingga belum dapat membeli lahan milik pribadi untuk 

dijadikan sebagai lahan RTH. 

b. Landasan Hukum Penyediaan Ruang Tebuka Hijau di Kota 

Yogyakarta 

     Bappeda Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa penyediaan RTH 

sesuai dengan RPJMD Kota Yogyakarta yang tertuang pada Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 

2012-2016. Peraturan ini melandasi kinerja yang dilaksanakan oleh 

SKPD yang mengampu penyediaan RTH dan sebagai pedoman dalam 

penyusunan rencana strategis SKPD. 
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     BLH Kota Yogyakarta juga mengatakan bahwa kebijakan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari: 

1) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam peraturan ini telah diatur 

tentang luasan minimal yang harus dicapai dalam suatu wilayah 

(Kabupaten/Kota) yaitu pada pasal 29 telah diamanahkan kepada 

setiap daerah untuk menyediakan RTH minimal 30 persen dari luas 

wilayah dengan ketentuan minimal 20 persen untuk RTH publik 

dan minimal 10 persen untuk RTH privat. 

2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. peraturan ini tidak secara spesifik 

menerangkan tentang RTH baik publik maupun privat, namun 

masih ada keterkaitan dengan RTH terutama pada pasal 57 yang 

menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan hidup, dalam poin 

b, pencadangan sumber daya alam yang dimaksud adalah seperti 

penyediaan RTH, membangun taman keanekaragaman hayati, dan 

sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menjaga pelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan  atau 

kerusakan lingkungan hidup. 

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 
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4) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

5) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat 

6) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2010 

tentang Ijin Penebangan Pohon dan Pemindahan Taman 

7) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2010 

tentang Penyediaan Ruang Terbuka Publik dan Fasilitas Umum 

c. Stakeholders 

     Penyediaan RTH Kota Yogyakarta tidak dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri tetapi dibantu oleh mitra 

kerja/stakeholders. Bappeda Kota Yogyakarta dalam menyusun 

rencana penyediaan RTH dibantu mitra kerjanya, seperti dalam 

penyusunan Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Tahap I Kota 

Yogyakarta yang bekerjasama dengan CV. Hara Konsultan, kemudian 

dilanjutkan dengan Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Tahap II Kota 

Yogyakarta yang bekerjasama dengan PT. Asana Citra Yasa. Namun 

untuk Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Tahap III Kota Yogyakarta 

masih belum terselesaikan. 

     Bappeda Kota Yogyakarta juga mengatakan bahwa dalam 

penyediaan RTH telah ditargetkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 

2012-2016. Bappeda Kota Yogyakarta dan Walikota Kota Yogyakarta 
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menyusun RPJMD Kota Yogyakarta sesuai dengan visi dan misi yang 

diusung oleh Walikota Kota Yogyakarta dan isu-isu strategis yang 

terjadi di Kota Yogyakarta.  

     BLH Kota Yogyakarta sebagai SKPD pengampu RTH juga ikut 

berperan serta dalam penyediaan RTH Kota Yogyakarta. Seperti 

dikatakan diatas bahwa penyediaan RTH tidak dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta saja tetapi dibantu mitra kerjanya. Dalam 

RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016 telah disebutkan bahwa 

penyediaan RTH merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota 

Yogyakarta yang dimaksud adalah BLH Kota Yogyakarta. BLH Kota 

Yogyakarta menjadi penanggungjawab dalam penyediaan RTH Kota 

Yogyakarta.  

     BLH Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kinerjanya terutama 

penyediaan RTH dibantu oleh mitra kerjanya (perusahaan penyedia 

fasilitas penunjang penyediaan RTH) dan masyarakat. BLH 

bekerjasama dengan mitra kerjanya lebih mengutamakan pada 

penyediaan fasilitas penunjang penyediaan RTH seperti kerangka 

untuk pergola, bius/pot untuk tanaman dalam pot, dan sebagainya. 

BLH bekerjasama dengan masyarakat dalam bentuk penyediaan dan 

pengelolaan RTH Kampung dengan melakukan 

pembinaan/pengarahan, pengawasan, dana insentif, dan sebagainya.  
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     Sesuai RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016, Bappeda menjelaskan 

bahwa indikator kinerja program pengelolaan RTH salah satunya 

adalah tersedianya RTH lingkungan tingkat RW. Maka BLH Kota 

Yogyakarta dan masyarakat bekerjasama dalam mewujudkan RTH 

lingkungan tersebut. Namun ditahun sebelumnya telah banyak RW 

yang menjadi best practice tentang penataan lingkungannya 

diantaranya adalah RW 1,2,4,7,8, dan 9 Kelurahan Suryatmajan, RW 4 

Kelurahan Notoprajan, RW 14 Kelurahan Suryodiningratan, RW 8 

Kelurahan Ngupasan, RW 6 Kelurahan Panembahan dan RW 8 

Kelurahan Pandeyan.  

     RW tersebut telah menata lingkungannya sehingga menjadi lebih 

bersih, nyaman dan asri. Hal ini juga dibuktikan dengan penghargaan 

yang diberikan kepada RW dalam sejumlah perlombaan baik tingkat 

regional maupun nasional. Seperti yang dikatakan oleh BLH bahwa 

ada yang mengurusi atau mengkoordinir kegiatan tersebut di masing-

masing kampung, masyarakat telah sadar bahwa lingkungan disekitar 

perlu dijaga dan ditata dengan rapi. Selain itu juga didorong oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan memberikan insentif dana 

pengembangan dan pengelolaan lingkungan.  

     Selain itu, stakeholders yang terkait dalam penanganan lingkungan 

adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta. 

Walhi berperan untuk mengkaji regulasi maupun tata ruang yang ada 
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di Kota Yogyakarta terutama terkait masalah lingkungan. Selain itu, 

Walhi juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang 

pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan terutama RTH. 

Pemahaman tersebut diberikan kepada masyarakat untuk mengolah 

lahan kosongnya agar lebih asri dengan RTH yang tertata rapi. 

d. Mekanisme Pelaksanaan Teknis, Pengawasan dan Tanggungjawab 

     RTH yang terbagi menjadi RTH publik dan RTH privat, 

pengelolaannya menjadi berbeda karena hak milik guna lahan yang 

berbeda. Pelaksanaan penyediaan RTH publik dan RTH privat juga 

berbeda namun tetap didorong dalam penyediaan RTH. Berbagai 

macam RTH, membuat penyediaannya memiliki mekanisme yang 

berbeda pula dan stakeholders yang terkait dalam penyediaan RTH 

juga berbeda. 

     Menurut BLH dan Bappeda Kota Yogyakarta, Penyediaan RTH 

publik dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta karena hak 

kepemilikan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta. RTH yang 

memiliki berbagai macam bentuknya, penyediaan RTH dilakukan 

dengan berbagai cara dengan bekerjasama dengan mitranya. RTH yang 

berbentuk pergola, jalur hijau, dan sebagainya dilakukan kerjasama 

dengan mitra kerja dalam penyediaannya seperti pergola yang 

membutuhkan beberapa fasilitas penunjang harus dilakukan kerjsama 

karena Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat menyediakan fasilitas 
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penunjang (kerangka rambatan pergola), selain itu jalur hijau yang 

membutuhkan pot atau buis harus ada kerjasama dengan pihak lain 

dalam penyediaan fasilitas penunjang tersebut. 

     BLH Kota Yogyakarta juga mengatakan bahwa pengawasan 

terhadap penyediaan RTH terutama RTH publik dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Badan Lingkungan 

Hidup (BLH) Kota Yogyakarta. Pengawasan dalam penyediaan RTH 

dilakukan melalui pelaporan pertanggungjawaban kegiatan penyediaan 

RTH (pergola, jalur hijau, dan sebagainya) oleh mitra kerjanya, Hal ini 

juga untuk mengetahui progress penyediaan RTH. Selain itu, 

pengawasan juga dilakukan setelah terselesaikannya RTH yang 

dikerjakan oleh mitra kerjanya untuk mengetahui apakah tanaman 

dapat tumbuh dengan baik atau tidak dapat tumbuh (mati) karena 

dalam kerjasama dengan mitra kerjanya, BLH juga meminta asuransi 

terhadap tanaman yang ditanam. 

     Selain RTH publik, juga terdapat RTH yang bersifat privat yaitu 

milik pribadi atau perusahaan. Adanya RTH privat ini juga merupakan 

salah satu syarat untuk permohonan izin gangguan. Hal ini untuk 

mendorong RTH privat lebih diperhatikan, dalam Peraturan Walikota 

Nomor 6 Tahun 2010 telah dijelaskan bahwa setiap orang yang 

mendirikan bangunan gedung wajib membuat RTH privat. 
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     BLH Kota Yogyakarta mengatakan bahwa pelaksanaan penyediaan 

RTH di bantaran sungai tidak bisa optimal karena kondisi wilayah 

yang berada dibantaran sungai dan tanahnya tidak rata. Akhirnya 

dibuat RTH dalam bentuk pergola dan warga hanya menyediakan 

tenaga, konsumsi serta kerja bakti pemasangan pergola. Namun 

dibantu oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pendanaannya serta 

pembinaan. 

     BLH juga menambahkan kalau di RW 14 Kelurahan 

Suryodiningratan yang telah terlebih dahulu menata lingkungannya 

sebelum ada pembinaan dari BLH yaitu pagar tanaman teh-tehan. 

Pagar tanaman teh-tehan di RW 14 ini ditanam hampir di seluruh ruas 

jalan RW 14. Pembuatan pagar tanaman teh-tehan ini tidak banyak 

biaya atau anggaran yang dibutuhkan, cukup dengan kerja bakti. Hal 

ini mendapat sorotan dari Pemerintah Kota Yogyakarta dengan 

memberikan pembinaan dan dana insentif serta koordinasi.  

     Program-program pembinaan yang dilakukan oleh Bidang 

Pengembangan Kapasitas BLH Kota Yogyakarta adalah sosialisasi, 

pelatihan, workshop maupun seminar tentang lingkungan hidup. 

Pembinaan tersebut diberikan kepada masyarakat karena BLH 

menginginkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam 

meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH yang ada di Kota 

Yogyakarta. 
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     Di sisi lain, Walhi juga melakukan pengawasan dan pembinaan 

terkait penyediaan RTH yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta dan juga masyarakat. Walhi menjelaskan bahwa perannya 

dalam penyediaan RTH tidak bisa secara langsung karena akan 

“mengambil lahan” Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga Walhi 

melakukan pembinaan dan pengawasan.  

     BLH Kota Yogyakarta juga mengatakan bahwa BLH Kota 

Yogyakarta juga melakukan kegiatan bersama dengan warga dalam 

penyediaan RTH. Hal ini membuat masyarakat dilibatkan dalam 

perencanaan sampai pengelolaan RTH disekitarnya. 

e. Implementasi 

     Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan lingkungan 

hidup berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta adalah 

“Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan sesuai dengan baku 

mutu” dengan indikator kinerjanya adalah “peningkatan luasan RTH 

kota dan peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan 

perkotaan”. 

    Pengimplementasian strategi tersebut dalam penyediaan RTH 

ternyata memiliki kendala yang cukup banyak. Hal ini membuat 

terhambatnya pelaksanaan penyediaan RTH Kota Yogyakarta. 

Penyediaan RTH tidak dapat dilakukan apabila tidak ada dukungan 

dari berbagai pihak baik fisik maupun non fisik. Walaupun terdapat 
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kendala tapi setiap tahunnya RTH meningkat sampai pada tahun 2011 

mencapai lebih dari 32% dari luas wilayah. 

     Seperti yang dikatakan oleh BLH dan Bappeda Kota Yogyakarta 

bahwa dalam penyediaan RTH memiliki banyak permasalahan dan 

yang paling menonjol adalah keterbatasan lahan. Namun, BLH Kota 

Yogyakarta juga menambahkan permasalahan lain yang terjadi dalam 

penyediaan RTH seperti penyediaan RTH di kampung yang 

menggunakan lahan milik pribadi tetapi dikelola secara bersama-sama 

oleh warga dan Pemerintah Kota Yogyakarta dan telah disepakati 

untuk digunakan kemaslahatan umum, yang jadi permasalahannya 

adalah RTH tersebut masuk dalam kategori publik atau privat. 

     Selain itu, BLH Kota Yogyakarta juga menemui kendala seperti 

terbenturnya kepentingan dalam satu “lahan” dan mahalnya harga 

lahan di Kota Yogyakarta. Berbeda pendapat dengan Walhi, Walhi 

mengatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurang serius 

dalam penyediaan RTH. Lanjutnya, apabila Pemerintah Kota 

Yogyakarta serius dalam penyediaan RTH maka harga lahan tidak 

akan menjadi permasalahan dan masyarakat harus terus didorong 

untuk memahami pentingnya penyediaan RTH untuk berbagai 

kegiatan.  

     Walhi juga menyoroti bahwa tempat bermain telah berkurang 

sehingga terdapat anak-anak yang bermain di pemakaman. Hal ini 
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sangat miris karena tidak tersedianya ruang publik yang dijadikan 

sebagai tempat bermain, rekreasi, dan sebagainya. Selain itu potensi 

yang ada di Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan penyediaan RTH 

cukup besar namun tidak dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta. 

     Implementasi strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan 

lingkungan hidup dilakukan dengan cara akuisis lahan, inovasi dan 

cara penghijauan, preservasi RTH privat, dan kegiatan tentang 

lingkungan hidup yang dioptimalkan dan divariasi. Cara yang 

dilakukan oleh BLH tersebut untuk mengatasi permasalahan dalam 

penyediaan RTH Kota Yogyakarta.  

f. Faktor Pendukung Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

     Penyediaan RTH di Kota Yogyakarta memiliki faktor pendukung, 

diantaranya adalah 

1) Potensi penyediaan RTH masih besar karena terdapat beberapa 

lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. 

2) Masyarakat memiliki keinginan untuk adanya penyediaan RTH. 

3) Kegiatan-kegiatan terkait lingkungan telah banyak dilakukan 

4) Komunitas maupun organisasi non pemerintah tentang lingkungan 

telah banyak di Kota Yogyakarta  
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g. Faktor Penghambat Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

     Pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Yogyakarta walaupun 

menunjukkan peningkatan tetapi terdapat faktor penghambat dalam 

penyediaan RTH, yaitu 

1) Keterbatasan lahan  

2) RTH yang dibangun kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

3) Kurangnya sosialisasi tentang pemahaman pentingnya RTH kepada 

masyarakat 

4) Harga lahan Kota Yogyakarta yang mahal 

5) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan penyediaan 

RTH 

6) Terbenturnya kepentingan antar SKPD Kota Yogyakarta 

h. Upaya Mengatasi Hambatan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau  

     Adanya hambatan dalam penyediaan RTH, maka harus diatasi 

hambatan tersebut, diantaranya adalah 

1) Akuisisi lahan 

2) Inovasi bentuk dan cara penghijauan 

3) Perservasi RTH privat 

4) Kegiatan-kegiatan tentang lingkungan dioptimalkan dan divariasi 
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B. Pembahasan 

     Kota Yogyakarta merupakan kawasan yang potensial untuk kegiatan 

perekonomian, kebudayaan, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan itulah yang 

membuat tekanan terhadap lingkungan selain itu yang membuat tekanan pada 

lingkungan adalah jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang semakin 

meningkat sehingga lingkungan semakain lama semakin terpinggirkan. 

     Permasalahan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta yang cukup banyak 

membuat lingkungan mengalami penurunan fungsi baik fungsi ekologis 

karena semakin sempit lahannya dan fungsi yang lainnya (sosial ekonomi, 

evakuasi, arsitektur). Kondisi ini semakin lama semakin tidak terkendali 

sehingga perlu diupayakan dalam mengatasinya agar lingkungan hidup Kota 

Yogyakarta tetap terjaga. 

     Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, melihat kondisi lingkungan hidup 

yang semakin terpinggirkan atau dialihfungsikan, pada akhirnya dibuatlah 

peraturan untuk melandasi kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah 

dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yaitu Undang Undang Nomor 26 

Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan 

tersebut mengacu pada salah satu dari 8 (delapan) indikator MDGs. 

     Peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup dilakukan dengan 

berbagai cara salah satunya adalah penyediaan RTH. Kebutuhan terhadap 

ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta semakin meningkat. Hal ini karena 
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RTH di Kota Yogyakarta masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. 

berdasarkan peraturan yang ada bahwa luasan RTH disetiap Kabupaten atau 

Kota harus mencapai minimal 30 persen dari luasan wilayah tersebut dengan 

komposisi RTH publik minimal 20 persen dan RTH privat minimal 10 persen.  

     Kota Yogyakarta yang memiliki luas wilayah 32,5 km
2
 harus menyediakan 

RTH minimal seluas 9,75 km
2
. RTH yang ada di Kota Yogyakarta telah 

mencapai sekitar 32 persen dari luas Kota Yogyakarta. Luasan tersebut telah 

memenuhi syarat minimal 30 persen, namun luasan RTH tersebut belum dapat 

dikatakan optimal karena RTH publik masih berada dibawah 20 persen dari 

luasan wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu permasalahannya adalah tidak 

meratanya RTH baik publik maupun privat di 14 kecamatan. 

1. Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta 

     Strategi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan 

RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016 masih belum optimal ditahun 

pertamanya. Hal ini karena proses pembuatan strategi yang seharusnya 

melibatkan semua tingkat hierarki dalam organisasi (J. Salusu, 2006:101) 

tetapi pada kenyataannya masih belum optimal dalam melibatkan SKPD 

untuk proses pembuatan strateginya. Perencanaan strategi maupun segala 

urusan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembangunan direncanakan 

oleh Bappeda Kota Yogyakarta. 

     Selain itu, penentuan strategi tidak melibatkan masyarakat sebagai 

aspirasi atau cita-cita sehingga masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk 
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merubah sesuai dengan keinginan masyarakat. seperti halnya penyediaan 

RTH, penetuan keputusan tidak melibatkan masyarakat sehingga 

mengakibatkan permasalahan baru yaitu tidak digunakan secara optimal 

RTH yang telah disediakan karena tidak sesuai dengan keinginan 

masyarakat. 

     Sesuai dengan RPJMD Kota Yogyakarta bahwa indikator kinerja dalam 

penyediaan RTH adalah bertambahnya luasan RTH. Telah diupayakan 

berbagai macam cara untuk dapat meningkatkan luasan RTH sampai pada 

tahun 2011, luasan RTH meningkat hingga 32 persen. Meningkatnya 

luasan RTH ini tidak lepas dari proses implementasi penyediaan RTH 

melibatkan stakeholders. Namun penyediaan RTH ini didasarkan pada 

target yang tertera pada UU nomor 26 tahun 2007 bukan kebutuhan 

masyarakat, sehingga penyediaan RTH Kota Yogyakarta yang 

direncanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta lebih berfokus mengejar 

target.  

     Penataan ruang yang dilakukan oleh Bappeda Kota Yogyakarta 

memang mengalami benturan kepentingan. Dalam UU nomor 26 tahun 

2007 pada pasal 3 telah disebutkan tujuan penyelenggaraan penataan 

ruang. Penataan RTH memang telah menjadi kewajiban setiap daerah 

untuk memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam UU nomor 26 

tahun 2007. Bappeda Kota Yogyakarta telah merencanakan penataan 

ruang untuk dilaksanakan oleh setiap SKPD, namun perencanaan tata 
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ruang masih belum dapat dikatakan optimal karena masih banyak yang 

tidak dianalisis secara mendalam mulai dari dampaknya sampai pada 

hasilnya. Alhasil penyediaan RTH tidak menggunakan lahan semestinya 

seperti di devider jalan. 

     Rencana tata ruang yang disediakan untuk BLH Kota Yogyakarta 

memang belum jelas, sampai-sampai menggunakan lahan seadanya 

sehingga kualitas maupun kuantitas tidak optimal. Sangat diperlukan 

keterlibatan secara optimal setiap SKPD maupun masyarakat dalam 

mengoptimalkan penyediaan RTH sehingga tidak menggunakan lahan 

yang tidak semestinya atau seadanya. 

     Potensi yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta kurang dimaksimalkan 

oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan dukungan secara 

utuh dari masyarakat sehingga strategi yang dihasilkan kurang memenuhi 

harapan dari masyarakat dan lebih fokus pada pencapaian target yang 

masih belum terencana dengan baik. 

2. Permasalahan Penyediaan RTH 

     Permasalahan dalam kegiatan penyediaan RTH di Kota Yogyakarta 

sangat beragam diantaranya adalah: 

a. Keterbatasan lahan 

     Kawasan perkotaan merupakan kawasan dengan kegiatan utamanya 

bukan pertanian tetapi perekonomian, pemerintahan, dan sebagainya. 

Namun kegiatan tersebut membuat fungsi lahan beralih fungsi menjadi 
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bangunan perkantoran, hotel, dan sebagainya. Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi ekologi lingkungan hidup 

karena lahan untuk lingkungan hidup telah beralih fungsi menjadi 

bangunan. 

     Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 

untuk menyediakan RTH Kota Yogyakarta membuat Pemerintah Kota 

Yogyakarta harus memiliki alternatif dalam menambah lahan sesuai 

dengan yang disyaratkan dalam peraturan.    

b. RTH yang dibangun kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

     Perencanaan RTH yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat 

terhadap RTH. Pemerintah Kota Yogyakarta pada akhir-akhir tahun 

yang lalu mengutamakan penyediaan RTH dalam bentuk pergola dan 

jalur hijau. Bentuk RTH seperti pergola dan jalur hijau kurang 

memenuhi kebutuhan masyarakat karena hanya mengutamakan 

pencapaian RTH publik yakni minimal 20 persen. 

     Kebutuhan masyarakat terhadap RTH sangat besar apalagi RTH 

dalam bentuk taman rekreasi, taman bermain, dan sebagainya. RTH 

seperti itu seluum didorong secara optimal dalam perencanaan tata 

ruang Kota Yogyakarta. Akibatnya adalah banyak anak-anak yang 

bermain ditempat yang tidak seharusnya seperti pemakaman. 
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c. Kurangnya sosialisasi tentang pemahaman pentingnya RTH kepada 

masyarakat 

     Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTH masih belum 

optimal hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah, perkantoran 

maupun gedung lainnya masih belum menempatkan posisi RTH 

sebagai penyengga ekologis tempat mereka tinggal maupun bekerja. 

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam 

menyosialisasikan pemahaman tentang pentingnya RTH masih belum 

merata.  

d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan penyediaan 

RTH 

     Partisipasi masyarakat dalam perencanaan RTH masih sangat 

kurang karena masyarakat yang dilibatkan dalam perencanaan adalah 

masyarakat yang telah ada kelompok penggiat lingkungan yang dipilih 

untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti adipura, dan sebagainya. 

Selain itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan secara 

keseluruhan penggunaan ruang terbuka tidak sepenuhnya berdasarkan 

kebutuhan sosial masyarakat yang bertempat tinggal disitu.  

e. Harga lahan Kota Yogyakarta yang mahal 

     Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta, perlu dilakukan penambahan lahan baik yang dibeli dari 

masyarakat maupun hibah yang diberikan oleh masyarakat. Harga jual 
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lahan di Kota Yogyakarta setiap kecamatan berbeda-beda sesuai 

dengan NJOPnya. Kesulitan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah 

mahalnya harga lahan yang dipatok oleh warga yang melebihi NJOP 

setempat. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

menganggarkan dana untuk pembelian lahan berpedoman pada NJOP, 

tidak melakukan survei harga di lapangan. Sehingga tidak terjadi 

kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 

f. Terbenturnya kepentingan antar SKPD Kota Yogyakarta 

     Permasalahan penyediaan RTH tidak hanya dari segi ekternalnya 

tetapi juga internal dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Permasalahan 

yang terjadi adalah kepentingan SKPD dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Kota Yogyakarta saling 

berbenturan. Perencanaan tata ruang wilayah yang dirancang oleh 

Bappeda Kota Yogyakarta kurang sesuai dengan kondisi realitasnya 

akibatnya terjadi benturan kepentingan dan perebutan lahan seperti 

dalam satu jalan terdapat trotoar, lahan trotoar yang ada dalam 

perencanaan tata ruang wilayah dibagi kepada beberapa SKPD yang 

berkepentingan. Salah satu contoh yaitu BLH menginginkan adanya 

taman ataupun pohon perindang di trotoar tersebut tetapi ternyata 

dibawah trotoar tersebut ada kepentingan SKPD lain yaitu telah ada 

saluran air. BLH tidak bisa menanam pohon perindang di area tersebut 

karena akan merusak saluran air yang ada dibawah trotoar tersebut. 
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Padahal dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta, 

BLH disediakan lahan untuk kegiatan atau program di trotoar tersebut. 

3. Cara Mengatasi Permasalahan Penyediaan RTH 

     Strategi yang dilakukan oleh Pemeintah Kota Yogyakarta dalam 

meningkatkan luasan RTH dilakukan dengan berbagai cara untuk 

mengatasi permasalahan dalam penyediaan RTH Kota, diantaranya adalah 

a. Akuisisi lahan 

     Akuisisi ruang terbuka milik privat untuk ruang publik (ruang 

interaksi sosial, common space) oleh Pemerintah Kota, dimanfaatkan 

dan dikelola oleh warga. Akusisi lahan seperti ini dapat membuat 

fungsi sosial dan fungsi ekologis (RTH) berjalan beriringan. 

     Akuisisi lahan dilakukan dengan membeli lahan milik privat oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dijadikan ruang publik. 

Pelaksanaan akuisisi lahan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 

mengalami kendala yaitu tingginya harga lahan yang ditawarkan oleh 

privat. Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Yogyakarta telah 

mengupayakan RTH publik di 2 kelurahan yaitu Kelurahan 

Purwokinanti dan Kelurahan Klitren tetapi belum bisa dilaksanakan 

karena masih belum mencapai kesepakatan harga. Harga yang dipatok 

pemilik di Kelurahan Purwokinanti yaitu 1,08 juta per meter persegi 

sedangkan Pemerintah Kota Yogyakarta menawarkan harga yaitu 407 

ribu per meter persegi. Lahan yang ditawarkan oleh Pemerintah kota 
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Yogyakarta di Kelurahan Klitren yaitu 600 ribu per meter persegi 

sedangkan yang harga dari pemilik lahan adalah 1,5 juta per meter 

persegi.  

     Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan penyediaan RTH Kota 

Yogyakarta. Namun, Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum 

menganggarkan dana yang lebih untuk membeli lahan privat sesuai 

yang ditawarkan pemilik lahan ataupun kesepakatan yang dicapai. 

b. Inovasi bentuk dan cara penghijauan 

     Lahan untuk menyediakan RTH yang minim, perlu adanya inovasi 

maupun teknik penghijauan yang lain dengan lahan yang sempit 

tersebut. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 

adalah konsep taman pergola dilahan yang tidak memungkinkan 

ditanami pohon, penanaman pohon ditengah (devider) jalan dan 

kewajiban pelaku usaha membuat atau memasang pergola sebagai 

persyaratan izin usaha. 

     Konsep taman pergola walaupun secara luasan RTH tidak 

memberikan dampak yang besar tetapi pergola memiliki dampak 

estetika yang besar. Taman pergola pertama kali ditanam di Jalan 

sekitar Jembatan Kewek. Taman pergola menjadi alternatif dalam 

penyediaan RTH Kota Yogyakarta karena lahan yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta untuk RTH sangat sedikit. Pergola 

berkembang cukup pesat di Kota Yogyakarta karena pergola 
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menggunakan lahan yang sedikit sehingga sangat efektif untuk Kota 

Yogyakarta yang memiliki lahan yang sempit untuk RTH. 

     Penanaman pohon ditengah (devider) jalan merupakan salah satu 

alternatif yang dilakukan oleh BLH Kota Yogyakarta dalam 

menyediakan RTH Kota Yogyakarta. Penanaman pohon ditengah jalan 

dilakukan didalam pot atau buis. Hal ini agar tidak merusak 

infrastruktur jalan oleh akar pohon. Penanaman pohon ditengah jalan 

dengan pot atau buis juga bertujuan untuk menekan pertumbuhan 

pohon agar tidak tumbuh besar yang mengganggu pengguna 

infrastruktur disekitarnya. 

     Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan RTH 

ditempat usahanya. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota 

Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka 

HIjau Privat. Peraturan Walikota telah menyebutkan bahwa pelaku 

usaha harus menyediakan RTH sebagai syarat izin usaha dan izin 

gangguan. Peraturan tersebut diberlakukan karena melihat banyak 

tempat usaha seperti hotel, mall, perkantoran, dan sebagainya sangat 

sedikit menyediakan RTH bahkan tidak ada RTH.  

     Inovasi dan cara penghijauan harus dioptimalkan oleh Pemerintah 

Kota Yogyakarta karena dengan cara tersebut, RTH Kota Yogyakarta 

dapat dengan cepat mencapai target sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007. 

Pentingnya inovasi dan cara penghijauan yang berbeda dari biasanya 
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dapat menjadi daya tarik publik sehingga publik juga dapat 

membuatnya di pekarangan rumahnya. 

c. Perservasi RTH privat (mencegah alih fungsi) 

     Pemerintah Kota Yogyakarta mencoba melakukan preservasi 

dengan pendekatan baru yang mendorong aset milik privat untuk 

kemaslahatan publik (private ownership for public use). Kerelaan dan 

komitmen masyarakat untuk menyediakan dan mengelola RTH di 

tingkat lingkungan tempat tinggal, melalui 

1) Green Design dengan perencanaan partisipatif oleh warga. 

2) Green Community merupakan kelembagaan warga sebagai 

pengelola RTH di lingkungan permukiman. 

3) Green Map yakni peta RTH sebagai bentuk komitmen dan 

preservasi. 

     Selain pendekatan diatas, Pemerintah Kota Yogyakarta juga 

membuat pilot project dalam peningkatan RTH Kawasan Perkotaan 

dengan membangun RTH di lingkungan RW yang di desain bersama 

warga setempat dan dikelola oleh warga. Pada tahun 2012 telah 

melakukan peningkatan RTH di 45 RW percontohan yang tersebar di 

45 kelurahan. 

d. Kegiatan-kegiatan tentang lingkungan dioptimalkan dan divariasi 

     Kegiatan-kegiatan penghijauan di Kota Yogyakarta masih belum 

optimal karena masih banyak ruang terbuka hijau yang dijadikan 
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gedung perkantoran, hotel, dan sebagainya. Pemerintah Kota 

Yogyakarta mendorong kegiatan-kegiatan penghijauan di beberapa 

wilayah Kota Yogyakarta yang membutuhkan penghijauan. Kegiatan-

kegaitan yang telah dilakukan bersama warga adalah bersih kali dan 

penghijauan di bantaran sungai, kampung hijau, dan lainya. Kegiatan-

kegiatan tersebut sekaligus mendorong partisipasi warga dalam 

penghijauan.  

     Luasan RTH Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sekitar 26,80 persen 

dengan luas taman 56.000 m
2
. Luasan RTH setiap tahunnya meningkat 

dengan jumlah pohon perindang juga semakin meningkat. Luasan RTH 

Kota Yogyakarta pada tahun 2011 telah mencapai 32,86 persen dengan 

luasan taman yaitu 62.305 m
2
. Meningkatnya luasan RTH membuat fungsi 

ekologis lingkungan semakin pulih. Luasan RTH Kota Yogyakarta yang 

cukup luas tersebut ternyata tidak tersebar secara merata di 14 kecamatan.  

     Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan cara 

tersebut, perlu dilakukan secara merata di 14 kecamatan. Selama ini 

banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta di 

daerah sekitar pusat kota dan sekitar bantaran sungai. Sehingga daerah 

perbatasan kurang mendapatkan arahan untuk menjaga dan melestarikan 

lingkungan terutama RTH sebagai paru-paru kota.      


