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KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENYEDIAAN 

RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA 

SURAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011-1031 

 

Abstrak 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun  2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah mengamantkan harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal sebesar 30% 

dari luas wilayah kota. Persentase luas Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki saat ini yang 

terealisasikan sebesar 9,17% dari luasan wilayahnya. Pendekatan yuridis empiris dalam 

kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah untuk penyediaan ruang terbuka hijau dan kebijakan pemerintah Surakarta di 

lapangan.  Untuk mengejar ketertinggalan proporsi Ruang Terbuka Hijau maka Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta melaksanakan program penyediaan dan peningkatan 

Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

Kata Kunci: Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Rencana Tata Ruang Wilayah. 

 

Abstract 

Surakarta City Regulation No. 1 Year 2012 on Spatial Planning mengamantkan should 

provide green open space of at least 30% of the area of the city. The percentage area of 

green open space owned by the current were realized at 9.17% of the area of its 

territory.Juridical empirical approach in relation to the problem of this research was to 

determine the suitability of Surakarta City Regulation No. 1 Year 2012 on Spatial Planning 

for the provision of green open spaces and Surakarta government policy in the field. To 

keep pace with the proportion of the Green Open Space Environment Agency Surakarta 

implement programs and improved provision of green open space in accordance with the 

mandate of the legislation in force. 

 

Keywords: Policy, Green Open Space, Spatial Planning 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya setiap perkotaan mempunyai luas lahan yang terbatas, sedangkan permintaan 

akan pemanfaatan lahan kota terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas 

perkotaan baik perumahan, industri dan pertambahan jalur transportasi yang perlahan akan 

menyita lahan – lahan atau ruang terbuka lainnya di wilayah  perkotaan. Masalah perkotaan 

pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup sulit untuk diatasi. 

Perkembangan  pembangunan perkotaan selain mempunyai dampak baik bagi 

kesejahteraan warga kota juga menimbulkan dampak buruk yang diakibatkan meningkatnya 

aktivitas yang tinggi yang mengakibatkan kualitas ruang perkotaan waktu ke waktu menurun 

dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang layak akan lingkungan hidup. 

Penurunan kualitas yang terjadi dapat diakibatkan kurangnya penataan dan perawatan 
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pedestrian atau pejalan kaki, perubahan fungsi taman hijau, atau sebagai lapak pedagang kaki 

lima yang mengganggu keindahan, kebersihan, dan kenyamanan warga kota lain yang sedang 

menikmatinya. Pada awalnya, sebagian besar lahan kota merupakan Ruang Terbuka Hijau. 

Seiring adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung masyarakat dan 

aktivitasnya, Ruang Terbuka Hijau tersebut cenderung mengalami alih fungsi lahan menjadi 

ruang terbangun. 

Konsep dasar hukum untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau sebenarnya sudah diatur 

dalam konstitusi dasar Negara Indonesia yaitu dalam Undang – undang Dasar  (UUD) 

1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan:  

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.” 

Mengingat Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia sebagaimana tercantum dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusi Pasal 

2 yang menyatakan : 

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia 

dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak 

terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan dan ditegakkan 

demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan 

kecerdasan serta keadilan.” 

Sebagai penjamin  lingkungan hidup yang baik dan sehat, Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (3) menyatakan : 

 “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". dan harus 

diwujudkan oleh lembaga penyelenggara negara supaya melaksanakan 

pembangunan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan, serta keserasian.”  

Dengan demikian maka pemerintah dalam rangka melindungi hak asasi manusia dalam 

bidang lingkungan hidup yang baik wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, 

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.  Dalam  UU No. 39/199 tentang Hak 

asasi Manusia Pasal 72  “Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana 

dimaksud Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, 

politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. 

Dengan melihat kualitas lingkungan hidup yang semakin hari semakin menurun telah 

mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu 
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dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar dan konsisten oleh 

pemerintah. Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

benar maka pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.32/2009).   

Lebih lanjut Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan diatur di dalam Peraturan 

Menteri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 

(Permendagri No.1/2007). Pembentukan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan dalam 

Pasal 5 Ayat (1) menyatakan :  

“Pembentukan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan disesuaikan dengan 

bentang alam berdasarkan aspek biografis dan struktur ruang kota serta estetika.”  

Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan menurut Permendagri No.1/2007  Pasal 8 

Ayat (1) yaitu :  

“merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana tata ruang provinsi dan 

kabupaten/kota.”   

Pengembangan, penataan, dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau bagi seluruh 

komponen lingkungan hidup perkotaan  daerah,  pihak swasta, dan masyarakat. 

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau ini harus disesuaikan dengan peraturan daerah tentang 

rencana tata ruang wilayah setiap daerah. 

Salah satu kota yang telah memasukkan pembentukan Ruang Terbuka Hijau kawasan 

perkotaan adalah kota Surakarta. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah 

dimaksudkan sebagai bentuk acuan dalam perencanaan penyusunan tata ruang wilayah 

oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk melaksanakan 

kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan amanat pada Pasal 29 UU 

No.26/2007 maka Kota Surakarta  membuat Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 

Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031. 

Kota Surakarta adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 

wilayah 44,04 km2 yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 51 (lima puluh satu) kelurahan, 

604 (enam ratus empat) Rukun Warga (RW) serta 2.714 (dua ribu tujuh ratus empat belas) 

Rukun Tetangga (RT). Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan, Serengan, 

Pasar kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar 

dengan luas wilayah 14,81 km2. atau sebesar 33,63% dari luas wilayah Kota Surakarta. 

Sedangkan Kecamatan Serengan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil 

yaitu 3,19 km2. atau sebesar 7,04% dari luas wilayah Kota Surakarta. Kota Surakarta 

merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif 
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tinggi. Angka kepadatan penduduk Kota Surakarta adalah 12.963 artinya setiap km2 

dihuni oleh 12.693 jiwa.  

Berdasarkan kebijakan perencanaan pengelolaan pembangunan  Ruang Terbuka Hijau 

dalam Perda No.1/2012 kota Surakarta tersebut terdapat dalam Pasal 8 ayat (2)  huruf b 

yang menyatakan : 

“menyediakan Ruang Terbuka Hijau kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas 

wilayah kota.”  

Alokasi proporsi diharapkan dapat menghambat dan mengatasi dampak –dampak 

negatif terkait kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan data dilapangan yang telah 

dihimpun Ruang Terbuka Hijau kota Surakarta luas Ruang Terbuka Hijau kota Surakarta 

adalah 4,2788 km2 atau sebesar 9,17% terhadap luas wilayah kota Surakarta yaitu 44,04 

km2.  Kekurangan proporsi ini sangatlah jauh dari apa yang diamantkan oleh UU 

No.26/2007 yang mewajibkan setiap provinsi/ kabupaten/kota memiliki proporsi Ruang 

Terbuka Hijau pada setiap wilayahnya sebesar 30% yang terbagi dari 20% Ruang Terbuka 

Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat. Kurang terpenuhinya proporsi Ruang 

Terbuka Hijau di kota Surakarta diakibatkan kesempitan lahan. Akan tetapi pada tahun ini 

pemerintah kota Surakarta telah berupaya untuk menambah Ruang Terbuka Hijau sebagai 

penunjang ketentuan UU No.1/2007. 

Berawal dari prespektif kemanfaatan ruang, penambahan Ruang Terbuka Hijau publik 

dapat melalui pembangunan taman – taman kota yang keberadaannya dapat diharapkan 

akan memberi manfaat bagi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam UU No.26/2007 

bahwa masyarkat berhak untuk mendapatkan dan menikmati pertambahan nilai ruang 

sebagaimana akibat dari penataan ruang. Sehingga jangan sampai pembangunan Ruang 

Terbuka Hijau di kota Surakarta tidak memberikan manfaat bagi masyarakat kota 

Surakarta, sampai dengan saat ini Ruang Terbuka Hijau telah dibangun meskipun 

dantaranya masih dalam tahap pembangunan dan perancangan, kemudian dari pada itu 

Ruang Terbuka Hijau tersebut akan dijaga keberadaan dan kelestariannya demi asas 

berkelanjutan. 

Dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini melibatkan beberapa Dinas 

pemerintahan kota seperti Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dan Dinas 

Lingkungan Hidup. Peran dari dinas – dinas tersebut diantaranya menyediakan tanaman 

yang dapat mengendali ekosistem kota. Dalam permasalahan ini kota Surakarta masih 

belum terbentuknya peraturan khusus yang mengatur mengenai Ruang Terbuka Hijau. 

Pemerintah kota Surakarta saat ini masih mengacu pada Perda No.1/2012 kota Surakarta. 
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Persoalan yang terjadi saat ini adalah bagaimana Perda No.1/2012 kota Surakarta dapat 

berfungsi untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di kota Surakarta, karena jika dilihat 

banyaknya masalah yang berkaitan dengan alih fungsi lahan Ruang Terbuka Hijau di kota 

Surakarta menjadi ruang terbangun yang mengakibatkan minimnya lahan untuk 

penyediaan ruang terbangun yang mengakibatkan minimnya lahan Ruang Terbuka Hijau.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

skripsi dengan judul “KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM 

MENGATUR RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DITINJAU DARI PERATURAN 

DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 1 TENTANG RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN2011-2031”.   

1.2 TUJUAN PENELITAN 

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk memberi arahan yang tepat dalam proses penelitian 

yang dilakukan agar penelitan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang ingin diwujudkan. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaturan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 dalam mengatur 

penyediaan ruang terbuka hijau. 

b. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Surakarta di tinjau dari Peraturan Daerah 

Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 

Tahun 2011 – 2031 dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau dilapangan. 

2. METODE  

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis empiris yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara 

hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain.1 Metode pendekatan yuridis empiris dalam 

kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Surakarta Tahun 2011-2012 untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dan kebijakan 

pemerintah Surakarta di lapangan. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengaturan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031 dalam 

mengatur penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) 

                                                             
1 Sutrisno Hadi, 1993, Metodologi Research, jilid I cet 24, Yogyakarta: Andi Offset, hal 4. 



9 
 

Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 pasal  3 yang menyatakan bahwa :  

“tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan kota sebagai kota budaya 

yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis 

industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olahraga” 

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, Rencana tata 

ruang wilayah kabupaten memuat: 

a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 

b) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di 

wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan 

prasarana wilayah kabupaten;  

c) Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung 

kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;  

d) Penetapan kawasan strategis kabupaten;  

e) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program 

utama jangka menengah lima tahunan;  

f) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan 

disinsentif, serta arahan sanksi. 

Untuk mewujudkan tujuan dari Rencana Tata  Ruang Wilayah tersebut 

maka Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan pola pengaturannya seperti 

yang tertera didalam pasal 4 perda Kota Surakarta No. 1/2012 dilakukan melalui 

kebijakan dan strategi penataan ruang meliputi: 

“a.Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;dan b.Kebijakan dan 

strategi pengembangan pola ruang.” 

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf a meliputi:  

“a. pemantapan peran kota dalam sistem nasional sebagai PKN, yang melayani 

kegiatan skala nasional;  b. pengembangan kota sebagai pusat pelayanan Kawasan 

Andalan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen 

dan Klaten) dalam peningkatan ekonomi masyarakat kota; dan c. pengembangan 

sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki sebagai kota budaya yang 

produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri 

kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga.” 
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Salah satu kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang pemerintah Kota 

Surakarta telah menetapkan pola pengaturannya seperti yang tertera di dalam Pasal 

8 ayat (2) perda Kota Surakarta No. 1/2012 sebagai berikut : 

“a. Menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan lindung dari dampak kerusakan 

lingkungan; b. Menyediakan ruang terbuka hijau kota minimal 30% (tiga puluh 

persen) dari luas wilayah kota; c. Membatasi perkembangan dan memulihkan 

secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi dan/atau menurun 

akibat pengnembangan kegiatan budidaya; d. Membatasi pemanfaatan dan 

mencegah pencemaran air tanah bagi kegiatan industri kretif, perhotelan, 

perdagangan dan kegiatan budidaya lainnya; e. Merevitalisasi kawasan cagar 

budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya, dan ilmu 

pengetahuan;dan f. Mencegah pengembangan prasarana di sekitar kawasan lidung 

dalam rangka menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya yang dapat mendorong 

alih fungsi lindung menjadi budidaya.” 

Pengaturan dalam kegiatan penataan ruang sendiri telah menatapkan besaran 

proporsi ruang terbuka hijau sesuai dengan UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang 

Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : 

“Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) 

persen dari luas wilayah kota” 

Dengan demikian Perda No 1/2012 telah jelas menyampaikan tujuan, 

pengaturan, dan strategi dari penataan ruang untuk mewujudkan efektifitas dari 

penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta secara jangka panjang sampai 

dengan Tahun 2031, guna mensejahterkan dan meyeimbangkan pola hidup 

masyarakat Kota Surakarta sendiri. 

Berbeda dengan Undang-undang No 26/2007 tentang Penataan Ruang dimana 

Perda No 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah memuat secara spesifik 

tujuan, pengaturan, dan strategi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota 

Surakarta. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang lebih dalam 

membahas mengenai perencanaa, penyedian, dan penataan ruang terbuka hijau 

secara umum sehingga aturan mengenai ruang terbuka hijau lebih jelas berada di 

perda Kota Surakarta No 1/2012. 

Demi mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai salah satu 

pembangunan berkelanjutan dan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 huruf b 
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Perda No 1/20122 pemerintah surakarta mempunyai program dan kebijakan yang 

tertera pada pasal 37 Perda No 1/2012 yang menyatakan bahwa : 

“(1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), untuk 

mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, 

dikembangkan RTH privat minimal 10% (sepuluh persen) dan RTH publik sebesar 

20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota. (2) Penyediaan RTH privat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pekarangan rumah, perkantoran, 

pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum, dengan 

luasan sekitar 446,32 (empat ratus empat puluh enam koma tiga puluh dua) ha atau 

sekitar 10,13% (sepuluh koma tiga belas persen) dari luas kota. (3) Penyediaan 

RTH publik dengan luasan sekitar 882,04 (delapan ratus delapan puluh dua koma 

nol empat) ha atau  sekitar 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari luas kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. RTH taman kota/alun-

alun/monument; b. RTH taman pemakaman; c. RTH penyangga air (resapan air); 

d. RTH jalur jalan kota; e. RTH sempadan sungai; f. RTH sempadan rel; g. RTH 

pada tanah negara; dan h. RTH kebun binatang  (4) RTH taman kota/alun-

alun/monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikembangkan secara 

bertahap dengan luas pengembangan sekitar 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) ha. 

(5) RTH taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 50 (lima puluh) 

ha. (6) RTH penyangga air (resapan air) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

c dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 11,55 (sebelas 

koma lima puluh lima) ha. (7) RTH jalur jalan kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf d dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 

214,55 (dua ratus empat belas koma lima puluh lima) ha. (8) RTH sempadan sungai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikembangkan secara bertahap 

dengan luas pengembangan sekitar 77,61 (tujuh puluh tujuh koma enam puluh satu) 

ha. (9) RTH sempadan rel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f 

dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 73 (tujuh puluh 

tiga) ha. (10) RTH tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g 

dikembangkan secara bertahap dengan luas pengembangan sekitar 77,23 (tujuh 

                                                             
2 Bunyi Pasal 35 Perda Kota Surakarta No 1/2012: “Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi: a. kawasan perlindungan setempat; b. RTH; c. kawasan cagar 
budaya; dan d. kawasan rawan bencana alam.” 
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puluh tujuh koma dua puluh tiga) ha. (11) RTH kebun binatang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf h dikembangkan secara bertahap dengan luas 

pengembangan sekitar 21,10 (dua puluh satu koma sepuluh) ha.” . 

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan 

ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, 

maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang 

diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. 

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah ruang terbuka hijau 

di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat, proporsi RTH pada wilayah 

perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik 

dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat dan apabila luas RTH baik publik maupun 

privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau 

perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan 

keberadaannya. 

Secara garis besar ruang terbuka public (open space) kawasan perkotaan perkotaan 

terbagi menjadi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau3. Ruang terbuka adalah 

suatu komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lanskap, 

hardskape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi di dalam PerMendagri no. 1/2007, yang 

menyatakan bahwa :  

"Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik 

dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana 

dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.” 

Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi 

PerMendagri no. 1/2007, yang menyatakan “Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan 

perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, 

sosial, budaya, ekonomi dan estetika.”  

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sebagai infrastruktur hijau kawasan 

perkotaan yaitu bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan 

yang diisi oleh tanaman, tumbuhan dan vegetasi (endemik, introduksi) untuk mendukung 

manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau dalam 

                                                             
3Direktorat Jendral Departemen PU Tahun 2006, Ruang Terbuka Hijau, Hal. 2 
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kota tersebut yang menghasilkan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan ketertarikan 

wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan secara fisik Ruang Terbuka Hijau dapat dibedakan 

menjadi Ruang Terbuka Hijau alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan 

taman-taman nasional, maupun Ruang Terbuka Hijau Buatan atau binaan yang seperti 

taman, lapangan olah raga dan kebun bunga.4 

Ruang terbuka hijau lindung ialah ruang atau kawasan yang lebih luas,  baik dalam 

bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok,dimana penggunaannya lebih 

bersifatterbuka/ umum, di dominasi oleh tanaman yang tumbuh secara alamiatau tanaman 

budi daya.Kawasan hijau lindung terdiridari cagar alam di daratan dankepulauan, hutan 

lindung, hutan wisata, daerah pertanian, persawahan,hutan bakau, dan sebagainya.  

Ruang terbuka hijau binaan ialah ruang atau kawasan yang lebih luas, baik dalam 

bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok,dimana penggunaannya lebih 

bersifatterbuka/ umum, dengan permukaantanah di dominasi oleh perkerasan buatan dan 

sebagian kecil tanaman. Kawasan/ruang hijau terbuka binaan sebagai upaya menciptakan 

keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai 

paru-paru kota, peresapan air, pencegahan polusi udara danperlindungan terhadap flora 

sepertikoridor jalan, koridor sungai, taman, fasilitas olah raga, play ground. Koridor hijau 

jalan yang berada di kanan kiri jalan dengan pepohonan di di dalamnya akan memberikan 

kesan asri bagi jalan tersebut dan memberikan kesan teduh. Koridor hijau jalan dengan 

pepohonan akan memberikan kesejukan bagi pengguna jalan, dengan penggunaan 

pepohonan pada koridor jalan diharapkan dapat mnengurangi polusi udara, memberi kesan 

asri, serta dapat menyerap air hujan (resapan air).  

Dengan demikian perencanaan tata ruang di perkotaan secara umum harus dapat 

mengakomodasi kepentingan-kepentingan sosial untuk mewadahi aktifitas masyarakat, 

serta kepentingan-kepentingan lingkungan guna menjamin keberlanjutan. Agar 

keberadaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan dapat berfungsi secara efektif baik secara 

ekologis maupun secara planologis, perkembangan Ruang Terbuka Hijau tersebut 

sebaiknya dilakukan secara hierarki dan terpadu dengan sistem struktur ruang yang 

terdapat di perkotaan. Dengan demikian keberadaan Ruang terbuka hijau bukan sekedar 

menjadi elemen pelengkap dalam perencanaan suatu kota semata, melainkan lebih 

merupakan sebagai pembentuk keindahan dan kenyamanan struktur ruang kota, sehingga 

                                                             
4 Direktorat Jendral Departemen PU, Tahun 2006, hal. 2-3 
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kita dapat mengidentifikasi hierarki struktur ruang kota melalui keberadaan komponen 

pembentuk Ruang Terbuka Hijau yang ada.  

Ada beberapa penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan antara lain 

: Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai 

berikut:  

a. ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat. 

b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri 

dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau 

privat. 

c. apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah 

memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, 

maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. 

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan 

ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, 

maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang 

diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Menurut 

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan 

adalah sebagai berikut :  

Ruang Kota terdiri dari ruang terbangun dan ruang terbuka. Ruang terbangun 

terdiri dari hunian adalah 40% dengan KDB adalah 80% dan non hunian adalah 20% 

dengan KDB 90%. Ruang Terbuka HIjau (RTH) untuk hunian adalah 8% dan RTH non 

hunian 2% sehingga RTH privat adalah 10%. Untuk ruang terbuka terdiri dari taman 

adalah 12,5% dengan KDB 0%, jalan adalah 20% dan lainnya 7,5% dengan KDB adalah 

80%. Ruang terbuka hijau untuk taman 12,5%, untuk jalan adalah 6% dan ruang terbuka 

hijau untuk lainnya 1,5% sehingga Ruang terbuka hijau public adalah 20%.Maka standard 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan adalah 30%. 

3.2 kebijakan Pemerintah Kota Surakarta ditinjau dari Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam 

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dilapangan 

Dinas Lingkungan hidup Kota Surakarta mempunyai program penyediaan  dan peningkatan 

Ruang Terbuka Hijau dengan sasaran strategis melalui pengembangan dan peningkatan taman 

kota, jalur hijau dan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan. Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Surakarta dalam menjalankan program penyediaan dan peningkatan ruang terbuka hijau 

adanya indikator kinerja, yaitu :  
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a. Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan;  

b. Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau Kota. 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta melaksanakan program penyediaan dan 

peningkatan ruang terbuka hijau dimana dalam penyediaandan peningkatan ruang terbuka 

hijau memiliki beberapa macam, yaitu :  

a. Membangun taman hutan kota, taman dibantaran jalan dan sungai atau jalur 

hijau kota. 

b. Filter pencari ijin lingkungan, untuk mencari ijin mendirikan bangunan (IMB)  

harus menyediakan 10 % sampai 15 % Ruang Terbuka Hijau Privat. 

c. Mensosialisasikan agar warga tetap menanam dan mempertahankan Ruang 

Terbuka Hijau yang ada.  

d. Membangun Kampung iklim di Kelurahan Kadipiro, Sondakan, Mojosongo,  

kampung organik Stabelan, Joyotakan, dari tahun 2014 sampai sekarang masih 

terlaksana dimana salah satu dari beberapa kriteria pembangunan kampung 

iklim tersebut salah satunya adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau.5 

Pada pembahasan ini dalam melaksanakan program ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan Penyediaan dan peningkatan ruang terbuka hijau, 

sesuai dengan yang  dirumuskan oleh Wilson kebijakan publik sebagai berikut: “tindakan-

tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai permasalahan 

tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk 

diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa 

yang telah terjadi atau tidak terjadi”6. 

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP)  merupakan bagian dari 

penataan ruang wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan 

hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi 

kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau 

diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan  berdasarkan bentuk struktur 

vegetasinya7. 

                                                             
5 Hasil Wawancara dengan Ibu Luluk Nurhayati selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan 

Lingkungan, pada hari Senin 24 September 2018 Pukul 13.00 WiB 

 
6Ibid., hlm. 13 
7 Fandeli, C. 2004. Perhutanan Kota. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta 
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Penyediaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan ini diukur melalui 

pertambahan jumlah ruang terbuka hijau yang berada di wilayah berupa Ruang Terbuka 

Hijau publik maupun Ruang Terbuka Hijau Privat. Dengan mengukur efektifitas dalam 

peningkatan penyediaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan ini adanya 

pencapaian indikator kinerja yang dilaksanakan melalui presentase penyediaan ruang 

terbuka hijau  pada tahun 2015 lalu dan akan dilakukan penelitian lagi pada tahun 2019 

mendatang. Dalam menjalankan kinerja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai indikator 

sasaran yang dapat mengukur  efektifitas sesuai dengan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang 

Terbuka Non Hijau, berikut : 

Tabel 1. Luas ruang terbuka hijau dan non hijau 

 

(sumber : perhitungan dengan SIG_2015) 

Sesuai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Surakarta dalam melaksankan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Yogyakarta mendapatkan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBP), Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), dan  Dana dari Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 

menjalankan program penyediaan Ruang Terbuka Hijau.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Luluk Nurhayati selaku Kepala Bidang 

Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup “untuk mendapatkan 2,5% Ruang 

Terbuka Hijau pemerintah harus membeli tanah untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau,  

dana yang berasal dari APBD, APBP, APBN, dan CSR tidak memadai. Pemkot harus 

menyediakan 10 sampai 15 Miliyar untuk membangun Ruang Terbuka Hijau.” 

Dalam melaksanakan kinerja dari program pengelolaan ruang terbuka hijau Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai mitra kerja yang akan bekerja sama dalam 

pembangunan Ruang Terbuka Hijau publik. Mitra kerja yang bekerja sama dengan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta yaitu pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Luluk Nurhayati selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian 

 

No 

 

Nama 

Luasan 

m2 Ha 

1 Luas Ruang Terbuka Hijau 13.753.477.01 1.375.35 

Presentasse 29,47% 29,47% 

2 Luas Ruang Terbuka Non Hijau 32.909.860.89 3.290.99 

Presentase 70,53% 70,53% 

 Total 46.663.338.00 4.666.33 
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LIngkungan pada hari Senin 24 September 2018 pukul 13.00 WIB :  “Untuk mitra kerja 

ada pihak ketiga, karena Dinas Lingkungan Hidup kalau membangun sampai ratusan juta 

atau milyaran jadi dengan menggunakan sistem lelang atau dengan cara penunjukan 

langsung, serta dapat pula dikelola oleh Pemerintah kota itu sendiri sendiri” 

Pelaksanaan program ruang terbuka hijau yang dilaksanakan Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Surakarta bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu pihak swasta. Kerja sama 

tersebut antara pemerintah dengan pihak swasta dalam mencapai tujuan bersama yang 

dilakukan dengan bentuk sistem kontrak kerja atau adanya perjanjian kerja. Kerja sama 

yang dilakukan adalah kerja sama dalam membangun ruang terbuka hijau publik. 

Dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau publik Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Surakarta tidak hanya menyerahkan pekerjaan tersebut dengan pihak ketiga tetapi 

adanya konsultan pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan masyarakat 

juga ikut terlibat dalam memantau, mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan tepat 

sasaran sehingga dalam hal kerja sama Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup efisien 

dalam mencapai tujuan kinerja program penyediaan ruang terbuka hijau karena melibatkan 

pihak ketiga dan juga masyarakat  program pengelolaan ruang terbuka hijau yang 

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.  

Menurut Ibu Luluk Nurhayati selaku Kepala Bidang dan Pengelolaan Lingkungan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta  “Pemerintah memberikan kepada stakeholder 

untuk bisa memberikan kepentingan zona hijau yang sesuai ketentuan Perda No 1Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah” 

Untuk mencapai proporsi 30% ruang terbuka Hijau, pemerintah kota Surakarta 

tidak dapat terus bergantung kepada perda No. 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah, karena pada prinsipnya peraturan daerah merupakan produk hukum yang tidak 

dapat mengikuti perkembangan dinamika di masyarakat. Untuk itu pemerintah diberikan 

kewenangan berupa deskresi, yaitu suatu tindakan atau perbuatan administrasi negara yang 

bebas menilai dan mempertimbangkan situasi atau persoaalan penting yang mendesak 

timbul secara tiba-tiba dimana pengaturan penyelesaian belum ada, sehingga pejabat 

pemerintahan terpaksa untuk bertindak secara cepat menyelesaikan masalah tersebut. 

Menurut Marcus Lukman, persoalan-persoalan penting yang mendesak untuk 

digunakannya diskresi, sekurang-kurangnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :8 

                                                             
8 Marcus Lukman, 1996. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perancanaan dan Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, 

Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran. Hlm 205 
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a. Persoalan-persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum, yaitu 

kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan 

rakyat banyak/bersama, serta kepentingan pembangunan.  

b. Munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba, berada diluar rencana yang telah 

ditentukan.  

c. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum 

mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara 

mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri.  

d. Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau 

jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang 

berdaya guna dan berhasil guna. 

Sejalan dengan pendapat diatas sjahran basah mengemukakan bahwa unsur-unsur 

freies ermesen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut: 

a. Ditujukan untuk menjalankan tugas – tugas versi public;  

b. Merupakan sikap tindakan yang aktif dari administrasi negara;  

c. Sikap tindakan itu dimungkinkan oleh hukum;  

d. Sikap tindakan itu diambil atas inisiatif sendiri;  

e. Sikap tindakan itu dimaksud untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting 

yang timbul secara tiba – tiba;  

f. Sikap tindakan itu dapat dipertanggung jawabkan baik seceara moral kepada 

Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum9. 

Dengan demikian adanya diskresi dapat dipahami bahwa sebagian kekuasaan yang 

dipegang oleh badan pembentuk undang-undang dipindahkan ke dalam tangan 

pemerintah/administrasi negara, sebagai badan eksekutif. Sehingga supremasi badan 

legislatif digantikan oleh supremasi badan eksekutif. Hal tersebut dikarenakan 

administrasi negara dianggap telah melakukan penyelesaian masalah tanpa harus 

menunggu perubahan undang-undang dari badan legislatif.10 

Namun demikian, keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang diambil untuk 

menyelesaikan masalah itu harus dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun 

moral pula. Jadi tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan menurut kelayakan dan 

                                                             
9 Sjahran Basah, 1992. Perlindungan Hukum atas sikap Tindakan Administrasi Negara. Bandung: Alumni. Hlm 
3-5. Sengketa Bunga Rampai, 1987. Sengketa Hukum Adminstrasi: Hukum Tata Negara dan Hukum 
Administrasi Negara. Yogyakarta: Jurusan HTN, Fakultas Hukum UII. Hlm 68.  
10 A. Siti Soetami, 2000, Hukum Administrasi Negara, Universitas Diponegoro: Semarang, hlm. 46. 
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kesesuaian, artinya berdasarkan pandangan-pandangan objektif dibawah pertimbangan 

berdasarkan kepentingan umum yang adil dan layak. 

Tabel 2. Total hitungan luasan ruang terbuka hijau kota Surakarta 

 

 

No KODE NAMA 

LUASAN 

M2 Ha 
Presen

tase 

1 

RUANG 

TERBUKA 

HIJAU_TK 

Ruang Terbuka Hijau 

Taman Kota 

87.744,7

3 
8,77 0,19 

2 

RUANG 

TERBUKA 

HIJAU_JH 

Ruang Terbuka Hijau Jalur 

Hijau 

125.867,

68 
12,59 0,27 

3 

RUANG 

TERBUKA 

HIJAU_TL 

Ruang Terbuka Hijau 

Taman Kelurahan 

10.845,0

3 
1,08 0,02 

4 

RUANG 

TERBUKA 

HIJAU_LP 

Ruang Terbuka Hijau 

Lapangan Olahraga 

170.314,

96 
17,03 0,36 

5 

RUANG 

TERBUKA 

HIJAU_TP

U 

Ruang Terbuka Hijau 

Tempat Pemakaman Umum 

412.476,

13 
41,5 0,88 

6 

RUANG 

TERBUKA 

HIJAU_HK 

Ruang Terbuka Hijau 

Hutan Kota 

425.263,

45 
42,53 0,91 

 

7  
Ruang Terbuka Hijau 

Sampadan Rel  Kereta Api 

129.213,

46 

12,9

2 
0,28 

8  
Ruang Terbuka Hijau 

Sempadan Sungai 
914.376 

91,4

4 
1,96 

9  Ruang Terbuka Hijau Sekolah 
753.830,

12 

75,3

8 
1,62 

10  
Ruang Terbuka Hijau Kantor 

Pemerintahan 

412.928,

49 

41,2

9 
0,88 

11  
Ruang Terbuka Hijau Jalur 

Hijau Lain 

190.443,

71 

19,0

4 
0,41 

12  

Ruang Terbuka Hijau Lain 

(Lapangan, Makam, Median 

Jalan 

559.486,

62 

55,9

5 
1,20 
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Berdasarkan tabel 2 bahwa total hitungan luasan ruang terbuka hijau Kota 

Surakarta adalah: 

a. Ruang Terbuka Hijau Taman Kota dengan luasan (M2) adalah  87.744,73, Ha 

adalah 8,77 danpresentasi 0,19%. 

b. Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijaudengan luasan (M2) adalah 125.867,68, Ha 

12,59, presentasi 0,27%. 

c. Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan dengan luasan (M2) adalah 10.845,03, 

Ha 1,08, presentasi 0,02%. 

d. Ruang Terbuka Hijau Lapangan Olahraga dengan luasan (M2) adalah 

170.314,96, Ha 17,03, presentasi 0,36%. 

e. Ruang Terbuka Hijau Tempat Pemakaman Umum dengan luasan (M2) adalah 

412.476,13, Ha 41,5,presentasi 0,88%. 

f. Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota dengan luasan (M2) adalah 425.263,45, Ha 

42,53, presentasi 0,91%. 

g. Ruang Terbuka Hijau Sampadan Rel  Kereta Api dengan luasan (M2) adalah 

129.213,46,Ha 12,92, presentasi 0,28%. 

h. Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai dengan luasan (M2) adalah 

914.376, Ha 91,44, presentasi 1,96%. 

i. Ruang Terbuka Hijau Sekolah dengan luasan (M2) adalah 753.830,12, Ha 75,38, 

presentasi 1,62%. 

j. Ruang Terbuka Hijau Kantor Pemerintahan dengan luasan (M2) adalah 

412.928,49, Ha 41,29, presentasi 0,88%. 

k. Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Laindengan luasan (M2) adalah  

190.443,71, Ha 19,04, presentasi 0,41. 

l. Ruang Terbuka Hijau Lain (Lapangan, Makam, Median Jalan dengan luasan 

(M2) adalah 559.486,62, Ha 55,95, presentasi 1,20%. 

13  
Ruang Terbuka Hijau Rumah 

Sakit – Puskesmas 

86.054,0

1 
8,61 0,18 
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m. Ruang Terbuka Hijau Rumah Sakit Puskesmas dengan luasan (M2) adalah 

86.054,01, Ha 8,61, presentasi 0,18%. 

n. Ruang Terbuka Hijau (rtuh) Publik dengan luasan (M2) adalah 4.278.844,98, 

Ha 427,88, presentasi 9,17%. 

o. Total Kota Surakarta dengan luasan (M2) adalah 46.663.338,00, Ha 4.666,33, 

presentasi 100,00%. 

Saat ini pembangunan Ruang Terbuka Hijau yg tersisa lahannya hanya di solo 

utara. Saat ini pembangunan kota sangat berdampak buruk terhadap ketersediaan ruang 

terbuka hijau, dimana saat ini pembangunan di kota surakarta kebanyakan mengurangi 

ketersediaan ruang terbuka hijau dengan penebangan pohon yang ada di jalur hijau, serta 

pembangunan gor manahan yang banyak merelakan penebangan pohon, pembangunan 

masjid agung di sriwedari,pembangunan over pas manahan dan purwosari juga berdampak 

pada menurunnya Ruang Terbuka Hijau di kota surakarta. Hal ini sangat kurang efektif 

dan efisien karena sangat berdampak buruk terhadap Ruang Terbuka Hijau. Penghitungan 

Ruang Terbuka Hijau hanya di hitung berdasarkan jumlah tumbuhan/pohon yang ada. 

Serta pembangunan jembatan di depan terminal tirtonadi juga berdampak terhadap Ruang 

Terbuka Hijau yang ada akibat peebaran jalan. Pemerintah kota surakarta menambah 

Ruang Terbuka Hijau dengan program zero tps dimana ex-tps dijadikan sebagai Ruang 

Terbuka Hijau, hanya saja hal ini kurang efektif dan efesien untuk penambahan ruang 

terbuka hijau. 

Wujud nyata dari impelementasi peraturan tersebut adalah Ruang Terbuka Hijau 

Taman Kota dengan luasan (M2) adalah  87.744,73, Ha adalah 8,77 dan presentasi 0,19%, 

Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau dengan luasan (M2) adalah 125.867,68, Ha 12,59, 

presentasi 0,27%, Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahandenganluasan (M2) adalah 

10.845,03, Ha 1,08, presentasi 0,02%, Ruang Terbuka Hijau Lapangan Olahraga dengan 

luasan (M2) adalah 170.314,96, Ha 17,03, presentasi0,36%, Ruang Terbuka Hijau Tempat 

Pemakaman Umum dengan luasan (M2) adalah 412.476,13, Ha 41,5,presentasi 0,88%, 

Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota dengan luasan (M2) adalah 425.263,45, Ha 42,53, 

presentasi 0,91%, Ruang Terbuka Hijau Sampa dan Rel Kereta Api dengan luasan (M2) 

adalah 129.213,46,Ha 12,92, presentasi 0,28%, Ruang Terbuka Hijau Sempa dan Sungai 

dengan luasan (M2) adalah 914.376, Ha 91,44, presentasi 1,96%, Ruang Terbuka Hijau 

Sekolah dengan luasan (M2) adalah 753.830,12, Ha 75,38, presentasi 1,62%, Ruang 

Terbuka Hijau Kantor Pemerintahan dengan luasan (M2) adalah 412.928,49, Ha 41,29 

presentasi 0,88%, Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Lain dengan luasan (M2) adalah 
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190.443,71, Ha 19,04, presentasi 0,41, Ruang Terbuka Hijau Lain (Lapangan, Makam, 

Median Jalan dengan luasan (M2) adalah 559.486,62, Ha 55,95, presentasi 1,20%, Ruang 

Terbuka Hijau Rumah Sakit Puskesmas dengan luasan (M2) adalah 86.054,01, Ha 8,61, 

presentasi 0,18%, Ruang Terbuka Hijau (rtuh) Publik dengan luasan (M2) adalah 

4.278.844,98, Ha 427,88, presentasi 9,17%. 

Berdasarkan data pada 2 maka dapat dikatakan bahwa Kota Surakarta dalam 

mengatur ruang terbuka hijau belum memenuhi proporsi yang diamanatkan oleh pasal 29 

ayat (2)  UU No. 26/2007 yang menyatakan “proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah 

kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari wilayah kota”, dimana total luas wilayah 

dari 5 kecamatan 4.666,33 Ha (100%) yang difungsikan menjadi ruang terbuka hijau hanya 

427,88 Ha (9,72%).   

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dalam hal penyediaan Ruang Terbuka Hijau Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan berbagai 

kendala yaitu sebagai berikut: 

a. mendapatkan 2,5% Ruang Terbuka Hijau pemerint.ah harus membeli tanah 

untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau,  dana yang berasal dari APBD, APBP, 

APBN, dan CSR tidak memadai. Pemerintah kota harus menyediakan 10 sampai 

15 Miliyar untuk membangun Ruang Terbuka Hijau. 

b. Lahan yang tersisa untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau hanya di 

Surakarta bagian utara.  

c. Pembangunan kota Surakarta yang sangat berdampak buruk terhadap 

ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, dimana saat ini pembangunan di kota 

surakarta kebanyakan mengurangi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dengan 

penebangan pohon yang ada di jalur hijau, serta pembangunan gor manahan 

yang banyak merelakan penebangan pohon, pembangunan masjid agung di 

sriwedari, pembangunan over pas manahan dan purwosari juga berdampak pada 

menurunnya Ruang Terbuka Hijau di kota Surakarta. 

4.2 Saran 

Sesuai dengan ketentuang peraturan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 yang berlaku Pemerintah kota 

surakarta harus mempertahankan Ruang Terbuka Hijau yang ada agar tidak terjadi 

pengurangan dan menambah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau mengingat Ruang Terbuka 
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Hijau sangat Penting untuk lingkungan, kehidupan masyarakat, serta pembangunan yang 

berkelanjutan. 
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