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Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta

Kota Hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan 
memanfaatkan secara efektif dan e�sien sumberdaya air dan 
energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi 
terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan 
lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan 
perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip 
pembangunan berkelanjutan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang / 
jalur dan atau mengelompok, yang  penggunaannya 
lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik 
yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam.

JENIS DAN BENTUK RTH 
Ÿ Taman Kota
Ÿ Ruang Terbuka Hijau Kawasan Rekreasi
Ÿ Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sempadan 

Sungai
Ÿ Ruang Terbuka Hijau Jalur Jalan
Ÿ Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkantoran 
Ÿ Ruang Terbuka Hijau Pemakaman
Ÿ Kawasan Kebun, Semak Belukar, dan Tegalan
Ÿ Ruang Terbuka Hijau Kawasan 

Perumahan/Permukiman
Ÿ Lahan Pertanian
Ÿ Ruang Terbuka Hijau Kawasan Olah Raga
Ÿ Ruang Terbuka Bawah Jembatan Layang
Ÿ Ruang Terbuka Sempadan Rel Kereta Api 

Ÿ Menjaga ketersediaan lahan sebagai 
kawasan resapan air;

Ÿ Menciptakan aspek planologis perkotaan 
melalui keseimbangan antara lingkungan 
alam dan lingkungan binaan yang berguna 
untuk kepentingan masyarakat;

Ÿ Meningkatkan keserasian l ingkungan 
perkotaan sebagai sarana pengaman 
lingkungan  perkotaan yang aman, nyaman, 
segar, indah, dan bersih.

Tujuan penyelenggaraan RTH: 

Yayasan Caritra
Jl. Ipda Tut Harsono No. 26 Yogyakarta 55165

T/F: +62274 555 185; Email: 
hrc.indonesia@gmail.com

Diagram Persentase Luas RTH 
Terhadap Luas Kawasan Peruntukan

Secara makro Kota  Yogyakarta memiliki 
tingkat kepadatan yang tinggi sebesar 
68,345%. Angka itu mencerminkan bahwa 
pertumbuhan pembangunan terutama 
a re a  t e r b a n g u n  c u k u p  t i n g g i  d a n 
diprediksikan terus bertambah seiring 
perkembangan kota di berbagai sektor, 
seper t i :  pendidik an,  perdagangan, 
pariwisata, dll.

Alih fungsi lahan ini secara umum telah mempengaruhi aspek 
kondisi lingkungan hidup di wilayah perkotaan indikasi 
tersebut antara lain, rendahnya kualitas air tanah, tingginya 
polusi udara dan kebisingan di perkotaan. Di samping itu 
tingginya frekuensi bencana banjir dan tanah longsor di 
kawasan perkotaan dewasa ini juga diakibatkan karena 
terganggunya sistem tata air karena terbatasnya daerah 
resapan air dan tingginya volume air permukaan (run off). 
Kondisi tersebut secara ekonomis juga dapat menurunkan 
tingkat produkti�tas dan menurunkan tingkat kesehatan dan 
tingkat harapan hidup masyarakat.

Lokasi RTH Pekarangan di Kota Yogyakarta.

STRATEGI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RTH 
KOTA YOGYAKARTA

Penyediaan dan Pemanfaatan 
RTH Publik 

Penyediaan dan Pemanfaatan 
RTH Privat 

Penetapan Hutan Kota RTH Pekarangan Rumah Tinggal 
RTH Lingkungan Perumahan RTH Taman Atap Bangunan 
RTH Kawasan 
Perkantoran/Industri 

RTH Partisipatif 
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STRATEGI UMUM
Strategi umum penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota 
Yogyakarta merupakan arahan penyediaan dan pengelolaan ruang 
terbuka hijau yang ada di Kota Yogyakarta mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi. Tujuan utama dari 
strategi ini adalah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan 
kota serta mengamankan dan  mengisi program ruang terbuka serta 
penghijauan yang telah diatur.

STRATEGI KHUSUS

www.caritra.org
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