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ABSTRACT 

Jakarta as the capital of the State, the city of business and commerce into a city with a high population, Limited 

land area in Jakarta encourages citizens working in Jakarta to choose the outskirts of Jakarta as an alternative 

residence. Population growth, and the potential of the property market encourage changes in suburban Jakarta 

such as Bekasi, Bogor, South Tangerang and encourage conversion, swamps and other productive agricultural 

lands, ultimately changing the ecosystem of the region. The purpose of this research is to study the spatial 

change in Jabotabek area. The method used in this research is descriptive analysis to study land use change in 

Jabotabek area, especially in Bogor Regency, South Tangerang City and Bekasi Regency, using spatial data in 

the form of satellite image since 1998 until 2012. Result obtained from research this is the occurrence of changes 

in the pattern of green open space, forest / city parks, and bodies of water such as lakes and rivers. 
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ABSTRAK 

Jakarta sebagai ibu kota Negara, kota bisnis dan perdagangan menjadi kota dengan populasi tinggi, Luas lahan 

terbatas di Jakarta mendorong warga yang bekerja di Jakarta untuk memilih daerah pinggiran kota Jakarta 

sebagai alternatif  tinggal alternatif. Pertumbuhan penduduk, dan potensi pasar properti mendorong terjadinya 

perubahan di daerah pinggiran kota Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan dan mendorong konversi, 

rawa, dan lahan pertanian produktif lainnya, pada akhirnya mengubah ekosistem wilayah tersebut. Tujuan 

penelitian untuk mengkaji perubahan tata ruang di wilayah Jabotabek. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskriptif untuk mempelajari perubahan tata guna lahan di wilayah Jabotabek, khususnya di 

Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bekasi, dengan menggunakan data spasial berupa 

citra satelit sejak tahun 1998 sampai dengan 2012. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadinya 

perubahan pola ruang terbuka hijau, taman hutan / kota, dan badan air seperti danau dan sungai. 

 
Kata Kunci: Badan air, Ekosistem, Hutan Kota,  Ruang Terbuka Hijau. 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sebagai sebuah ibu kota negara, Kota Jakarta berperan juga sebagai kota perdagangan, kota wisata 
dan kota jasa, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diikuti  meningkatnya populasi 
penduduk dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980 populasi penduduk  6,503,000 jiwa,  tahun 1990 
bertambah menjadi 8,259,000 jiwa dan tahun 2000,  meningkat  menjadi 8,361,100 jiwa.  Hasil sensus 
penduduk pada tahun 2010 meningkat menjadi  9,607,000. (BPS Pusat 2012).  Luas wilayah  kota 
Jakarta 661.52 km

2
, termasuk lautan seluas: 6,977.5 km

2
 (http://www.dephut.go.id/), dengan populasi 

yang terus meningkat dan keluasan daratan yang terbatas mendorong dibangunnya perumahan  dan 
kota-wilayah jabotabek di pinggiran Kota Jakarta, antara lain:   Kota Bekasi, Tangerang, Tangerang 
Selatan, Bogor, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi mengakibatkan  populasi di wilayah tersebut 
tumbuh dengan pesat (BPS Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dalam angka, 2011), hal ini 
dapat dilihat sebagai berikut:  Kabupaten Bogor yang pada tahun 1980 populasi penduduk berjumlah  
2,493,843 jiwa, tahun 1990 meningkat menjadi 3,736,897 jiwa, tahun 2000, 5,508,826 jiwa dan tahun 
2010, menjadi 4,771,932 jiwa. Kabupaten Bekasi pada tahun 1980 populasi berjumlah  1,143,463 jiwa 
dan pada tahun 1990 menjadi 2,104,459 jiwa, tahun 2000 berjumlah menjadi 1,668,494 jiwa dan 
tahun 2010 menjadi 2,630,401 jiwa. Pertumbuhan penduduk terjadi merata di seluruh wilayah Botabek 
yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya  pemekaran kabupaten dan membentuk pemerintah 
kota.  

Konversi lahan pertanian yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan lahan untuk pengembangan 
wilayah jabotabek dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian yang memiliki irigasi teknis yang 
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baik. Pemanfaatan garis sempadan badan air, seperti situ atau kolam ponds, rawa, sungai  
menyebabkan air hujan tidak lagi mempunyai tempat penampungan karena lahan perkotaan kedap 
air. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya aliran permukaan (run off), sehingga siklus hidrologi 
mengalami perubahan. Pengembangan wilayah jabotabek akan berakibat terhadap meningkatnya 
populasi penduduk yang diikuti oleh kebutuhan fasilitas pendukung untuk memenuhi kehidupan  
seperti,  munculnya sekolah,  rumah sakit, pusat bisnis, hiburan, bahkan tidak menutup kemungkinan  
akan memunculkan pusat-pusat produksi untuk produk konsumsi barang dan jasa. Kebutuhan 
konsumsi langsung seperti, energi, air bersih, konsumsi makanan dan transportasi umum meningkat 
disamping itu limbah padat maupun limbah cair dan polusi udara yang dihasilkan bertambah besar.  

 
Lokasi Studi Penelitian dilakukan  pada 3 Kawasan wilayah jabotabek di wilayah Kabupaten Bogor, 
Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bekasi, terletak antara 6

0
18’-6

0
40’ Lintang Selatan dan 

106
0
24’-107

0
12’ Bujur Timur. Ketinggian lokasi penelitian terhadap muka air laut antara lain: Kawasan 

Sentul 250-801 m DPL, Serpong  22-45 m DPL, dan Cikarang Baru 25 m DPL.  

Tinjauan Teori 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di mana wilayah jabotabek dikembangkan merupakan 
penyesuaian dengan masterplan wilayah jabotabek, mengingat pengembangan wilayah jabotabek 
dilakukan lebih awal dibandingkan dengan terbitnya RTRW. Idealnya pembuatan masterplan untuk 
pengembangan kota  baru harusnya mengacu pada RTRW. Menurut Farmer. et al (2006) bentuk-
bentuk baru perencanaan dikemas pada dokumen global jaringan planner tentang 'Reinventing 
Perencanaan', yang mendefinisikan prinsip-prinsip perencanaan  (Todes, Karam, Klug, Malaza., 2010, 
P. 415), antara lain  yang pertama, fokus pada keberlanjutan, integrasi antar sektor berikut dengan 
anggarannya, perencanaan partisipatif. Kedua, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 
memahami pasar dan membuat rencana kredibel. Ketiga, didukung 
oleh investasi publik. Keempat,  pengakuan terhadap  realitas keberadaan permukiman informal dan 
kumuh. Kelima, pengembangan pusat kegiatan yang sesuai dengan konteks. Keenam,  terjangkau, 
strategis dan efektif. Dan terakhir, perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan yang berpihak 
pada masyarakat miskin dan perencanaan inklusif, yang mengakui keragaman. 

UURI No: 26/2007, Tentang Penataan Ruang, Pada  pasal 1, ayat 2, tata ruang merupakan wujud 
struktur ruang dan pola ruang, sedangkan Wilayah ruang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau 
aspek fungsional. (Pasal 1, ayat 17). Terkait dengan pengembangan wilayah jabotabek  pada 
pengembangan kota di wilayah ini, selain memperhatikan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan, sebagai pertimbangan pada rencana Induk Pengembangan (Masterplan) sebuah kota. 
“Kawasan perkotaan   mempunyai kegiatan utama bukan pertanian  dengan susunan fungsi kawasan 
sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi  pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (UU No: 26/2007, Tentang Penataan Ruang, Pasal 1, ayat 
25)”. Berdasarkan rumusan tersebut wilayah jabotabek secara menyeluruh memiliki “struktur  yang 
dapat mendukung aktivitas warga maupun seluruh kegiatan yang ada, yang merupakan susunan 
pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai 
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional 
(UURI No: 26/2007 Tentang Penataan Ruang, Pasal 1, ayat 3).”  

Pengembangan wilayah jabotabek harus menjaga keselarasan, keserasian, keharmonisan, dan 
keseimbangan serta kelestarian fungsi lingkungan, sebuah perencanaan yang terintegrasi dan dapat 
melindungi kawasan yang memiliki keunikan alam, maupun budaya.  Dengan demikian 
pengembangan wilayah jabotabek harus didukung oleh sebuah pola ruang. seperti yang diamanahkan 
oleh  UURI No: 26/2007 Tentang Penataan Ruang “Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang 
dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk 
fungsi budi daya (Pasal 1, ayat 4)”, sedangkan pada  Pasal 1, ayat 20, kawasan adalah wilayah yang 
memiliki fungsi  utama lindung atau budi daya. Sebuah wilayah jabotabek yang dikembangkan 
berdasarkan hasil konversi lansekap alami maupun buatan, idealnya selain mempunyai fungsi budi 
daya juga menjaga keseimbangan dengan menjaga kelestarian kawasan lindung. Untuk mencapai 
keharmonisan ruang diperlukan penataaan ruang yang diartikan sebagai: “Suatu sistem proses 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. (UURI No: 
26/2007, tentang Penataan Ruang  Pasal 1, ayat 5): 

”Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota menjadi pedoman untuk, penyusunan rencana 
pembangunan jangka panjang dan menengah daerah,  pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/ kota, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan 
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keseimbangan antar sektor (Pasal 26, ayat 2). Pada Pasal 28, UU No: 26, Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang, kota harus mempunyai, (a)  rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka 
hijau; (b)rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka; (c)non hijau; dan (d)rencana 
penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan 
sektor informal dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota 
sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.” Ruang terbuka hijau 
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, 
tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Pasal 1). 
Pasal 29, Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa ruang publik dan ruang privat  (1), keluasan RTH 
pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota (2), proporsi ruang terbuka hijau publik 
pada wilayah kota  paling sedikit 20% , dan 10% privat dari luas wilayah kota. Keberadaan RTH 
diperjelas kembali pada permen PU No: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan 
pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan 
RTH memiliki fungsi, ekologis, sosial  budaya, dan estetika,ekonomi. Ruang terbuka hijau di wilayah 
jabotabek merupakan sebuah ruang terbuka yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan Kawasan 
Budi Daya.  

Pembangunan perkotaan merupakan penentu utama dari struktur ekosistem dan sangat 
mempengaruhi fungsi ekosistem alam melalui kegiatan manusia seperti konversi lahan dan 
menipisnya sumber daya alam, pembuangan  emisi dan  limbah (Bolund dan Hunhammar, 1999), 
terutama disertai dengan percepatan urbanisasi dan ekonomi yang semakin berkembang, 
serangkaian masalah pada ekosistem perkotaan semakin menjadi serius, seperti pencemaran udara 
berat, degradasi ekologi dan kelangkaan sumber daya. Ekosistem dapat dipahami dan dipelajari 
dengan berbagai ukuran. Apakah itu sebuah kolam, sungai, danau, atau sebidang kolam, hutan, atau 
lansekap. Bahkan laboratorium merupakan satuan ekosistem yang dapat diamati. Selama komponen-
komponen pokok dan  berinteraksi membentuk kerja sama untuk mencapai suatu kemantapan 
fungsional, walau hanya dalam waktu singkat, kesatuan  tersebut dapat dianggap sebagai suatu 
ekosistem. Ekosistem perkotaan jelas berbeda dari ekosistem alam, khususnya pada fitur yang  
mengandung berbagai fasilitas buatan. 

“Kota-kota dapat dianggap sebagai ekosistem, karena terdiri dari komponen abiotik dan biotik 
yang saling berinteraksi (Newman dan Jennings, 2008, p. 93),”  dan  menurut Alberti (2008), 
“kota adalah ekosistem yang didominasi manusia dengan kompleksitas dan aktivitasnya 
membuat mereka berbeda dari ekosistem alami pada beberapa aspek seperti iklim, tanah, 
hidrologi, komposisi keanekaragaman hayati, dinamika populasi dan aliran energi dan materi 
(Dizdaroglu, Yigitcanlar dan Dawes, 2012, p.2).” 

Lingkungan dan ekosistem dapat sebagai penyedia sumber daya untuk produksi atau konsumsi 
perkotaan, misalnya, ruang hijau perkotaan dapat menyediakan air, peneduh atau iklim mikro, selain 
itu lingkungan dan ekosistem dapat sebagai penyedia aset budaya: Ruang Terbuka Hijau dapat 
memberikan kemudahan lokal, estetika dan sebagai warisan budaya bagi masyarakat setempat, di 
Indonesia secara umum ruang terbuka  di pusat kota disebut sebagai alun-alun sebagai sebuah ruang 
yang multi fungsi, yang ada sejak zaman kerajaan, contoh adalah di kota Yogyakarta.  Ekosistem 
Pekotaan terdiri dari tujuh unsur (Bolund dan Sven 1999, p. 294) yang diidentifikasi sebagai: pohon 
jalan, rumput&taman, hutan kota, lahan pertanian, lahan basah, danau/laut dan sungai. “Fungsi 
ekosistem adalah kemampuan proses bumi untuk mempertahankan hidup selama jangka waktu yang 
panjang. Keanekaragaman hayati menjadi faktor yang esensial fungsi dan keberlanjutan ekosistem.  
(Alberti, 2005, p. 173).”  Selain lahan pertanian karena terbatasnya lahan pada kota baru tujuh unsur 
dalam ekosistem perkotaan ini pada pengembangan kota baru di wilayah Botabek , dapat ditera pkan, 
karena akan memberikan jasa ekosistem yang bermanfaat untuk menjaga kualitas lingkungan kota 
baru.  

Pada  pengembangan lahan yang mengubah lingkungan alami menjadi lingkungan binaan dapat 
mengakibatkan terjadinya perubahan pada karakter lansekap. Pendekatan ideal pada  tahap 
pengembangan lahan  kota baru adalah menggunakan pendekatan preservation, accentuation, 
alteration. Pendekatan  destruction harus dihindari,  karena pada pendekatan ini pengembangan 
lahan menggunakan teknik Cut & Fill  yang memotong atau meratakan lahan sehingga permukaan 
lahan memiliki  elevasi yang sama akibatnya akan terjadi perubahan ekologi,  hilangnya 
keanekagaman hayati dan terjadinya limpasan air permukaan.  Berubahnya ekologi berakibat juga 
terhadap ekosistem yang tidak lagi dapat memberikan jasanya secara maksimal, antara lain: 
penyediaan air  tawar; tempat rekreasi dan budaya;  pangendalian, erosi, penyerapan karbon; 
pendukung untuk layanan akuifer, siklus hidrologi 
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Makalah ini mendiskusikan penataan ruang pada pengembangan wilayah jabotabek yang mengkaji 
lansekap alami   di wilayah Botabek. Untuk melihat perubahan tata guna lahan sejak tahun 2008 
sampai dengan 2012, menggunakan analisis spasial temporal dengan  analisis deskriptif dengan 
menggunakan data citra satelit. Hasil diskusi makalah ini mendapatkan parameter ekosistem pada  
penataan ruang, untuk mereduksi limpasan permukaan dan konservasi air bawah tanah. 

 

METODE 

Metode pada makalah ini menggunakan metode deskriptif-analisis, dengan melakukan observasi 
terhadap fenomena yang mempengaruhi kualitas lingkungan pada kawasan kota-wilayah jabotabek. 
Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling, yaitu melakukan survey terhadap 
fenomena yang menarik di Kawasan Wilayah jabotabek, antara lain: Ruang Terbuka Hijau Seperti 
Hutan Kota, Taman Kota, Badan Air berupa daerah aliran sungai (DAS) dan danau,  Daerah Resapan 
Air, Median Jalan, dan Saluran udara tegangan tinggi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Perpres no 54 tahun 2008 mengenai penataan ruang Jabodetabekpunjur diatur mengenai 
ketentuan kawasan resapan air, Sempadan sungai danau/situ. Peraturan  Pemerintah No: 38 Tahun 
2011, tentang sungai, mengatur garis sempandan sungai sebagai garis batas luar pengamanan luar, 
daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai & bekas sungai. Daerah sempadan danau/waduk 
adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi sungai.  Hal ini sejalan dengan undang-undang penataan ruang 
No: 26, Tahun 2007, yang bertujuan: mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam 
dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan buatan 
dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan 
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Bab 2, Pasal 3).” 
Diharapkan dengan adanya UU no 26/27, Perpres no 58/2008, dan PP no 38/2011, tekanan yang 
dihadapi Kota Jakarta yang berada dibahagian hilir jabodetabekpunjur seperti banjir dapat berkurang. 

Keterkaitan peran pemerintah dengan masterplan yang dibuat pengembang adalah,  pemerintah 
membuat  Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW) yang mengacu pada UU no 26/2007, tentang 
penataan ruang, maupun peraturan presiden maupun menteri, terkait dengan penataan ruang 
perkotaan, antara lain: Perpres no 58/2008, tentang penataan ruang Jabodetabekpunjur, dan PP no 
38/2011, tentang sungai. Dengan adanya RTRW pengembang (developer) memiliki panduan pada 
perencanaan dan pengembangan wilayah jabotabek, sedangkan dengan adanya masterplan 
pemerintah memiliki pedoman saat mengawasi dan mengendalikan pengembangan wilayah 
jabotabek. Setelah masterplan disetujui  pemerintah harus membuat rencana detail pengembangan 
wilayah jabotabek. Di samping dengan adanya RTRW diharapkan pengembangan wilayah jabotabek 
maupun perumahan dengan skala besar pada  satu kabupaten maupun kota dapat terintegrasi, 
dengan demikian diharapkan akan terwujud kualitas ruang wilayah jabotabek yang dapat menuju kota 
berkelanjutan. Tata Rung Wilayah Botabek merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah  
Jabodetabek-Punjur yang telah ditetapkan dengan Perpres no 54/2008, tentang tata ruang 
Jabodetabekpunjur. Pada pasal 1, ayat 5. Mencakup  Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi, Puncak, Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Jabodetabekpunjur, adalah 
kawasan strategis nasional yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten.  Kabupaten Bogor, 
Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan,  Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, 
Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan Kota Depok. 

Bagian Utara, sekitar Kota Jakarta, didominasi oleh perumahan (perkotaan), perdagangan, jasa, dan 
industri, Bagian Barat (Serpong, Tangerang,) didominasi oleh perumahan (pedesaan), pertanian, 
Industri, sedangkan Bagian Timur (Bekasi) didominasi perumahan (pedesaan), pertanian, Industri, 
sedangkan Bagian Selatan didominasi oleh perumahan, dan pertanian (Perpres no 54/2008, tentang 
tata ruang Jabodetabekpunjur). Perubahan tata guna lahan Jabodetabekpunjurakan mengkonversi 
lahan pertanian, perkebunan, maupun pedesaan, yang dapat berakibat  meluasnya kawasan yang 
kedap air sehingga memperbesar limpasan air permukaan. Perubahan tata guna lahan akan semakin 
cepat bila pembangunan Jakarta Outer Ring Road 2 selesai  terutama pada kawasan Serpong/Bumi 
Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, Tambun yang merupakan kawasan budi daya 
prioritas (Perpres no 54/2008, pasal 13, ayat 1), dan pada pasal 46, ayat 2,  kawasan budi daya 
prioritas meliputi: (a) Kawasan perbatasan antar daerah; (b). Kawasan pertanian ber-irigasi teknis; 
(c) Daerah aliran sungai yang kritis;(d).  Kawasan pusat kegiatan ekonomi yang mencakup 
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pusat kegiatan perdagangan dan pusat kegiatan industri; (e). Kawasan sekitar bandar udara; dan (f) 
Kawasan sekitar pelabuhan laut. 

 

 
 

 
 

Gambar 1. Rencana Tata Guna Lahan Jabodetabek Punjur 
Sumber: Perpres No 54 tahun 2008 

 
Penetapan Rencana Jakarta Outer Ring Road 2, idealnya dilengkapi dengan upaya  konservasi 
Peraturan Pemerintah  No 38/2011, tentang sungai, menetapkan garis sempadan sungai dapat 
melindungi daerah Aliran Sungai (DAS), dan mempertahankan kemampuan infiltrasi air tanah, serta 
menahan terjadinya erosi yang dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan sungai akibat 
sedimentasi dari butiran tanah  yang terbawa air hujan. Koridor hijau di kawasan Jabodetabekpunjur 
selain sepanjang JOR 2, dan sepanjang DAS, dapat juga berasal dari  saluran udara tegangan ekstra 
tinggi (SUTET), maupun jalur pipa gas yang ada di kawasan Botabek. Pengembangan koridor hijau, 
sesuai dengan pengembangan Jabodetabek punjur yang bertujuan   antara lain: mewujudkan daya 
dukung lingkungan yang berkelanjutan pada pengelolaan kawasan, untuk  menjamin tetap 
berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan 
(Perpres no 58/ th 2008, tentang tata ruang Jabodetabek punjur pasal 2, ayat 1b). Dengan adanya 
penetapan garis sempadan jalan tol diharapkan air hujan yang jatuh pada permukaan jalan dapat 
meresap kedalam tanah (infiltrasi), karena  garis sempadan jalan   berupa koridor hijau atau sabuk 
hijau (green belt) yang berada pada sepanjang Jakarta Outer ring road 2. (JOR 2). 

Pengembangan perkotaan di Wilayah Jabotabek idealnya dapat menjadi kota berkelanjutan.  Warga 
di kota-kota baru yang dikembangkan di Wilayah Botabek pada umumnya merupakan masyarakat 
dengan ekonomi menengah atas, harus dapat berbaur dengan masyarakat lokal yang pada umumnya 
merupakan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah bawah. Pengembangan wilayah jabotabek  
idealnya harus dapat mengangkat ekonomi masyarakat lokal, hal ini dapat dilakukan dengan cara 
memberi sarana pendidikan dan lapangan kerja. Kemakmuran akibat pertumbuhan ekonomi wilayah 
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jabotabek harus dapat dinikmati oleh masayarakat lokal, sehingga akan tercapai keadilan, dengan 
meningkatnya ekonomi masyarakat lokal, akan mendorong rendahnya angka kriminal di wilayah 
jabotabek. Adanya permukiman penduduk lokal di dalam kawasan wilayah jabotabek, pengembang 
sebagai institusi yang mengembangkan wilayah jabotabek, selayaknya melakukan penataan pada 
perkampungan penduduk lokal dengan demikian kondisi perkampungan masyarakat lokal akan 
menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan perbedaan yang tajam dengan permukiman di kawasan 
wilayah jabotabek. Tempat-tempat rekreasi seperti hutan atau taman kota harus dapat diakses oleh 
penduduk lokal maupun masyarakat yang ada di sekitar wilayah jabotabek, dengan cara seperti itu 
dapat diharapkan kesenjangan sosial antara warga kota baru dan penduduk lokal maupun penduduk 
yang berada di wilayah jabotabek dapat dipersempit. Adanya akses, dan lapangan kerja bagi 
masyarakat lokal maka perubahan lingkungan akibat adanya pengembangan wilayah jabotabek dapat 
mensejahterakan penduduk lokal. 
 
Pengembangan badan air seperti danau dapat berfungsi sebagai penyedia air baku, mengurangi 
limpasan air permukaan maupun menurunkan iklim mikro, hal  yang sama dapat dilakukan oleh ruang 
terbuka hijau (RTH), karena RTH maupun badan air (danau) dapat memperbesar kapasitas infiltrasi. 
Di samping itu danau maupun RTH dapat dapat memberikan manfaat bagi warga wilayah jabotabek, 
maupun penduduk sekitar wilayah jabotabek sebagai obyek wisata. Pada Kawasan Jabotabek 
mengalir 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berhulu di Wilayah Kabupaten Bogor, dengan hilir 
berada pada Kota Jakarta (DAS Ciliwung), Kota Tangerang (DAS Cisadane), dan Kota Bekasi (DAS 
Cieulengsi). Ketiga DAS ini merupakan suatu ekoregion yang memiliki kesamaan ciri ilkim, flora, fauna 
asli, tanah, dan interaksi manusia dengan alam yang menggambar integritas sistem alam dan 
lingkungan hidup. Ketiga DAS memberikan jasa ekosistem, sebagai pemasok sumber air bersih kota 
yang dialirinya (Permen Lhk RI No P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, pasal 1,ayat 4 Tentang Norma, 
Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion Pada Pusat Pengendalian 
Pembangunan Ekoregion). Jumlah danau/situ di wilayah Jabodetabek tersebar di Kabupaten Bogor 
(122 buah), Kabupaten Tanggerang (45 buah), Kabupaten Bekasi (17 buah), DKI Jakarta (16 buah). 
(Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, 2008), kondisi fisik keadaan danau/situ, saat ini 
mendapat tekanan akibat pembangunan di kawasan Jabodetabek, dan beberapa diantaranya 
sebanyak 26 danau  mengalami perbaikan. Keberadaan danau/situ  penting, selain sebagai tempat 
menyimpan air hujan dan dapat mengurangi limpasan air hujan (runoff). Air hujan Setelah jatuh ke 
permukaan tanah disebut suplai air permukaan tanah, akan mengalir pada permukaan tanah (runoff), 
dan sebagian air hujan yang masuk kedalam tanah disebut infiltrasi. Air yang masuk kedalam tanah 
(infiltrasi) ada yang menguap kepermukaan tanah dan sebahagian diserap tumbuhan, dan 
sebahagian masuk lebih dalam kedalam tanah menjadi air bawah tanah (abt), kemudian masuk 
kedalam sungai, dan danau melalui aliran bawah tanah . Air di dalam danau, sungai, dan laut akan 
menguap dan kembali ke udara.(Arsyad, 2010). “Mengikuti  klasifikasi NEA Inggris subhabitat air 
meliputi badan air alami dan buatan seperti sungai, air tanah danau, rawa, kolam, selokan, kanal dan 

waduk. Badan air ini memiliki jasa ekosistem (Losco et al., 2012, p. 6).”  

Penggunaan lahan campuran menunjukkan keragaman fungsional lahan dengan penggunaan seperti 
perumahan, komersial, industri, kelembagaan, dan, yang berkaitan dengan transportasi,dapat 
mengurangi penggunaan mobil pribadi untuk komuter untuk berbelanja, kerja, dan rekreasi karena 
layanan berada dalam jarak yang wajar dengan hunian, sehingga mendorong orang untuk bersepeda 
atau berjalan kaki. Keberagaman pada wilayah jabotabek dapat berupa kepadatan bangunan, ukuran 
rumah tangga, usia, kelas sosial dan budaya, dengan demikian, keragaman merupakan konteks 
sosial dan budaya dari bentuk perkotaan. 

Pembangunan apartemen sebagai wujud efisiensi penggunaan lahan di perkotaan, merupakan rasio 
orang atau unit hunian terhadap area lahan. Hubungan antara kepadatan dan karakter perkotaan juga 
didasarkan pada konsep ambang batas. Efisiensi pengunaan Iahan, ketersediaan air bersih 
merupakan fenomena perkotaan masa depan sebagai kota berkelanjutan yang dapat dicapai dengan 
pusat layanan kota yang jaraknya wajar, adanya ruang terbuka hijau dan badan-badan air sebagai 
tempat rekreasi yang terjangkau oleh seluruh strata sosial.  

Ruang Terbuka Hijau dengan koridor sebagai penghubung antara patch dapat juga memiliki fungsi 
memperbesar kapasitas infiltrasi sehingga air hujan yang jatuh pada permukaan jalur pejalan kaki 
maupun jalur sepeda  sepanjang koridor dapat dialirkan ke bahu jalan sehingga terjadi proses infiltrasi 
yang dapat berpotensi mempertahankan air bawah tanah (abt). Demikian juga Sutet sebagai sebagai 
sebuah koridor dapat memiliki fungsi sebagai pengendali limpasan air, dengan cara mengalirkan air 
hujan yang jatuh pada sepanjang jalur ke SUTET dan Jalan raya, jalur pesepeda, dan jalur pejalan 
kaki  sebagai sebuah koridor yang menghubungkan antara patch  juga memiliki jasa ekosistem 
mengendalikan limpasan air yang jatuh pada permukaannya.   
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Taman/Hutan kota telah memberikan jasa antara lain :1) regulasi yaitu dapat menurunkan suhu mikro, 
dan mencegah longsor pada kawasan yang memiliki kemiringan >25%. Selain itu dapat menjaga 
ketersedian air bawah tanah (abt) dan dapat mengurangi temperatur udara di sekitarnya, seperti yang 
diungkap oleh Doick dan Hutchings (2013), “permukaan pada ruang terbuka hijau menimbulkan suhu 
udara dingin, 2-8°C lebih dingin dibandingkan udara sekitarnya, 2) Sosial dan Budaya, sebagai sarana 
rekreasi,  interaksi dan komunikasi antar warga wilayah jabotabek maupun dengan masyarakat di 
sekitarnya.  Dari sisi ekonomi taman/hutan, mendorong orang berkunjung  dengan waktu yang lama, 
dan akan terjadi transaksi, baik untuk makanan, minuman atau barang souvenir,  maupun jasa seperti 
parkir, permainan. hal ini karena  rendahnya suhu udara dan suasana yang nyaman. Menurut Zabel 
(2007), Soeriaatmaja (1989), Hirokawa (2011), bahwa pohon/vegetasi dapat mengurangi suhu udara 
mikro.  Selain ruang terbuka hijau sebagai penyimpan air bawah tanah,  demikian juga dengan danau 
atau kolam. Sebagai ekosistem, danau yang berada di kota memiliki jasa regulasi, yaitu menampung 
air limpasan sehingga dapat mengurangi potensi banjir, selain jasa regulasi danau juga mempunyai 
jasa budaya, rekreasi dan edukasi.   

Taman-taman (pasif)/RTH di Kawasan kota-wilayah jabotabek dapat di jadikan sebuah Hutan Kota 
dengan mengoptimalkan kerapatan pohon-pohon yang ditanam. Koridor sepanjang jalan tol, arteri,  
interchange, maupun pada garis sempadan badan sungai memungkinkan kerapatan pohon 
dioptimalkan penanamannya.  Hutan Kota  memiliki banyak fungsi antara lain, Menurut Grey,dan 
Deneke (1986), dapat berkontribusi pada psikologis, sosiologis, dan kesejahteraan ekonomis 
masyarakat kota. Kenyamanan udara disebabkan oleh temperatur, kelembaban udara, dan aliran 
udara berdampak positif terhadap manusia yang hidup di sekitarnya. Hutan Kota juga mempunyai 
pengaruh terhadap lingkungan, pengaruh ini melalui tiga faktor lingkungan yang saling berhubungan, 
yaitu iklim, tanah, dan pengadaan air. Hutan mempunyai pengaruh terhadap iklim mikro, karena 
pohon-pohon mampu mengurangi kecepatan angin, sehingga penguapan air (evaporasi)  berkurang, 
dan disekitar hutan kota menjadi nyaman (Soeriaatmadja, 1989). Manfaat lain,  vegetasi  memiliki  
fungsi lain antara lain dapat  mengurangi panas yang dipancarkan oleh matahari, dengan jalan 
menyerap, mengurangi pantulan matahari yang jatuh kepermukaan lahan, mengurangi tekanan angin, 
sehingga akan mengurangi temperatur udara di sekitar vegetasi itu tumbuh, juga berfungsi 
mempertinggi daya serap air hujan, dan mengurangi tekanan muka tanah dari butiran air hujan. 
Dengan demikian vegetasi dapat melindungi dan mengurangi terjadinya aliran permukaan (run off), 
dan mempercepat terjadinya peristiwa inflitrasi, kondisi ini memungkinkan  membaiknya  siklus 
Hidrologi. Dengan membaiknya siklus hidrologi, dampak positifnya adalah bertambahnya cadangan 
air pada bawah tanah (groundwater), sehingga secara alami akan mengurangi resiko terjadi 
penurunan muka tanah (land subsidence), yang saat ini mengancam Kota Jakarta. 

KESIMPULAN 

Pengembangan lahan untuk perumahan/kota memperhatikan ekosistem yang ada di dalamnya, 
seperti ekosistem Danau, Rawa, vegetasi. Peran taman, hutan kota bukan saja sebagai penghias 
kota/perumahan, tetapi juga menciptakan suasana lingkungan yang nyaman, juga memberi efek 
positif bagi hubungan sosial masyarakat yang ada pada permukiman.  Jumlah air hujan yang jatuh 
pada kawasan kota dapat direkaya untuk dapat meresap di lokasi lahan yang dikembangkan, 
sehingga tidak terjadi aliran permukaan (Run off) yang merugikan wilayah di bawahnya. Penataan 
Ruang Kawasan kota-wilayah jabotabek dan  pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai suatu 
ekoregion pada Wilayah BOTABEK harus terpadu, mengoptimalkan pemanfaatan DAS baik dari segi 
ekologis, sosial dan ekonomi perlu dilaksanakan secara terpadu antara stakeholderst. Untuk 
optimalisasi fungsi DAS, garis sempadan sungai dijadikan hutan kota atau Botanical Garden. 

Pemerintah dalam hal ini diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator pembangunan, dengan peran 
aktif lebih banyak diharapkan dari masyarakat. Dalam hal ini pemberdayaan dan keterlibatan 
masyarakat di dalam Kawasan DAS merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan DAS. Oleh 
karena itu masyarakat perlu dilibatkan sejak awal proses perencanaan pengelolaan DAS, dan terlibat 
dalam teknis pelaksanaannya.  
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