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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui berapa besar proporsi Ruang Terbuka Hijau dan 

Ruang Terbuka Non Hijau di Universitas Negeri Yogyakarta; 2) mengetahui fungsi Ruang Terbuka 

Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau di Universitas Negeri Yogyakarta; dan 3) mengetahui 

bagaimana gambaran status zona Ruang Terbuka di Universitas Negeri Yogyakarta. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan cara 

membandingkan kriteria standar Ruang Terbuka dengan kondisi realita. Teknik pengumpulan data 

melalui observasi dan pengukuran dimensi bangunan serta ruang terbuka menggunakan bantuan 

website planimeter. Penelitian ini membagi wilayah UNY menjadi 6 zona. Dasar pengelompokkan 

zona melalui tinjauan fisik yaitu jalan yang memisahkan beberapa Fakultas yang terdapat di UNY. 

Setiap zona terdiri dari beberapa kluster berdasarkan pada kelompok pembagian zona. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) besaran proporsi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang 

Terbuka Non Hijau di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta Karangmalang secara berturut-turut 

ialah: a) zona A sebesar 59,82% dan 40,18%; b) zona B sebesar 45,17% dan 54,83%; c) zona C 

sebesar 55,93% dan 44,07%; d) zona D sebesar 59,62% dan 40,38%; e) zona E sebesar 75,20% dan 

24,80%; dan f) zona F sebesar sebesar 70,25% dan 29,75%; 2) fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta Karangmalang 

secara umum terbagi menjadi a) linier meliputi pedestrian dan streetscapes, serta b) square meliputi 

parking area dan landmark per zona; 3) gambaran status zona Ruang Terbuka di Kampus Universitas 

Negeri Yogyakarta Karangmalang ialah sebagai berikut: a) zona A berstatus ideal dengan persentase 

RT sebesar 71,31%; b) zona B berstatus kurang ideal dengan persentase RT sebesar 58,84%; c) zona 

C berstatus ideal dengan persentase RT sebesar 74,43%; d) zona D berstatus ideal dengan persentase 

RT sebesar 72,21%; e) zona E berstatus cukup ideal dengan persentase RT sebesar 61,94%; f) zona F 

berstatus cukup ideal dengan persentase RT sebesar 60,85%; dan secara keseluruhan berstatus cukup 

ideal dengan persentase RT sebesar 67,93%. 

 

Katakunci: RTH, RTNH, Universitas Negeri Yogyakarta 

 
 

1. Pendahuluan  

Universitas Negeri Yogyakarta merupakan 

salah satu Universitas Negeri yang terdapat di 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Universitas Negeri Yogyakarta memiliki dua 

tempat perkuliahan yang terdapat di 

Karangmalang dan Wates. Luas kampus utama 

UNY yang terdapat di Karangmalang sebesar 

431.770 m
2
. Secara umum ciri utama kampus 

Universitas yang mengacu sifat akademik dan 

telah dikembangkan oleh banyak negara maju 

yaitu mencerminkan sifat penjelajahan semesta, 

dengan ciri utama sebagai bangunan fasilitas 

belajar yang lengkap, terdapat fasilitas olah raga, 

fasilitas budaya dan lingkungannya bersih, hijau 

serta artistik. UNY merupakan salah satu kampus 

Negeri yang mengimplementasikan beberapa ciri 

utama tersebut, salah satunya adalah dengan 

memanfaatkan penggunaan lahan secara 

maksimal. Secara garis besar, tata ruang fisik 

kampus Universitas Negeri Yogyakarta telah 

dibuat dua kali, dituangkan dalam Rencana 

Induk Pengembangan (RIP) 1981-1991 dan RIP 

1991-2001. Akan tetapi penggunaan lahan di 

UNY cenderung pada pemenuhan kebutuhan 

ruang kelas perkuliahan baik teori dan praktik 

maupun sarana pelengkap lainnya, belum 

terdapat keseimbangan dengan penyediaan luas 

minimal ruang terbuka. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

perlu adanya tinjauan mengenai  pemanfaatan 

ruang terbuka hijau di Kampus utama 

Universitas Negeri Yogyakarta Karangmalang 

sehingga didapatkan gambaran berapa batasan 

maksimal Ruang Terbuka yang harus dipenuhi 

oleh setiap zona dan Universitas secara umum. 

Kajian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui berapa 

besar proporsi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang 

Terbuka Non Hijau di Universitas Negeri 

Yogyakarta; 2) mengetahui fungsi Ruang 

Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau di 

Universitas Negeri Yogyakarta; dan 3) 

mengetahui bagaimana gambaran status zona 

Ruang Terbuka di Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Hamid Shirvani (1985) berpendapat bahwa 

ruang terbuka merupakan salah satu elemen 

penting dalam pembentukan suatu lingkungan 
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kawasan, serta ruang yang didominasi oleh 

lingkungan alami di luar maupun di dalam, dapat 

berupa taman, halaman, area rekreasi dan jalur 

hijau, sehingga tercipta komunikasi antara 

private dan publik. Ruang terbuka dalam suatu 

permukiman/wilayah akan berperan efektif dan 

bermanfaat jika mengandung unsur kenyamanan 

dan relaksasi baik secara pasif maupun aktif 

(Carmona dkk, 2003). Berdasarkan beberapa 

pendapat tersebut dapat disimpulkan ruang 

terbuka merupakan tempat/wadah untuk manusia 

dan mahluk hidup lainnya, baik secara individu 

maupun berkelompok untuk hidup dan 

berkembang secara berkelanjutan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2008 mendefinisikan tata ruang adalah wujud 

struktur ruang dan pola ruang, sedangkan 

penataan ruang adalah suatu sistem proses 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. Pengembangan 

ruang terbuka hijau juga diatur dalam PP Nomor 

26 Tahun 2008 pada pasal 8 ayat 3 (poin c) 

dimana pengembangan ruang terbuka hijau 

minimal 30% dari luas kawasan perkotaan. 

Penentuan penyediaan ruang terbuka hijau dalam 

pasal 100 ayat 3 mengatakan, peraturan zonasi 

untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan 

memperhatikan beberapa aspek antara lain: 1) 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, 2) 

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk 

bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan 

fasilitas umum lainnya; dan 3) ketentuan 

pelarangan pendirian bangunan permanen selain 

bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan 

fasilitas umum. Berdasarkan aksesbilitas, ruang 

terbuka dibedakan menjadi 2, yaitu: 1) ruang 

terbuka umum, yang memiliki ciri sebagai 

berikut: bentuk dasar dari ruang terbuka selalu 

terletak di luar massa bangunan, dapat 

dimanfaatkan dan dipergunakan oleh setiap 

orang (warga), memberi kesempatan untuk 

bermacam-macam kegiatan atau multifungsi. 

Contohnya ialah jalan, lapangan olahraga, taman, 

pedestrian, dan parkir; 2) ruang terbuka khusus, 

yang memiliki ciri sebagai berikut: bentuk dasar 

ruang terbuka selalu terletak di luar massa 

bangunan, dimanfaatkan untuk kegiatan terbatas 

dan dipergunakan untuk keperluan 

khusus/spesifik (Permen PU No. 5 Tahun 2009). 

Perloff dalam Nursanty (1999) 

menyebutkan bahwa ruang terbuka pada 

pembentukannya mempunyai fungsi: 1) 

menyediakan cahaya dan sirkulasi udara ke 

dalam bangunan terutama pada bangunan tinggi 

di pusat kota, 2) menghadirkan kesan persektif 

pada pemandangan kota (urban scene), terutama 

pada kawasan yang padat di pusat kota, 3) 

menyediakan area rekreasi dengan bentuk 

aktivitas yang spesifik, 4) melindungi fungsi 

ekologis kawasan, 5) memberikan bentuk solid-

void dan kawasan kota, 6) sebagai area cadangan 

bagi penggunaan di masa datang.  

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

secara umum membagi fokus tinjauan 

pemanfaatan ruang terbuka menjadi 2 yaitu 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka 

Non Hijau (RTNH). Menurut Permen PU Nomor 

5 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, mendefinisikan 

bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan 

area memanjang dan atau mengelompok, yang 

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman 

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

Regulasi RTH disusun dengan tujuan untuk 1) 

menyediakan acuan yang memudahkan 

pemangku kepentingan baik Pemerintah kota, 

perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam 

perencanaan, perancangan, pembangunan, dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau, 2) memberikan 

panduan praktis bagi pemangku kepentingan 

ruang terbuka hijau dalam penyusunan rencana 

dan rancangan pembangunan dan pengelolaan 

ruang terbuka hijau, 3) memberikan bahan 

kampanye publik mengenai arti pentingnya 

ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat 

perkotaan, 4) memberikan informasi yang seluas-

luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak 

terkait tentang perlunya ruang terbuka hijau 

sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk 

beraktivitas dan bertempat tinggal.  

Manfaat RTH antara lain sebagai berikut: a) 

manfaat langsung (tangibel) membentuk 

keindahan dan kenyamanan, b) manfaat tidak 

langsung (intangibel) pembersih udara, 

pemeliharaan akan kelangsungan tanah, 

konservasi hayati. Secara fisik RTH dapat 

dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar 

alami, kawasan lindung dan taman-taman 

nasional serta RTH non alami seperti taman, 

lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur 

hijau jalan. Secara struktur ruang, RTH dapat 

mengikuti pola ekologis (mengelompok, 

memanjang, tersebar), maupun pola planologis 

yang mengikuti hirarki dan struktur ruang 

perkotaan. Dari segi kepemilikan, RTH 

dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. 

Baik RTH publik maupun privat memiliki 

beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis 

serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, 

ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk 

RTH dengan fungsi sosial seperti tempat 

istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, 

harus memiliki aksesbilitas yang baik untuk 

semua orang, termasuk aksesbilitas bagi 

penyandang cacat. 

Tujuan penyediaan RTH, antara lain: a) 

sebagai kawasan resapan air, b) sebagai kawasan 

planologis perkotaan, melalui konsep 

keseimbangan antara lingkungan alam dengan 



Seminar Nasional Pascasarjana XIV – ITS, Surabaya, 7 Agustus  2014  
ISBN No.xxx xxxx xxxxx 

lingkungan binaan, c) menciptakan lingkungan 

perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan 

bersih. Fungsi RTH terbagi menjadi fungsi 

utama yaitu fungsi ekologis dan fungsi tambahan 

yang terdiri dari fungsi sosial dan budaya, fungsi 

ekonomi, fungsi estetika. Fungsi ekologis RTH, 

terdiri dari: a) memberi jaminan pengadaan RTH 

menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-

paru kota); b) pengatur iklim mikro agar sistem 

sirkulasi udara dan air secara alami dapat 

berlangsung lancar; c) sebagai peneduh; d) 

produsen oksigen; e) penyerap air hujan; f) 

penyedia habitat satwa; g) penyerap polutan 

media udara, air dan tanah, serta; dan h) penahan 

angin. Fungsi sosial-budaya RTH, antara lain: a) 

menggambarkan ekspresi budaya lokal; b) 

merupakan media komunikasi warga kota; c) 

tempat rekreasi; d) wadah dan objek pendidikan, 

penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari 

alam. Fungsi ekonomi RTH, antara lain: a) 

sumber produktif yang bisa dijual, seperti 

tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur; dan b) 

menjadi bagian dari usaha pertanian, 

perkebunan, kehutanan dan lain-lain. Fungsi 

estetika RTH, antara lain: a) meningkatkan 

kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik 

dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan 

permukimam, maupun makro: lansekap kota 

secara keseluruhan; b) menstimulasi kreativitas 

dan produktivitas warga kota; c) pembentuk 

faktor keindahan arsitektural; d) menciptakan 

suasana serasi dan seimbang antara area 

terbangun dan tidak terbangun. 

Permen PU No. 12 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang 

Terbuka Non Hijau mendefinisikan RTNH 

sebagai lahan yang diperkeras maupun kondisi 

permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi 

tanaman, serta merupakan ruang terbuka di 

bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk 

dalam kategori RTH. Secara garis besar RTNH 

dapat digunakan sebagai: tempat kegiatan 

ekonomi (tempat berlangsungnya berbagai 

aktivitas), membantu fungsi RTH dalam 

konservasi air tanah (drainase dan peresapan), 

serta menciptakan lingkungan perkotaan yang 

aman, nyaman, rapi, indah, dan bersih.  

Manfaat RTNH terbagi menjadi 2, yaitu 

manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat 

RTNH secara langsung merupakan manfaat 

dalam jangka pendek, antara lain: a) 

berlangsungnya aktivitas masyarakat, seperti 

misalnya kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, 

kegiatan parkir, dan lain-lain; b) keindahan dan 

kenyamanan, seperti misalnya penyediaan plasa, 

monumen, landmark, dan lain sebagainya; serta 

c) keuntungan ekonomis, seperti misalnya 

retribusi parkir, sewa lapangan olahraga, dan lain 

sebagainya. Manfaat RTNH secara tidak 

langsung merupakan manfaat yang baru dapat 

dirasakan dalam jangka waktu yang panjang, 

seperti: a) mereduksi permasalahan dan konflik 

sosial; b) meningkatkan produktivitas 

masyarakat; c) pelestarian lingkungan; serta d) 

meningkatkan nilai ekonomis lahan disekitarnya. 

Fungsi utama RTNH adalah sebagai sosial 

budaya, yang berperan sebagai: a) wadah 

aktifitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah 

kota/kawasan perkotaan terbagi dan terencana 

dengan baik; b) pengungkapan ekspresi 

budaya/kultur lokal; c) merupakan media 

komunikasi warga kota; d) tempat olahraga dan 

rekreasi; dan e) wadah dan objek pendidikan, 

penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari 

alam. Sedangkan untuk fungsi pelengkap dan 

ekstrinsik RTNH, antara lain: a) ekologis, RTNH 

mampu menciptakan suatu sistem sirkulasi udara 

dan air dalam skala lingkungan, kawasan dan 

kota secara alami berlangsung lancar. RTNH 

juga berkontribusi dalam penyerapan air hujan, 

sehingga mampu ikut membantu mengatasi 

permasalahan banjir dan kekeringan; b) 

ekonomis, RTNH memiliki nilai jual dari lahan 

yang tersedia, misalnya sarana parkir, sarana 

olahraga, sarana bermain; c) arsitektural, RTNH 

dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah 

lingkungan kota baik dari skala mikro maupun 

makro, RTNH mampu menciptakan suasana 

serasi dan seimbang antara area terbangun dan 

tidak terbangun; d) darurat, RTNH dalam 

mitigasi bencana alam dapat memiliki fungsi 

sebagai jalur evakuasi penyelamatan, RTNH 

secara fungsional dapat disediakan sebagai lokasi 

penyelamatan berupa ruang terbuka perkerasan 

yang merupakan tempat berkumpulnya massa 

(assembly point) pada saat bencana. 

Penyediaan RTNH pada skala 

kota/kawasan perkotaan (city wide) dilakukan 

dengan mempertimbangkan struktur dan pola 

ruang. Struktur dan pola suatu kota terbentuk 

dari adanya hirarki pusat dan skala pelayanan 

suatu kegiatan fungsional yang dihubungkan 

oleh suatu hirarki jaringan jalan dan infrastruktur 

utama (linkage) yang membentuk suatu urban 

fabric, sehingga pada akhirnya membentuk 

ruang-ruang aktivitas fungsional. Secara hirarki 

dari yang terendah, skala pelayanan kegiatan 

fungsional suatu kota dapat dimulai dari skala 

lingkungan, yaitu RT, RW dan kelurahan, pada 

skala kawasan terdapat skala kecamatan sampai 

dengan skala tertinggi yaitu kota. RTNH 

disediakan berdasarkan proporsi kebutuhannya 

yang diindikasi berdasarkan jumlah populasi dan 

luas area pada setiap tingkatannya. Ruang-ruang 

aktivitas fungsional dihubungkan oleh jaringan 

infrastruktur (linkage) yang membentuk suatu 

hubungan kegiatan sesuai dengan hirarkinya. 

Pada jaringan-jaringan tersebut RTNH 

disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan 

aksesbilitas manusia dalam bentuk linier. Ruang-
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ruang aktivitas fungsional dalam bentuk hunian, 

komersial, sosial-budaya, pendidikan, olahraga, 

kesehatan dan lain-lain. 

 

2. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kuantitaif dengan cara 

membandingkan kriteria standar Ruang Terbuka 

dengan kondisi realita. Teknik pengumpulan data 

melalui observasi dan pengukuran dimensi 

bangunan serta ruang terbuka menggunakan 

bantuan website planimeter. Penelitian ini 

membagi wilayah UNY menjadi 6 zona. Dasar 

pengelompokkan zona melalui tinjauan fisik 

yaitu jalan yang memisahkan beberapa Fakultas 

yang terdapat di UNY. Setiap zona terdiri dari 

beberapa kluster berdasarkan pada kelompok 

pembagian zona, berikut nama-nama gedung 

berdasarkan dari pembagian zona, antara lain: a) 

zona A meliputi Fakultas Teknik, gedung LPPM, 

gedung LPPMP, Limuny, Puskom, gedung 

percetakan UNY, b) zona B meliputi Fakultas 

Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu 

Pengetahuan, Dekanat Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Museum Pendidikan, 

Koperasi Mahasiswa, gedung lama Program 

Pascasarjana, c) zona C meliputi Student Center, 

Fakultas Bahasa dan Seni, dan komplek Masjid 

Mujahidin, d) zona D meliputi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, dan GOR UNY, e) zona E 

meliputi Lapangan UNY, Perpus UNY, dan 

Wisma FIK, f) zona F meliputi Rektorat UNY, 

gedung baru Program Pascasarjana, rumah dinas 

Rektor UNY, dan Auditorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Pembagian Zona di UNY 

 

3. Pembahasan 

UNY yang bertempatkan di Kampus utama 

Karangmalang, memiliki luas wilayah sebesar 

431.770 m
2
. UNY memiliki tujuh Fakultas dan 1 

Program Pascasarjana, yang tersebar mulai dari 

Jalan Kolombo hingga Selokan Mataram. 

Fakultas-fakultas tersebut terdiri dari, Fakultas 

Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Bahasa 

dan Seni, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan 

Program Pascasarjana. Disamping itu UNY juga 

memiliki berbagai sarana prasarana pendukung 

dalam unit Universitas. UNY memiliki beberapa 

jalan utama yang terdiri dari 5 jalan utama dan 4 

buah jalan pendukung sebagai penghubung 

setiap Fakultas. Saat ini UNY belum memiliki 

regulasi tentang batasan penyediaan minimal 

ruang terbuka, maka berdasarkan regulasi 

Permen PU No. 12 Tahun 2009 pada halaman 31 

tentang standar luas penyediaan ruang terbuka 

pada bangunan pendidikan, didapatkan asumsi 

perhitungan untuk batasan penyediaan minimal 

ruang terbuka sebagai berikut: 
Tabel 1. Perhitungan Koefesien Ruang Terbuka untuk 
Bangunan Pendidikan 

No Nama 
Jml 

Penduduk 

Kebutuhan 

Koef Rerata 
L.  

Bang 

(m2) 

L. 

Lhn 

(m2) 

1 TK 1.250 216 500 0,432 

0,375 

2 SD 1.600 633 2.000 0,5064 

3 SLTP 4.800 2.282 9.000 0,2536 

4 SMU 4.800 3.835 12.500 0,307 

Dari rata-rata koefesien tersebut sebesar 

0,375 maka apabila diimplementasikan pada total 

luas lahan UNY kampus Karangmalang sebesar 

431.770 m
2
 (sumber: Pengukuran menggunakan 

bantuan website http://acme.com/planimeter/), 

maka luas bangunan = 431.770 m
2
 x 0,375 = 

161.779,4216 m
2
 atau berdasarkan presentase 

sebesar (161.779,4216 m
2
 / 431.770 m

2
 ) x 100 = 

37,47% dari luas total lahan UNY kampus 

Karangmalang. Dapat diasumsikan luas minimal 

Ruang Terbuka yang harus disediakan sebesar 

(100% - 37,47%) = 62,53% atau dibulatkan 

menjadi 60% dari luas lahan UNY kampus 

Karangmalang. Pemanfaatan ruang terbuka 

tersebut nantinya terdiri dari pemanfaatan RTH 

dan RTNH. Area RTH harus terplotting disetiap 

zona sedangkan RTNH dibedakan menjadi 2 

tinjuan yaitu linier yang terdiri dari pedestrian 

dan streetscapes; serta square terdiri dari ikon 

zona (landmark) dan area parkir. 

Berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan 

yaitu sebesar 60% diperuntukkan sebagai ruang 

terbuka, maka setiap zona yang terdapat pada 

kampus UNY harus memiliki luasan minimal 

60% untuk daerah ruang terbuka. Disamping itu 

untuk mewujudkan kampus UNY yang asri, 

bersih, sejuk, nyaman, dan hijau, maka untuk 

http://acme.com/planimeter/)
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pemenuhan RTH minimal sebesar 60% dari luas 

ruang terbuka yang dimiliki UNY dan minimal 

RTNH sebesar 40% dari luas ruang terbuka yang 

dimiliki UNY, dimana pemanfaatan RTNH akan 

fokus kepada (square area) sebesar 25% dari 

besaran total minimal RTNH, sedangkan untuk 

(linier area) dengan luasan minimal 15% dari 

besaran total minimal RTNH. Berikut luas 

minimal ruang terbuka untuk setiap zona: 
Tabel 2. Luas Minimal RT di Setiap Zona 

Zona 

Luas 

Area 

(m2) 

Luas Bang 

(m2) 

Ruang Terbuka 

RTH    

(m2) 

60% 

RTNH 

(m2) 

40% 

 A 76.050 21.819,85 32.538,09 21.692,06 

 B 96.330 33.871,71 37.474,974 24.983,316 
 C 88.580 22.645,7 39.560,58 26.373,72 

 D 52.200 14.507,7 22.615,38 15.076,92 

 E 75.440 28.711,4 28.037,16 18.691,44 
 F 43.170 16.901,8 15.760,92 8.826,1152 

Total 431.770 138.458,2 293.311,84 

Sumber data: Pengukuran menggunakan bantuan 

website  http://acme.com/planimeter/ 

Dalam praktiknya, kondisi ruang terbuka 

hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau 

(RTNH) berdasarkan pembagian zona Kampus 

UNY, antara lain sebagai berikut: 
Tabel 3. Luas RTH dan RTNH Realita di Setiap Zona 

Zona 
RT       

(m2) 

Realita 

RTH    

(m2) 
% 

RTNH 

(m2) 
% 

A 54.230,15 32.440,15 59,82 21.789,67 40,18 
B 62.458,29 28.215,29 45,17 34.245,88 54,83 

C 65.934,3 36.874,3 55,93 29.057,25 44,07 

D 37.692,3 22.471,3 59,62 15.220,15 40,38 
E 46.728,6 35.138,6 75,20 11.588,69 24,80 

F 26.268,2 18.452,2 70,25 7.814,79 29,75 

Total 293.311,84 173.591,84 59,18 119.716 40,82 

Sumber data: Pengukuran menggunakan bantuan 

website  http://acme.com/planimeter/ 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, 

maka untuk masing-masing zona didapatkan 

besaran ruang terbuka hijau dan ruang terbuka 

non hijau sebagai berikut: a) zona A sebesar 

59,82% (32.440,15 m
2
) dan 40,18% (21.789,67 

m
2
); b) zona B sebesar 45,17% (28.215,29 m

2
) 

dan 54,83% (34.245,88 m
2
); c) zona C sebesar 

55,93% (36.874,3 m
2
) dan 44,07% (29.057,25 

m
2
); d) zona D sebesar 59,62% (22.471,3 m

2
) 

dan 40,38% (15.220,15 m
2
); e) zona E sebesar 

75,20% (35.138,6 m
2
) dan 24,80% (11.588,69 

m
2
); dan f) zona F sebesar sebesar 70,25% 

(18.452,2 m
2
) dan 29,75% (7.814,79 m

2
). Secara 

umum ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non 

hijau UNY memiliki besaran 59,18% 

(173.591,84 m
2
) dan 40,82% (119.716 m

2
). 

Berikut kondisi realita ruang terbuka 

berdasarkan pembagian zona Kampus UNY, 

antara lain: 
Tabel 4. Kondisi Realita Ruang Terbuka di Setiap Zona 

Zona 

Luas 

Area 

(m2) 

Luas Bang 

(m2) 
RT % 

A 76.050 21.819,85 54.230,15 71,31 

B 96.330 33.871,71 62.458,29 58,84 

C 88.580 22.645,7 65.934,3 74,43 

D 52.200 14.507,7 37.692,3 72,21 

E 75.440 28.711,4 46.728,6 61,94 

F 43.170 16.901,8 26.268,2 60,85 

Total 431.770 138.458,2 293.311,84  

Sumber data: Pengukuran menggunakan bantuan 

website  http://acme.com/planimeter/ 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, 

maka untuk masing-masing zona didapatkan 

besaran ruang terbuka sebagai berikut: 1) zona A 

sebesar 54.230,15 m
2
 (71,31%); 2) zona B 

sebesar 62.458,29 m
2
 (58,84%); 3) zona C 

sebesar 65.934,3 m
2
 (74,43%); 4) zona D sebesar 

37.692,3 m
2
 (72,21%); 5) zona E sebesar 

46.728,6 m
2
 (61,94%); 6) zona F sebesar 

26.268,2 m
2
 (60,85%). Dengan total besaran 

ruang terbuka di Kampus utama UNY 

Karangmalang adalah sebesar 293.311,84 m
2
 

(67,93%). Berikut gambaran pemanfaatan ruang 

terbuka non hijau di UNY secara umum: 
Tabel 5. Gambaran Pemanfaatan RTNH di UNY 

Zona RTH (m2) 
Ruang Terbuka Non Hijau 

Pedestrian Parkir Landmark 

A 32.538,09 3.910 14.657 3.223 
B 37.474,974 7.130 25.340 1.773 

C 39.560,58 3.374 24.962 724 

D 22.615,38 1.282 9.612 4.327 
E 28.037,16 1.207 7.649 2.734 

F 15.760,92 926 4.437 2.453 

Total 175.987,10 17.829 86.657 15.234 

Sumber data: Pengukuran menggunakan bantuan 

website  http://acme.com/planimeter/ 

Berdasarkan hasil observasi, secara garis 

besar pemanfaatan ruang terbuka di UNY terdiri 

dari pedestrian, parkir, dan landmark di setiap 

zona. Zona A memiliki panjang pedestrian 

sebesar 3910 m
2
, kantung parkir sebesar 14.657 

m
2
, dan landmark berupa taman depan KPLT 

Fakultas Teknik sebesar 3.223 m
2
 ; zona B 

memiliki panjang pedestrian sebesar 7.130 m
2
, 

kantung parkir sebesar 25.340 m
2
, dan landmark 

berupa taman Pancasila sebesar 1.773 m
2
; zona C 

memiliki panjang pedestrian sebesar 3.374 m
2
, 

kantung parkir sebesar 24.962 m
2
, dan landmark 

berupa taman area di Pendopo Tedjo Fakultas 

Bahasa dan Seni sebesar 724 m
2
; zona D 

memiliki panjang pedestrian sebesar 1.282 m
2
, 

kantung parkir sebesar 9.612 m
2
, dan landmark 

berupa taman area GOR UNY sebesar 4.327 m
2
; 

zona E memiliki panjang pedestrian sebesar 

1.207 m
2
, kantung parkir sebesar 7.649 m

2
, dan 

landmark berupa taman bermain di area wisma 

Fakultas Ilmu Keolahragaan sebesar 2.734 m
2
; 

zona F memiliki panjang pedestrian sebesar 926 

m
2
, kantung parkir sebesar 4.437 m

2
, dan 

landmark berupa taman depan rektorat UNY 

sebesar 2.453 m
2
. 

Apabila ditinjau berdasarkan pembagian 

zona di Kampus UNY Karangmalang dan 

bersumber dari hasil pengukuran di atas, maka 

akan didapatkan beberapa zona yang persentase 

ruang terbuka dibawah standar asumsi minimal 

60%. Zona yang persentase ruang terbuka 

dibawah standar asumsi minimal 60% yaitu zona 

B, sedangkan zona E dan zona F berada pada 
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batas minimal standar. Berikut skema alur pikir 

dalam penyelesaian masalah per zona (tinjauan 

zona B) seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Alur Penyelesaian Masalah 

 

Berdasarkan bagan alur penyelesaian 

masalah di atas, proporsi pemanfaatan ruang 

terbuka untuk setiap zona masih menggunakan 

asumsi minimal 60% dari luas lahan, sedangkan 

untuk proporsi ruang terbuka hijau sebesar 60% 

dari luas ruang terbuka zona B dan 40% sisanya 

digunakan sebagai pemanfaatan ruang terbuka 

non hijau. Apabila dalam praktiknya 

pemanfaatan RTH < 60% dari luas ruang terbuka 

zona B, maka kekurangan dari prosentase 

tersebut harus dialokasikan pada RTNH dengan 

catatan 40% sebagai RTNH dan X% 

dimanfaatkan sebagai area RTNH yang dapat 

meresapkan air (contoh penggunaan non aspal 

pada parking area dan pedestrian). Apabila 

pemanfaatan ruang terbuka pada zona B < 60% 

dari luas lahan, maka prosentase kekurangan 

tersebut dapat dialokasikan pada zona lain yang 

masih berdekatan, misal zona C dan zona E, 

tentunya diperlukan regulasi khusus untuk 

pembahasan alokasi back up ruang terbuka per 

zona berdasarkan kebijaksanaan masing-masing 

zona (fakultas) yang terdapat dalam zona 

tersebut. Berikut status zona untuk penyediaan 

ruang minimal di kampus UNY Karangmalang : 
Tabel 6. Status Zona untuk Penyediaan Minimal Ruang 

Terbuka di UNY 

Zona 
Prosentase 

RT (%) 

Asumsi 

Prosentase RT 

Minimal (%) 

Status Zona 

A 71,31 

60 

Ideal 
B 58,84 Kurang 

C 74,43 Ideal 

D 72,21 Ideal 
E 61,94 Cukup 

F 60,85 Cukup 

Dari tabel di atas didapatkan status ideal 

pada zona A, zona C, dan zona D, ini berarti 

pada area zona tersebut ke depan diperbolehkan 

terdapat pembangunan gedung perkuliahan 

ataupun gedung pelengkap tambahan. Sedangkan 

status cukup ideal pada zona E dan zona F, ini 

berarti pada area zona tersebut ke depan 

diperbolehkan terdapat pembangunan gedung 

perkuliahan ataupun gedung pelengkap tambahan 

akan tetapi dengan catatan pada besaran luas 

bangunan kurang dari 1% luas total lahan zona, 

artinya agar prosentase pemanfaatan ruang 

terbuka di zona tersebut masih memenuhi asumsi 

awal yang ditetapkan yaitu sebesar 60%. Status 

kurang ideal pada zona B ini memiliki arti, pada 

area zona B tidak diperbolehkan lagi terdapat 

pembangunan tambahan gedung perkuliahan 

dikarenakan luas lahan ruang terbuka pada zona 

B < dari asumsi penyediaan minimal sebesar 

60% sehingga apabila ingin menambah gedung 

disarankan bersifat vertikal building. 

 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: besaran proporsi Ruang Terbuka 

Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau di 

Kampus Universitas Negeri Yogyakarta 

Karangmalang secara berturut-turut ialah: 

a) zona A sebesar 59,82% dan 40,18%; b) 

zona B sebesar 45,17% dan 54,83%; c) 

zona C sebesar 55,93% dan 44,07%; d) 

zona D sebesar 59,62% dan 40,38%; e) 

zona E sebesar 75,20% dan 24,80%; dan 

f) zona F sebesar sebesar 70,25% dan 

29,75%. 

Fungsi Ruang Terbuka Hijau dan 

Ruang Terbuka Non Hijau di Kampus 

Universitas Negeri Yogyakarta 

Karangmalang secara umum terbagi 

menjadi a) linier meliputi pedestrian dan 

streetscapes, serta b) square meliputi 

parking area dan landmark per zona. 

Gambaran status zona Ruang 

Terbuka di Kampus Universitas Negeri 

Yogyakarta Karangmalang ialah sebagai 

berikut: a) zona A berstatus ideal dengan 

persentase ruang terbuka sebesar 71,31%; 

b) zona B berstatus kurang ideal dengan 

persentase ruang terbuka sebesar 58,84%; 

c) zona C berstatus ideal dengan 

persentase ruang terbuka sebesar 74,43%; 

d) zona D berstatus ideal dengan 

persentase ruang terbuka sebesar 72,21%; 

e) zona E berstatus cukup ideal dengan 

persentase ruang terbuka sebesar 61,94%; 

f) zona F berstatus cukup ideal dengan 

persentase ruang terbuka sebesar 60,85%; 

dan secara keseluruhan berstatus cukup 

ideal dengan persentase ruang terbuka 

sebesar 67,93%. 
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