
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jakarta dengan arah pembangunan sebagai kota jasa (service city) memiliki

kondisi perekonomian yang cukup baik yaitu pada periode 1992-1996 dengan angka

pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,45 persen. Pendapatan perkapita juga terus

meningkat mencapai 3600 US$ pada tahun 1996. amun di sisi lain tingkat

kesenjangan sosial ekonomi DKl Jakarta masih memprihatinkan. Gini ratio yang

semula 0,294 pada tahun 1987 meningkat menjadi 0,42 pada tahun 1995 (BPS, 1998).

Adanya kesenjangan yang semakin besar tersebut mudah dijadikan isu politik

dan kerawanan sosial yang meresahkan, sebagaimana ditunjukkan dengan kerusuhan

yang te~adi pada pertengahan Mei 1998 yang lalu, Dampak kerusuhan tersebut perlu

ditanggulangi secara cepat sebelum memicu berbagai bentuk kerawanan sosial dan

kerawanan lainnya. Sejak krisis ekonomi mulai bergejolak pada pertengahan tahun

1997, semakin banyak masyarakat Jakarta yang termasuk kedalam kelompok

masyarakat miskin yang diakibatkan antara lain oleh PHK (Pemutusan Hubungan

Kerja) serta kemampuan daya beli yang semakin menurun akibat krisis moneter.

Jakarta yang memilih arah pembangunannya sebagai kota jasa karena tidak memiliki

sumber daya alam kecuali Kepulauan Seribu sangat menderita dibanding dengan kota

lainnya (Tabel I). Hal ini digambarkan dengan data pada Tabel 2, dimana angka

pertumbuhan ekonomi menurun sampai -17,62% pada akhir tahun 1998 dan juga

meningkatnya angka pengangguran menjadi 825.920 ribu orang (BPS, 1998),
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Tabel 1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Wilayah (%fl

WILAYAH 1997 1998

I. Jawa Dan Bali ·U~ -15.99
DKlJakarta 5.06 -17.62
Jawa Baral ~.I~ -16.95
Jawa Tengall ~.O~ -IHI
DI Yogyakana ~.69 -12.35
Jawa Timur ~.5~ -15A~

Bali 6.37 -7.19
2. Sumatera ~.I~ -9.75
3. Kalimantan 6.2~ -7.07
~. Sulawesi ~.17 -8.18
5. Lainnya 5.08 -U6

Sumber. B,ro Pusal Slaostik, 1998

Tabel 2. Indikator Ekonomi DKl Jakarta')

INDIKATOR 1997 1998 1999 2000-2004

I. Pertwnbuhan Ekonomi 5,01 -17,62 0,68 ~,59 '
2. PDRB Perkapita

a. Dalam JUla Rupiall 9A03,21 12.813,01 I·U69,~8 28.898.23
b. Dalam US $ 3.277,05 1.227,30 1.230,79 2.06~,16

3. Slruktur Ekonomi (%)
a. Pertanian 0,18 0,18 0,18 O,I~

b. Industri, Listrik dan 37, L1 31,63 30,72 28,70
Konstruksi

c. Perdagangan dan Jasa 62,71 62,71 69,ll 71.16
~. Tingkat lnllasi (%) 11,70 80,00" 20,00 8,00
5. Jumlall Pcnduduk (Ribuan orang) 9.523,60 9.704,60 9.882,40 10.063,46
6. Jumlah Pengangguran (Ribuan orang) 517,63 825,92" 598,70 475,77
7. Jumlall penduduk miskin (Ribuan orang) 264,46 926,06') 851,78 320,01
8 Kebutuhan In\'estasi (Rupiah) 47.20 9,40 11.12 163.78
9. Total APBD (TailUn FiskaU Ruoiah) 3.117.80 1.719.00 1.959.00 2.560.00"

Kelerangan .
1. Rata-rata per TaI,Wl
2. Januari sampai Juli 1998 mencapai 58.85. bulan Juti 1998 mencapai 8.13.
3. Jumlah pengangguran akibat krisis 192.89 + akumuJasi jurnlah pengangguran sebelwlmya 517.63 +

lambahan pengangguran dari angkatan kerja barn 118.40
4. Sampai dengan bulan JWli 1998 mencapai 800.050 orang.
S. Total Periode 2000 - 2004
Swnber : Biro Pusal Statistik, 1998
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Berdasarkan kondisi di atas, maka Gubernur DKI Jakarta mencanangkan

Rencana Strategis (Renstra) 1998-2002 untuk mengatasi dampak krisis moneter yang

terdiri dari program-program strategis sebagai berikut :

I. Rehabilitasi Dampak Kerusuhan

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

3. Pengembangan Kesempatan Kerja dan Berusaha

4. Reformasi Aparatur

5. Peningkatan Keuangan Daerah

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup

7. Peningkatan Transportasi Kota.

Pada Renstra No.3 terdapat kegiatan untuk mengembangkan kesempatan kerja

dengan memanfaatkan lahan tidur, sedangkan pada Renstra No. 6 terdapat kegiatan

hijau produktif.

Adanya potensi lahan tidur yang cukup besar jumlahnya di Jakarta yaitu sekitar

3.062,37 hektar dari peruntukan bangunan umum serta 7.500 Ha dari penyempurna

hijau binaan (Dinas Tata Kota, 1998) yang terdiri dari lahan milik

masyarakat/developer, milik Pemerintah serta luas lahan di ruang terbuka hijau yang

belum dimanfaatkan secara optimal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan hijau produktif

dalam kaitannya untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Karena kegiatan

tersebut selain dapat meningkatkan perekonomian masyarakat juga dapat menciptakan

lingkungan hidup yang hijau. Landasan kebijaksanaan untuk memanfaatkan lahan tidur

secara legal tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 184 tahun 1998 tentang
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Pemanfaatan Lahan Milik dikuasai Swasta (lahan tidur) Untuk Bercocok Tanam di

DKI Jakarta dan Keputusan Gubemur No. 199 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Lahan

Tidur Milikldikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Bercocok

Tanam.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat penting dilakukan pene1itian mengenai

potensi lahan tidur, karena akan menjadi kebijaksanaan strategis Pemda DKI Jakarta

untuk menciptakan kegiatan perekonomian rakyat melalui penciptaan kesempatan

kerja. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menata kota

agar lebih hijau dan cantik yang membuat nyaman warga kotanya, yang pada akhirnya

dapat mengundang wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

B. Perumusan Masalah

Dampak krisis moneter menjadikan sektor industri, perdagangan dan jasa

menurun drastis (Tabel 3). Terlihat bahwa sektor bangunan yang semula pada tahun

1996 tumbuh 15,39%, pada tahun 1997 menjadi 5,51% dan pada akhir 1998

diperkirakan menjadi -38,29%. Kondisi tersebut menjadikan lahan yang semula untuk

pembangunan perumahan, apartemen dan bangunan lainnya belum dibangun atau

dimanfaatkan, atau dengan kata lain masih terlantar (lahan tidur). Karena itu,

mengingat Jakarta tidak memiliki sumber daya alam yang luas, maka sebagai salah

satu sumber daya alam yang masih dimiliki Jakarta yaitu lahan tidur dapat

dimanfaatkan untuk kegiatan produktif bagi peningkatan perekonomian dan juga

kestabilan lingkungan hidup. Selain itu masih banyak lahan di Ruang Terbuka Hijau
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(RTH) yang belum tergarap untuk kegiatan hijau produktif, sehingga perlu

dilaksanakan kegiatan yang tepat untuk mengisi RTH yang belum digarap.

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha Uuta rupiah) DKl Jakarta, 1994-2005'°)

SlUnber . Brro Pusal Slallstik, 1998

1'\0 Lapangan Usaha 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2005

I. PERTANL..\J.'l (1J.49) ( 1.53) (0.38) (3.56) (0.02) (0.85) 0.82
2. lNDUSTRI 10.74 12.05 10.93 4.24 (63.01) 1.37 5.77

3. bldustri Pcngolahan 8.80 10.42 8.26 2.73 (16.70) 1.50 5.19
b. Lislrik., Gas d,:m Air Bersih 8.21 359 6.1J 6.46 (6.77) 2.33 5.72
c. Bangunau 14.20 1~.64 lB9 6.07 (38.29) 0.97 6.80

3. JASA..)ASA 7.51 7.70 8.1J 5.51 (10.56) 2.43 5.74
3. Perdagang;m. hotd dan r..'Slor:m 8.84 10.93 10.60 6.09 (14.85) 2.47 6.72
b. Pengangkutan dan komunikasi 5.01 9.26 9.35 9.23 (3.34) 3.88 5.94
c. Lembaga Kal3Ilg;lJl 9.52 6.02 8.20 4.02 (19.86) 1.88 5.35
d. Sewa rumah dan real estJIle 5.76 3.39 2.72 0.61 (1756) 1.27 554
t:. Pemcrin13h 2.31 1.44 (3.65) 1.40 (7.45) 0.83 0.98
[ Jasa Lainnva 7.06 6.33 8.68 6.80 (5.83) 2.67 5.47

JU~[LAH 8.61 9.27 9.16 5.01 (17.62) 2.06 5.74
(

Belum adanya strategi pemanfaatan lahan tidur serta usaha-usaha yang perlu

dilakukan, baik oleh pemilik, penggarap ataupun instansi terkait akan mengakibatkan

te~adinya hasil yang tidak maksimal, baik untuk perekonomian masyarakat ataupun

dalam menata kota yang berwawasan lingkungan hidup. Untuk menjawab tantangan

permasalahan tersebut diperlukan penelitian sebagai berikut :

I. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan ekstemal kegiatan yang berkaitan

dengan pemanfaatan lahan tidur di DKl Jakarta.

2. Strategi pemanfaatan lahan tidur yang bagaimana yang sesuai, untuk dilaksanakan

di kota Jakarta yang meliputi :

a. Bagaimana slrategi untuk memperoleh keunggulan setiap aktivitas yang

dilakukan.
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b. Program kegiatan jangka pendek, menengah, dan panJang yang sebaiknya

dilakukan, serta kebutuhan fasilitas pendukung yang dibutuhkan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian strategi pemanfaatan lahan tidur untuk hijau produktif

adalah:

I. Mengkaj i lingkungan internal dan eksternal kegiatan yang berkaitan dengan

pemanfaatan lahan tidur di DKI Jakarta.

2. Memformulasikan strategi pemanfaatan lahan tidur yang meliputi :

3. Program jangka pendek, menengah, dan panjang.

O. Manfaat Penelitian

Manfaat dan penelitian ini antara lain adalah :

1. Sebagai masukan bagi Pemda DKI Jakarta untuk menentukan kegiatan strategis

bagi pemanfaatan lahan tidur.

2. Sebagai masukan bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk menentukan kebijaksanaan

strategis dalam membangun kota sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi

masyarakat serta tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah mengkaj i pemanfaatan lahan tidur untuk

kegiatan hijau produktif, sehingga dapat dirumuskan menjadi suatu perencanaan

kegiatan lima tahun mendatang bagi pemerintah OK! Jakarta.
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