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Keragaman Fungsi

Kegiatan pertanian di DKI Jakarta sudah terdesak oleh 
perkembangan kota, terus menurun, dan saat ini 
kontribusinya tinggal 0,1% dalam perekonomian. Namun 
kegiatan pertanian tersebut masih bertahan karena telah 
bertransformasi fungsinya, bukan lagi sekedar produksi 
pangan, tapi memiliki fungsi lain, seperti :

• Fungsi lingkungan (Ruang Terbuka Hijau, Resapan, 
Penyedia Oksigen)

• Fungsi kultural (social budaya)
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Bentuk pertanian

Lahan pertanian di DKI Jakarta hampir seluruhnya adalah lahan 
milik swasta yang belum dibangun oleh pemiliknya yang 
dipergunakan oleh warga untuk bertani. Lahan tersebut terus 
berkurang setiap tahunnya karena dibangun oleh pemiliknya.

Saat ini, bentuk pertanian yang dikembangkan adalah pertanian 
berbasis ruang, yang artinya adalah pertanian yang menggunakan 
ruang apa pun yang memungkinkan untuk pertanian, misalnya 
gang/jalan, dinding, atap bangunan, dinding, bangunan, dan ruang-
ruang lainnya yang memungkinkan.

Teknologi pertanian yang dipergunakan adalah hidroponik.
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Sasaran Ruang Pertanian Perkotaan
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Rumah

Susun

Lahan Kosong

Pekarangan & Gang

Sekolah

Gedung

RPTRA

Lahan Laut



Agricola Jakarta

Agricola dalam bahasa latin adalah

petani. Sehingga Agricola Jakarta 

adalah warga DKI Jakarta yang 

melakukan kegiatan pertanian di dalam

wilayah DKI Jakarta.

Pertanian perkotaan yang dilaksanakan

berbasis ruang dan menggunakan

teknologi hidroponik dan konvensional.

Pertanian dilaksanakan di ruang-ruang

yang memungkinkan, seperti gang, atap

rumah, pekarangan, dinding, lahan

kosong, pinggir kali dan lain-lain.



Tanaman Gratis

Setiap warga yang ber-KTP DKI 
Jakarta berhak mendapatkan 2 
tanaman gratis dari Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta.

Untuk penghijauan yang 
membutuhkan tanaman lebih dari 2, 
kelompok warga/komunitas, instansi 
LSM, dan lain-lain dapat 
mengajukan surat permohonan 
tanaman ditujukan kepada Dinas 
Ketahanan Pangan, Kelautan dan 
Pertanian DKI Jakarta.



Sistem Informasi Petani DKI adalah pemetaan online secara 
Bersama-sama oleh pelaku pertanian perkotaan di DKI Jakarta di 
alamat:

https://openstreetmap.id/dkpkp/

Pengembangan peta online ini masih dalam tahap awal dimana para 
pelaku baru mulai belajar melakukan pemetaan lokasinya masing-
masing.

Kedepan, diharapkan peta online ini mampu menampilkan sebaran 
kegiatan pertanian perkotaan di wilayah DKI Jakarta, baik lokasi 
maupun kegiatannya
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