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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Semua bagian di permukaan bumi dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

kegiatan makhluk hidup. Pada dasarnya, seluruh ruang di muka bumi harus 

dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara 

berkeadilan dan berkelanjutan. Indonesia merupakan Negara yang makmur, 

memiliki banyak ruang terbuka yang menghampar luas, dan memiliki struktur 

tanah yang berbeda, serta memiliki ketinggian tanah yang beda dan cenderung 

berpulau, sehingga tiap pulaunya memiliki pertumbuhan serta peruntukan yang 

berbeda. Hal tersebut memberikan tugas besar pada seluruh orang yang tinggal di 

Indonesia, untuk bersama-sama bertanggung jawab merawat apa yang telah 

dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa. Agar ruang di muka bumi dapat 

dimanfaatkan dengan baik, manusia harus menggunakan kekuatannya untuk 

membuat tiap wilayah dapat dijadikan tempat yang sesuai untuk digunakan. 

Pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah  cenderung diiringi dengan proses 

perkembangan wilayah tersebut. Pembangunan dan perkembangan wilayah kota 

merupakan sebuah proses pengalihfungsian lahan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat kota akan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sebuah kota. Pembangunan berkelanjutan selanjutnya dirumuskan 
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sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan perkembangan masa kini tanpa 

mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. 

Dengan begitu, dibuat suatu aturan mengenai pengaturan ruang wilayah, yaitu di 

berlakukannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk 

mewujudkan penataan ruang, Kota Bandung RTRW, Kota Bandung mengeluarkan 

Peraturan Daerah Kota Bandung yang disusun merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 

18 tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung. 

Bandung, sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, merupakan kota terbesar kedua 

setelah Jakarta yang merupakan Ibukota Negara. Kota Bandung, sejak awal pendiriannya 

pada jaman kolonial Belanda terus mengalami perluasan hingga pada tahun 1987 melalui 

Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1987 luas kota Bandung menjadi seluas 16.729,650 

ha, sehingga apabila dilihat dari luas Kota Bandung, Ruang Terbuka Hijau dapat 

diwujudkan sebesar 5.018,895 ha. Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang alami 

merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu kota berkaitan dengan penanggulangan 

berbagai masalah lingkungan. Peran Ruang Terbuka Hijau dalam memberikan 

kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga kota adalah sebagai penyumbang ruang 

bernafas yang segar, sebagai paru-paru kota, sumber air dalam tanah, mencegah erosi, 

keindahan dan kehidupan satwa, menciptakan iklim, serta sebagai sumber pendidikan. 

Namun keberadaannya sebagai sebuah ruang dengan fungsi ekologis menjadikan RTH 

sebagai salah satu fungsi lahan yang seringkali dikorbankan dalam membangun dan 

mengembangkan sebuah kota. Sesuai dengan Undang-Undang nomer 26 tahun 2007 

tentang penataan ruang pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa RTH diwujudkan minimal 

30% dari total wilayah kota. 



3 

 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung tahun 2012 sudah berjalan hingga 

dengan 12,1% dari total wilayah Kota Bandung, dengan membangun beberapa taman 

kota sebagai wujud dari kebijakan Ruang Terbuka Hijau perkotaan. Lebih lanjut 

dijelaskan dengan tabel sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 

Peta luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung 

 

(Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Pertamanan 

Kota Bandung) 

 

Gambar diatas menunjukan luasan RTH dikota Bandung. Dimana pada tahun 

2012, RTH kota bandung mecapai angka 12,1% dari total luas wilayah, data diatas berisi 

komponen pembentuk Kotra Bandung. Lalu, RTH Kota Bandung mengalami 

peningkatan, dapat dilihat dalam grafik dibawah : 
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Gambar 1.2 
Grafik Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung 2016 

 

(Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Pertamanan 

Kota Bandung) 

 

Berdasarkan data grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat 

mewujudkan implementasi kebijakan, ruang terbuka hijau dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2015 sebesar 12,15%. Untuk mewujudkan sesuai undang-undang sebesar 30% dari 

luas wilayah kota bandung, yaitu 16.729,650 ha. Apabila dapat diwujudkan sebesar 

5.018,890 ha. Namun, kebijakan ini baru terrealisasikan sebesar 609,687 ha, sehingga 

masih menyisakan 4409,203 ha untuk dapat diwujudkan. 
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Sehingga, apabila dilihat dengan persenan kota bandung, akan terlihat dengan 

gambar berikut : 

Gambar 1.3 

RTH Kota Bandung dalam Komposisi Kota Bandung 

 

(Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Pertamanan 

Kota Bandung) 

 

Ruang terbuka hijau belum dijalankan secara optimal, hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan grafik Komposisi Kota Bandung diatas. Data diatas menjelaskan 

bahwa ruang terbuka hijau dikota bandung terbentuk sebesar 12%, dan 88% sisanya 

adalah unsur pembentuk kota lainnya. Sehingga belum mencapai seperti apa yang sudah 

di rencanakan dalam UU nomer 26 tahun 2007 pasal 29 ayat 2 yaitu sebesar 30%. 

Pemanfaatan RTH di Kota Bandung belum berjalan secara optimal, hal ini 

terlihat dari adanya beberapa indikasi masalah. Pertama, rendahnya proporsi RTH 

mengingat tuntutan proporsi RTH dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 Pasal 29 

ayat 2 pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. 

Kenyataannya pada tahun 2015 perkembangan luasan RTH hanya mencapai 12,15%.  
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Kedua, Peluasan RTH Kota Bandung belum merata, dibuktikan dengan gambar 

pada peta tahun 2012 bahwa kebanyakan RTH dibangun di kawasan Pusat kota dan Kota 

Bandung Bagian Utara. Dijelaskan dalam UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, salah satu asas dan tujuan perencanaan tata ruang Kota Bandung adalah 

berdasarkan atas keseimbangan. 

Ketiga, pemerintah Kota Bandung kurang melakukan evaluasi terkait standar 

kinerja pegawai, mengingat dari tahun 2013-2015 hanya ada peningkatan persenan RTH 

sebesar 1% (satu) persen. Masih rendahnya proporsi ruang terbuka hijau kota, serta 

tingginya alih fungsi lahan, masih terdapatnya lingkungan perumahan yang kumuh dan 

kurangnya lahan Tempat Permakaman Umumn (TPU). RTH pemakaman juga perlu 

ditingkatkan. Hal tersebut dibuktikan data sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 

Proporsi RTH terhadap Luas Wilayah Kota Bandung Tahun 2016 

No. Ruang Terbuka Hijau Luasan Dalam (%) 

1 Taman Kota dan Kebun Bibit 218.07 1.30% 

2 RTH Pemakaman 148.39 0.89% 

3 Tegangan Tinggi 10.17 0.06% 

4 Sempedan Sungai 18.31 0.11% 

5 Jalur Jalan Hijau 176.91 1.06% 

6 Sepadan Kereta Api 6.42 0.04% 

7 Kutan Konservasi 4.12 0.02% 

8 Penanganan Lahan Kritis 416.92 2.49% 

9 RTH dari Bag. Aset 74.43 0.44% 

Jumlah (a) 1073.74 6.42% 
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10 Potensi RTH Lainnya : 

- RTH Kawasan Pemukiman 
122.12 0.73% 

- RTH Pendidikan 
56.18 0.34% 

- RTH Kawasan Militer 
114.01 0.68% 

- RTH Kawasan Perdagangan & 

Industri 
225 1.34% 

- RTH Perkantoran dan Gedung 

komersial 
441.16 2.64% 

Jumlah(b) 958.47 5.73% 

Jumlah (a)+(b) 2032.21 12.15% 

(Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan, Pertanahan dan Pertamanan 
Kota Bandung) 

 

Kurangnya penyediaan RTH serta tidak adanya upaya pemeliharaan RTH yang 

ada, sehingga banyak terjadi alih fungsi RTH yang terjadi di Kota Bandung salah satunya 

adalah adanya kawasan hijau yang dijadikan kawasan perumahan dan pertokoan bagi 

masyarakat yang terjadi di daerah bandung timur, upaya revitalisasi ruang terbuka hijau 

di wilayah bandung timur masih minim di bandingkan dengan di bandung tengah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota 

Bandung Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”. 

 

1.2 Fokus Pembahasan 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka yang menjadi fokus penelitiannya berkaitan dengan implementasi kebijakan 

ruang terbuka hijau di kota bandung yang belum diwujudkan sesuai dengan 
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undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dalam pasal 29 ayat 

2 yang mengharuskan ruang terbuka hijau diwujudkan sebesar 30% pada Dinas 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus pembahasan yang dirumuskan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Kebijakan Kota Bandung dalam penyediaan ruang terbuka 

hijau ? 

2. Faktor apa yang menjadi penghambat bagi penyediaan ruang terbuka 

hijau Kota Bandung ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui Kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam menyediakan 

ruang terbuka hijau. 

2. Mengetahui Faktor apa yang menjadi penghambat bagi penyediaan ruang 

terbuka hijau Kota Bandung. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut: 
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1.5.1 Kegunaan Teoritis 

a Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai 

pengaruh implementasi kebijakan RTRW terhadap efektifitas 

pemanfaatan RTH di Kota Bandung. 

b Menambah wawasan dan memperdalam ilmu pemerintahan 

khususnya dalam bidang kebijakan publik. 

c Dapat dijadikan sebagai kajian studi banding antara teori dan 

fakta yang ada di lapangan. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

a Bagi penelti dapat menambah ilmu pengetahuan serta 

pengalaman melalui penelitian mengenai implementasi 

kebijakan RTRW terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di 

Kota Bandung. 

b Sebagai acuan bagi peneliti lainnya atau pihak lain yang 

membutuhkan informasi dan data yang relevan dari hasil 

penelitian. Khususnya mengenai pengaruh implementasi 

kebijakan RTRW terhadap efektivitas pemanfaatan RTH di 

Kota Bandung. 

c Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Bandung 

khususnya, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung 

dan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  Kota Bandung 
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mengenai implementasi kebijakan RTRW dan efektifitas 

pemanfaatan RTH di Kota Bandung. 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Untuk dapat menmahami hakikat utama implementasi kebijakan menurut 

Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2010: 87) adalah memahami hal-hal yang 

seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. 

Sehingga, efektif atau tidaknya kebijakan dapat dilihat setelah kebijakan 

dilaksanakan. 

Perlu dipahami, pengertian pembangunan berkelanjutan adalah 

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa 

mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur: 

 Kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat 

yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi 

dari semua negara; 

 Keterbatasan, penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus 

memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan. 

(Budiarti, 2014: 161-162). 

Untuk dapat melihat bagaimana dampak kebijakan RTH perkotaan dapat 

diterapkan di Kota Bandung, penulis menggunakan analisis implementasi 

kebijakan menurut Merilee S. Grindle tahun 1980 (dalam Anggara 2014) dengan 
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variabel komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Lebih lanjut 

Grindle yang menyatakan : 

Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari 

proses pencapaian (isi kebijakan) dan hasil akhir/implementasi 

(outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal 

ini dikemukakan oleh Grindle, dimana dimana pengkuran keberhasilan 

implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu Content 

of Policy (Isi Kebijakan) dan Content of Implementation (Konteks 

Implementasi) 

 

 Agar dapat mengetahui perspektif kebijakan dapat dilaksanakan 

berkelanjutan, Laporan perkembangan RTH Kota Bandung  akan melalui analisis 

kebijakan dengan menggunakan pendapat Grindle (1980), untuk mengetahui 

sejauh mana implementasi kebijakan diterapkan. dan apakah kebijakan RTH 

perkotaan Kota Bandung dapat dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa adanya 

perbaikan atau harus perbaikan dalam perumusannya. 

Gambar 1.4 

Kerangka Berfikir 

  

(Sumber: Diolah oleh Penelit 2018) 
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