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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Bab ini berisi dua penjelasan penting. Bagian pertama berisi

rangkuman penelitian terdahulu sebagai refleksi untuk melihat kebaruan

serta standing point dari penelian ini. Bagian dua mengulas kajian teoritik

sebagai logic framework untuk menjadi pijakan dalam membangun

argumentasi.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan terkait ruang terbuka

hijau pada bagian privat di daerah kecamatan Pedurungan Kota Semarang,

penelitian ini dilakukan oleh ketiga mahasiswa yang berasal dari Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, penelitian ini membahas tentang

pertambahan tersedianya ruang terbuka hijau yang terdapat pada

pekarangan atau halaman perumahan di daerah Kecamatan Pedurungan

telah dilaksanakan sesuai dengan komperatif dan saling berkaitan dengan

suatu instansi pemerintah, ditetapkanya suatu aturan mengenai usaha yang

telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan ada beberapa kegiatan untuk

mencapai tujuan itu maka melakukan hubungan pendekatan untuk

memberikan arahan kepada warga masyarakat, penyusunan suatu system

kebijakan mengenai aturan izin terhadap pendirian bangunan.14

14 Dian Rahmadhani, dkk, 2015. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat Di
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan
Politik, Universitas Diponegoro, Vol. 4 No. 3



20

Usaha Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

(Studi Pada Pembangunan Taman Sejati Di Kecamatan Sungai Kunjang

Kota Samarinda), penelitian ini dilakukan oleh Chairin Indah Triani,

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Mulawarman, penelitian ini membahas tentang upaya

pemerintah Kota Samarinda dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada

pembangunan Taman Sejati di Kecamatan Sungai Kunjang yang belum

optimal.15

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang

Terbuka Hijau Di Kota Manado penelitian ini dilakukan oleh Yudha

Latjandu, Marthen Kimbal, Johny Lengkong, Program Studi Ilmu

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam

Ratulangi, penelitian ini membahas tentang perencanaan pembangunan

RTH di Kota Manado bertujuan untuk meningkatkan atau

mengembangkan sebuah kota yang mendukung pembangunan RTH yang

berkelanjutan dalam UU no 26 tahun 2007. Di dalam perencanaan tata

ruang wilayah dan kota pasal 28 disebutkan bahwasanya salah satu salah

satu rencana yang ditambahkan dalam perencanaan tata ruang wilayah

kota adalah rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH.16

15 Chairin Indah Triani, 2016, Upaya Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
(Studi Pada Pembangunan Taman Sejati Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda),
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda,
Vol 4 No. 4
16 Yudha Latjandu, dkk, 2017, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menyediakan Ruang
Terbuka Hijau Di Kota Manado, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1 No. 1
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Implementasi Kebijakan mengenai pembenahan Penataan Ruang

Terbuka Hijau Pubik pada daerah kawasan kota di Kota Semarang

penelitian ini dilakukan oleh Iqbal Nurhanafi, Hartuti Purnaweni , Zainul

Hidayat, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik, Universitas Diponego ro, penelitian ini membahas tentang

implementasi pembenahan di Kota Semarang memiliki bentuk dan Tujuan

mengenai aturan Kebijakan mengacu pada Peraturan Daerah No 14 T ahun

2011 mengenai RTRW Kota Semarang dan juga Peraturan No 7 Tahun

2010 Tentang Pentaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang serta

dalam penyelenggaraannya berpatokan terhadap Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 mengenai Pedoman Penyediaan dan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Berdasarkan

peraturan tersebut Implementasi Kebijakan Penataan RTH publik di Kota

Semarang para implementor sudah dapat mengetahui dan memahami apa

isi kebijakan dan tujuan kebijakan tersebut. Pengertian terhadap pokok

tujuan da isi aturan kebijakan harus dipahami oleh beberapa kalangan actor

implementasi yaitu Dinas Tata Kota dan Perumahan dan Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kota Semarang.17

Dari hasil penelusuran yang ditemukan oleh penulis diatas, belum

ada penelitian maupun karya tulis yang menguraikan tentang Implementasi

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Taman Singha Merjosari Kota Malang

dengan menggunakan perspektif Merilee S. Grindle, yang mana

17 Iqbal Nurhanafi, dkk, 2016 , Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Pubik di
Kota Semarang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponerogo, Vol. 5 No.2
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implementasi kebijakan ini yang dimaksud ialah merupakan kesesuaian

terhadap penyusunan terhadap penataan Ruang Terbuka Hijau menurut

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Sehingga penelitian ini sangat

layak untuk dilanjutkan dan dipublikasikan sebagai karya ilmiah.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Beberapa pakar atau para ahli telah banyak memberikan kontribusi

melalui pemikiran tentang implementasi sebagai salah satu proses dari

suatu kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama tahapan

yang sangat menentukan proses suatu kebijakan. Implementasi kebijakan

merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah

dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk

menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.

Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki

logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan

penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat.

Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki

logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak

atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum

tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu,

memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan

bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan



23

(linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan

sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.18

secara sederhana, proses pelaksanaan atau implementasi adalah

suatu proses untuk mencapai formulasi aturan kebijakan menjadi sebuah

aksi kebijakan untuk memberikan capaian akhir yang diharapkan.

Rumusan aturan yang dimaksudkan memiliki pengertian, yaitu bagaimana

pelaksanaan pada setiap langkah pemerintah dalam memilih sebuah aksi

yang dilakukan oleh instansi yaitu dengan pengambilan kebijakan yang

dapat berjalan secara terus – menerus, dan pada hasil akhirnya dapat

diimplementasikan secara baik dan juga tepat sasaran.

2. Tahapan-Tahapan Implementasi

Proses tingkatan pada implementasi kebijakan yang memliki posisi

kebijakan pada pengaruh bermacam faktor ke dalam bentuk bermacam –

macam dalam pelaksanaan system kebijakan itu sendiri. Maka dapat

dipahami bahwasannya, suatu aktivitas dari sebuah aturan kebijakan,

memiliki susunan isi yang saling berkaitan dengan kumpulan sasaran dan

bagaimana jumlah peyebab yang berasal dari keadaan sekitar (politik,

sosial dan lain-lainnya) berdampak pada penyusunan kebijakan.

Grindle dalam Nugroho (2003:174) berpendapat mengenai capaian

penyusunan kebijakan diantaranya : usai kebijakan disalurkan, jadi

penyusunan kebijakan dilaksanakan. Capaian yang ditentukan oleh

derajad Implementability dari sistem kebijakan tersebut. a)Isi kebijakan

18 Ilham Arief Sirajuddin, 2014, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan
Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar, Alumni Ilmu Administrasi Publik PPs UNM, Vol 4, no 1.
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mencangkup diantaranya, keperluan yang telah usai dilengkapi oleh

kebijakan, bentuk keuntungan yang akan dicapai, level pergantian yang

ingin dicapai, posisi penyusunan kebijakan, aktor penyusunan system

kebijakan. Selain itu b)kondisi implementasi juga meliputi dominasi /

urusan terhadap aktor yang terlibat, karakter instansi penguasa, dan hasil

akhir dari kekuatan pada tanggapan.19

3. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Kebijakan

Variabel isi kebijakan (Content of Policy) meliputi, a.)Interest

Affected (kepentingan – kepentingan yang mempengaruhi), Indikator ini

beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaanya pasti melibatkan

banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan – kepentingan tersebut

membawa pengaruh terhadap implementasinya. b.)Type of Benefits (tipe

manfaat), Pada point content of policy berupaya menunjukan atau

mnjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis

manfat yang menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh

pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan. c.)Extent of

Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai), Setiap kebijakan

memiliki target yang akan dicapai, Content of Policy yang ingin dijelaskan

pada tujuan ini merupakan seberapa jauh kontruksi perubahan yang akan

dicapai dari sebuah aturan yang harus memiliki ukuran yang pasti. Sebuah

19 Dr. Haedar Akib dan Dr. Antonius Tarigan, 2004, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan
Perspktif Model dan Kriteria Pengukuranya,Dosen Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas
Negeri Makasar, STIA-LAN dan UNISMUH Makasar, Kasubbdit Kerjasama Kelembagaan Bapennas
Jakarta.
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unsur yang memiliki tujuan untuk merubah sikap dan tindakan kelompok

sasaran relative semakin susah diimplementasikan selain program yang

hanya menyumbang bantun atas kelompok masyarakat. d.)Site of Decision

Making (posisi dalam pencapaian pengambilan keputusan), pemungutan

keputusan ke dalam bentuk suatu kebijakan memiliki posisi yang penting

dalam suatu kebijakan, jadi dalam hal ini layak benar-benar dipaparkan

dimana posisi cara menyaring keputusan dari suatu aturan kebijakan yang

akan diimplementasikan, sudah pasti sasaran atau belum. e.)Program

Implementer (Pelaksana Program), untuk menata sebuah program harus

memiliki pendukung dengan adanya aktor pelaksana pelaksana kebijakan

yang memiliki kompeten dan kapabel untuk memberikan keberhasilan

suatu kebijakan. f.)Resource Committed (Sumber - sumber daya yang

digunakan), apakah bentuk pada suatu program di dukung oleh sumber

daya yang diperlukan.

Variabel ruang lingkup Implementasi (Context of Implementation)

diantaranya a.)Power Interest and Strategy of Actor Involved (Seberapa

besar kekuatan, keperluan, dan komposisi susunan formasi yang akan

dimiliki oleh para actor yang memiliki kepentingan ke dalam

implementasi system kebijakan) dalam kebijakan diperlukan adanya

perhatian mengenai akan kapasitan dan kekuatan, keperluan, serta

komposisi susunan formasi yang akan dipakai oleh beberapa actor yang

termasuk untuk mempermudah jalan penyusunan pada implementasi

kebijakan. b.)Institution and Regime Charateristic (karateristik institusi

dan pemerintah yang sedang mendominasi) Kawasan pada suatu kebijakan
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tertentu dilakukan kemudian memiliki pengaruh terhadap keberhasilan,

jadi dalam hal ini terdapat beberapa lembaga yang ikut berpengaruh dalam

sutu kebijakan. c.)Compliance and Responsivess (Tingkat kepatuhan dan

responsivitas kelompok sasaran) Kepatuhan dan respon bagi para

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.Setelah kegiatan pelaksana

kebijakan yang dipengaruhi content and context dan juga context of

implementation maka akan dapat diketahui apakah pelaksana kebijakan

dalam pembuatan kebijakan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, dan

apakah terjadi tingkat perubahan.20

Pada suatu bentuk rancangan yang diharapkan akan capaian

kebijakan memiliki dampak yang harus dapat diatasi sebisa mungkin. Pada

suatu sisi lain bahwa untuk meraih pencapaian terdapat beberapa variable

yang dapat menjadi factor implementasi kebijakan baik yang bersifat

individu, kelompok, ataupun institusi. Implementasi dari suatu system

mengkaitkan usaha-usaha policy maker yang berguna dalam memberikan

batasan pada aktor birokrat sebagai penyusunan dan mengatur tingkah laku

kelompok sasaran. Pada berbagai system politik, kebijakan publik

dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah berupa badan-badan yang

terkait.

Ruang lingkup pelaksanaan tidak saja diarahkan oleh kebanyakan

aktor atau instansi badan yang terkait, melainkan juga dikarenakan proses

implementasi di pengaruhi oleh bermacan variable yang kompleks, baik itu

20 Dr. Sri Setyowati, Mpd dan Tefani Gusti Ferina, Implementasi Kebijakan Regrouping ( Studi
Kasus di SD Negeri Banjarsari 1 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, Jurusan Manajemen
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Jurusan Pendidikan Guru Usia
Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.
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variable organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut

juga saling berinteraksi satu sama lain.

4. Model Implementasi

Pada pelaksanaan kebijakan publik, terdapat beberapa bentuk yang

dipakain untuk dijadikan panduan atau contoh pedoman supaya pada

waktu proses penyusunan aturan kebijakan ini tidak akan melenceng jauh

dari harapan apa yang sudah disepakati bersama. Bentuk pelaksanaan

kebijakan adalah rangkaian untuk melakukan analisa terhadap penyusunan

penerapan aturan kebijakan menjadi sarana buat melukis keadaan dan

kedudukan yang sedang berlangsung sesudah di susun prosedur tersebut,

maka tindakan kemungkinan biasa saja dilakukan pada unsur interent bisa

teratasi. Maka dalam hal ini, pemakaian konsep pelaksanaan prosedur

kebijkan sangat perlu dibutuhkan dalam melaksanakan analisis

implementasi kebijkan. Terdapat berbagai bentuk pelaksanaan prosedur

implementasi kebijakan oleh pakar yang dianggap sering kali dipakai,

secara umum memiliki bentuk-bentuk untuk mempengaruhi implementasi

kebijakan yang diarahkan pada capaian hasil dari sebuah kebijakan.

Ancangan mengenai penghampiran pelaksanaan prosedur

implementasi kebijakan yang di kemukakan terhadap disebuta sebagai

dengan “Implementation as a Political and Administrative Process”.

Berdasarkan Grindle, kesuksesan pada proses penyusunan kebijakan

publik bisa menjadi tolak ukur dari tahapan keberhasilan pada capaian

akhir (outcomes) adalah berhasil tidaknya tujuan yang akan disusun,
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makan tingkat tolak ukur kesuksan bisa diamati melalui 2 (dua) hal

diantaranya:

Pertama, penyusunan prosedur kebijakan, apa penyusunan sudah

terlasaknakan dengan harapan apa yang telah disepakati untuk mengarah

terhadap aktivitas kebijakanya. Tingkatan capaian dari arah prosedur

kebijakan melalui dampak yang ditimbulkan ataupun kelancaran terhadap

masyarakat menurut perseorangan maupun gabungan, pada kedudukan

pergantian yang akan ditimbulkan dan apa yang sudah diterima oleh

grombolan kelompok yang menjadi sasaran.21 Kedua, capaian pada

implementasi kebijakan public ditentukan oleh terlaksananya prosedur

kebijakan yang diantaranya terdapat isi dari kebijakan (content of policy)

dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Tujuan implementasi kebijakan dirumuskan ke dalam system aksi

dan proyek tertentu yng akan disusun dan dianggarkan. Program

dilaksanakan sesuai dengan susunan pembuatan. Penyusunan kebijakan

atau atau program dalam garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan

konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi

dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan.

Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju

baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi

kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok

sasaran.

21 Nyoman Sura Adi Tanaya, 2009-2010, Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) Studi Kasus di Kecamatan Manggis
Kabupaten Karangasem.
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Dalam model implementasi Grindel, kelebihan yang ada adalah

model ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan berhasil

tidaknya suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan, sedangkan

kekurangan model ini adalah tidak disebutkan bagaimana hasil akhir dari

implementasi yang digunakan pada proses tersebut.

2.2.2 Konsep RTH

1. Pengertian RTH

Kawasan yang memiliki area memanjang/jalur dan mengelompok,

dengan penggunaan lahan yang bersifat terbuka, tempat dimana terdapat

tumbuh tanaman baik secara alami maupun sengaja ditanam disebut juga

ruang terbuka hijau. Salah satu kawasan yang menjadi kepentingan

masyarakat adalah ruang terbuka hjau publik yang mrupakan ruang

terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk

kepentngan umum. Dengan kata lain yang termasuk ke dalam ruang

terbuka hijau public Antara lain taman kota, taman pemakaman umum,

dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan, yang

termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman

rumah/gedung milik mastarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Proporsi minimum 30% dari luas kawasan perkotaan merupakan

jaminan dalam mengukur tingkatan keselarasan ruang lingkup ekosistem

perkotaan, keselarasan rancangan hidrologi dan susunan mikormilat

ataupun bentuk ekologis lainya, lalu kemudian akan memberikan dampak

positif dalam meningkatkan fungsi serta proporsi RTH pada kota yang
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selanjutnya aka meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di

kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta di dorong untuk menanam

tumbuhan diatas bangunan miliknya.22 Pada kawasan ruang terbuka hijau

public memiliki luas minimal 20% yang disediakan oleh pemerintah

daearah yang berguna dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga

memungkinkan memanfaatkan secara umum oleh warga melalui (UU

No.26, 2007 Pasal 17 Tentang Penataan Ruang terbuka hijau).

2. Jenis – Jenis RTH

Terdapat beberapa bentuk RTH yang meliputi RTH publik dan

RTH privat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuk Hijau).

Pokok inti yang terdapat pada UU mengenai penataan rung terbuka hijau

(RTH) terdiri dari RTH publik dan RTH privat, yaitu diantaranya sebagai

berikut, RTH publik adalah kawasan lahan yang dipunyai atau laksanakan

oleh pihak pemerintah untuk menggunakan kawasan sebagai kawasan

paru-paru kota dan kepentingan masyarakat umum untuk mencari udara

yang segar. Yang termasuk ke dalam ruang terbuka hijau publik

diantaranya a.)RTH kawasan taman kota, b.)RTH kawasan taman

pemakaman umum, c.)RTH kawasan jalur hijau sepanjang sungai, jalan,

dan pantai.

Ruang terbuka hijau privat adalah RTH yang tergolong diantaranya

berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik warga atau instansi

swasta yang dikelola dengan memberikan tanaman atau tumbuhan. bentuk

RTHKP menurut (Permendagri No.1, 2007) mengenai tata ruang kawasan

22 Samsudi, 2010, Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Surakarta, Fakultas
Teknik Universitas Sebelas Maret, Vol 1, No 1.
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RTH di wilayah kota, diantaranya meliputi: meliputi: taman kota, taman

wisata cagar alam, taman wisata , taman ruang lingkup perumahan dan

pemukiman, taman kawasan kantor dan gedung komersial, taman hutan

raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng,

dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum,

lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian kota,

jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai,

pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel

kereta api, pipa gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah

penyangga (buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden).23

18 Jenis RTH berdasarkan bentuk menurut (Permen PU

No.5/PRT/M, 2008) Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan

Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan) yaitu a.)RTH kawasan ruang

lingkup Taman kota, b.)RTH kawasan ruang lingkup lajur (tepian)

sempadan sungai dan pantai, c.)RTH kawasan ruang lingkup Taman

olahraga, bermain, rekreasi, d.)RTH kawasan ruang lingkup Taman

pemakaman umum, e.)RTH kawasan ruang lingkup Pertanian kota, f.)RTH

kawasan ruang lingkup Taman (hutan) kota atau perhutanan, g.)RTH

kawasan ruang lingkup Taman situ, danau, waduk, empang, h.)RTH

kawasan ruang lingkup Kebun raya, kebun binatang (nursery), i.)RTH

kawasan ruang lingkup lajur hijau pengaman, j.)RTH kawasan ruang

lingkup Taman rumah.

23 Nada Alifia dan Yudi Purnomo, 2016, Indentifikasi Letak dan Jenis Ruang Terbuka Hijau di
Kawasan Permukiman Perkotaa, Program Studi Arsitektur, Universitas Tanjungpura, Indonesia,
Vol 3, No 2.
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Selain itu menurut Permendagri No.1 Tahun 2007, berdasarkan

letak kawasan RTH dapat terbagi menjadi, 1.)RTH ditingkatkan melalui

daerah-daerah diutamakan pada kawasan perkotaan, diantaranya,

a.)kawasan ruang lingkup permukiman kepadatan tinggi, b.)kawasan ruang

lingkup permukiman kepadatan sedang, c.)kawasan ruang lingkup

permukiman kepadatan rendah, kawasan ruang lingkup industry,

d.)kawasan ruang lingkup perkantoran, kawasan ruang lingkup

sekolah/kampus perguruan tinggi, e.)kawasan ruang lingkup perdagangan,

f.)kawasan ruang lingkup jalur jalan, g.)kawasan ruang lingkup jalur

sungai, h.)kawasan ruang lingkup jalur pesisir pantai. 2.)Lahan tanah yang

memiliki bentuk bentang alam bermacam-macam menurut bentuk keadaan

lereng dan tingginya diatas permukaan laut serta berada di jalur sungai

atau alur jalan, lahan tanah yang terdapat di kawasan kota dan dipegang

oleh badan hukum atau perseorangan yang tidak berfungsi atau dibiarkan

begitu saja. 3.)Terlebih lanjut menurut pendapat (Grey, 1996:10-20) secara

terperinci, menjelaskan bahwa, RTH meliputi atas beberapa pola, yaitu

diantaranya, a.)kawasan taman di perkotaan merupakan area yang terdapat

pada kota yang strukturnya bersifat alami dengan sedikit bagian yang

terbangun. Taman ini berisi beraneka pepohonan dan sering juga terdapat

lahan terbuka yang luas sebagai tempat aktivitas olah raga dan aktivitas

lainnya. Taman ini berfungsi sebagai tempat bereduh, perlindungan

terhadap angina,penyerapan cahaya matahari dan sebagai daya sokongan

kebahagiaan dan kegembiraan melalui sarana yang sudah disediakan.

b.)Kawasan taman rekreasi sebagai bagian dari RTH disusun secara
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spesifik dan dapat dipergunakan untuk aktifitas yang cukup aktif,

contohnya piknik, berolahraga, dan fasilitas bermain melalui sarana dan

prasarana pendukung lainnya. c.)lahan terbuka umum berupa lapangan

difungsikan sebagai arena olahraga, ruang bertemu terbuka, dan

penyokong kapasitas lingkungan.

Area lapangan terbuka juga bisa dijalinkan pada perkembangan

RTH kota agar dapat memberikan persediaan lahan tumpang tindih,

d.)makam atau tugu lahan terbangun makam atau tugu rata-rata tidak

memiliki luas yang lebar, dan sisanya ditanam berbagai jenis taman dan

pepohonan yang berfungsi sebagai lukisan sejarah, pendidikan ataupun

fungsi keindahan. e.)Lajur RTH hijau dan median jalan, rata-rata diartikan

sebagai pohon yang ditanami di daerah sekitar sepanjang kanan kiri jalan

atau lajur aktif gerak. Di sisi lain pada kiri kanan jalan dikasih tanaman

pada median jalan, lajur hijau memiliki kegunaan sebagai penyejuk kota,

f.)latar gedung atau luar paling depan gedung adalah kawasan kapling atau

lahan yang sengaja tidak dibangun dikhususkan sebagai RTH taman. Rata-

rata terdapat di latar sekolah, latar kantor kepolisian, latar mall, dan lain

sebagainya. Biasanya juga pada daerah latar bangunan yang dijadikan

taman tetap, g.)batas sempadan memiliki kegunaan lebih yang berguna

selain pelindung masyarakat kota dan fasilitas pada sekitar RTH juga

memiliki fungsi menjadi pelindung sungai, danau, lajur kereta api atau

wilayah pembatas terhadap kawasan disekelilingnya, h.)ruang lingkup
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tertentu atau khusus merupakan daerah yang memiliki RTH namun

digolongkan pada bagian jenis taman atau RTH lainya.

3. Fungsi RTH

Kegunaan fungsi interaksi antara makhluk hidup dengan

lingkunganya (wujud RTH) dapat memberikan kepastian penghasilan dari

RTH dijadikan komponen dari pertukaran oksigen (kawasan yang

dijadikan paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar system sirkulasi

udara dan air secara alami, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap

air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan median

udara, air dan tanah serta penhan angin. Kegunaan fungsi perekonomian

(penghasil) dan kebiasaan atar lingkup kawasan RTH dapat memberikan

gambaran ekspresi budaya local. RTH merupakan media komunikasi arga

kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian.

Ruang lingkup ekosistem kota menghasilkan oksigen yang bersih,

tanaman hijau yang memiliki estetika yang baik, dan menjadikan hasil

perekonomian bagi para petani, kehutanan, dan lain sebagainya yang

mencangkup ekosistem RTH. Kegunaan dari fungsi estetika adalah

memberikan rasa nyaman, mengindahkan lingkungan kota baik dari skala

mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lanskap

kota secara keseluruhan. Mampu menstimulasi kreatifitas dan

produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif mapun pasif

seperti bermain, berolahraga, atau kegitan sosialisasi lain yang sekaligus

menghasilkan “keseimbangan kehidupan fisik dan psikis”.
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Berdasarkan secara keseluruhan RTH menurut Permendagri No.1

Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan,

memberikan pernyataan bahwasanya kegunaan RTH yaitu a.)digunakan

sebagai kawasan lindung untuk melasungkan guna lingkungan ekosistem

dan pondasi kehidupan masyarakat kota. b.) Digunakan fasilitas untuk

membuat kondisi lingkungan yang bersih, sehat, serasi, dan keindahan

estetika lingkungan. c.)Digunakan sebagai sebagai wisata rekreasi.

d.)Digunakan sebagai perlindungan kawasan lingkungan kota terhadap

dampak yang akan ditimbulkan oleh polusi udara maupun polusi pada

pencemaran di darat. e.)Digunakan sebagai fasilitas untuk observasi dan

edukasi serta sosialisasi untuk warga masyarakat kota dalam membuat

sadar pada lingkungan kota. f.)Digunakan sebagai sarana untuk

mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro. g.)Sebagai pengaturan tata

air.24

4. Model Pengelolaan RTH

Perda Kota Malang No 4 Tahun 2011, menyebutkan secara rinci

mengenai pengertian pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai suatu

rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, kelembagaan, SDM,

koordinasi, dan pendanaan. a.)Perencanaan, dalam konteks pengeloaan,

perencaan ini dimaksudkan guna pemilihan tujuan dan juga tindakan

dalam tolak ukur pencapaian, serta pengutipan hail secara nyata atau

sesuai dengan fakta dilapangan. Penyusunan kota harus melihat aspek pada

24 Muhammad Yogi Angga Hutama Siregar, 2004, Fungsi Ruang Terbuka Hijau dalam Tata Ruang
Kota Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara.
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bagian dari system prencanaan pengelolaan kota. b.)Kelembagaan, dalam

menuaikan sarana dan prasaranan yang tepat kepada pengelolaan kawasan

perkotaan dan menyusun rencana strategis ke dalam kondisi adminitratif,

perlu adanya instansi pengelolaan kawasan perkotaan yang dapat meninjau

dan mengidentifikasi bermacam pilihan yang dianggap tepat pada sarana

dan prasarana yang diperlukan. Untuk mencegak dan memperkecil akibat

yang ditimbulkan terhadap struktur operasi yang sudah ada, maka salah

satu pilihan adalah sebagian pengadaan harus menetapkan strategi

perencanaan kota. c.)Sumber Daya Manusia, diperlukan strategis, logis,

dan realitas untuk mengkoordinir upaya sumber daya manusia guna

menghadapi faktor-faktor lemahnya kapasitas Pemerintah Daerah.

Secara signifikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di

bidang pengelolaan Kota, pengetahuan dan keterampilan harus diberikan

kepada yang memiliki kewenangan pembuat kebijakan, terdapat 2

permasalahan yang paling menjadi titik utama adalah kondisi kemampuan

sumber daya manusia dalam penyusunan pengelolaan kota adalah

keterampilan dan juga kapasitas. d.)Koordinasi, dasar untuk monitoring

dan mengontrol pengelolaan Kota. Terdapat empat faktor sebagai elemen

koordinasi ruang terbuka hijau yaitu tata guna lahan, kewenangan/otoritas,

keputusan, dan informasi. e.)Pendanaan, pengelolaan pendanaan yang

meliputi pajak masyarakat, pendanaan swasta serta gaji dan penghargaan

pemerintah. tingkat pendapatan masyarakat tidak akan

mempengaruhi willingness-to-pay untuk ruang terbuka hijau kota. Ini

menyiratkan bahwa ruang hijau bukan hal mutlak, tetapi merupakan



37

bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari

penyimpangan pembayaran, prosedur-prosedur pembayaran seperti pajak

dan pembayaran bea masuk harus jelas masuk kedalam kas pemerintah

lokal. Jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau kota, pada akhirnya, harus

menjadi pemikiran dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian

menyiratkan dengan jelas akan perlunya kebijakan-kebijakan ruang

terbuka hijau kota.

2.2.3 Implementasi Kebijakan RTH

1. Perencanaan RTH

Terdapat beberapa perencanaan desain ruang terbuka hijau (RTH)

yang harus dipersiapkan secara matang, yaitu menentukan gaya

taman,yang diantaranya. Gaya Minimalis, taman dengan desain bentuk

seperti minimalis tidak memerlukan beranekaragam jenis tumbuhan,

seleksi tumbuhan hanya sebagai elemen kontruksi karena memiliki bentuk

yang lebih menekankan pada perencanaan ketahanan kontruksi yang

menyeluruh. Konfigurasi kawasan padang adalah titik berat dalam bentuk

minimalis merupakan keselarasan segala bentuk unsur yang mencangkup

di dalamnya. Pada gaya minimalis menonjolkan pemasangan paving block

sebagai alas tanaman, pot yang dekoratif, kursi taman, patung relief, dan

lampu sebagai penerangan.

Gaya campursari, taman campursari ini memilik bermacam bentuk

tumbuhan mulai dari pohon pelindung, perdu tinggi, pohon buah, perdu

rendah, pisang-pisangan, dan juga tanaman merambat. Pada gaya desain

campursari ini tidak terkesan seperti hutan yang dipenuhi oleh tanaman.
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Gaya taman bunga, gaya taman bungan lebih tepat apabila diterapkan pada

lokasi dataran tinggi yang memiliki udara sejuk dan memndapatkan sinar

matahari yang cukup, taman ini memiliki tanaman yang berkala karena

memungkinkan akan memiliki umur yang rendah, mungkin berjarak antara

3-6 bulan.

Gaya apik resik, taman ini berkesan bersih, rapi, hijau dan teratur.

Taman ini tidak membutuhkan begitu banyak tanaman namun memiliki

perawatan khusus agar taman terjaga dengan baik. Gaya mediterania, pada

ruang taman yang disesuaikan pada area kawasan laut mempunyai

karateristik kuat dan juga kasar. Taman yang cocok dan tepat untuk

dibangun adaah daerah Tropis dan memiliki suhu yang tinggi. Gaya taman

sari, dipenuhi kolom-kolom yang dihiasi oleh tanaman air, bentuk taman

ini sangaltlah beragam seperti taman kolam, rawa-rawa mini, kolam

pancuran, dan juga kolam yang lengkap dengan mata airnya.25

Merancang taman atau membuat denah, bentuk desain geometris

merupakan garis-garis pembagian pada aspek yang telah diberi tanaman

terlihat jelas dan umum. Bentuk desai geometris alami merupakan garis-

garis pada aspek lebih memunculkan desain halus dengan cekungan

dimanapun. Bentuk desain asli atau natural merupakan adaptasi dari

kawasan perkebunan dengan menirukan struktur lahan yang sudah ada

dengan mempertimbangkan kemungkinan besar kecilnya yang ada.

Membentuk perspektif, sesudah menyusun desain maka membuat

25 Aprimeno Sabdey, Soedarsono, dan M. Faiqum Niam, Kajian Pembangunan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) pada Area Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Program Studi Magister Teknik Sipil
Universitas Islam Sultasn Agung Semarang.
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membentuk perspektif dari beberapa sudut pandang secara lengkap yang

meliputi komposisi tinggi rendah jenis warna serta aspek-aspek taman.

Menentukan warna tekstur, memiliki corak warna pada suatu

tumbuhan bisa memberikan gambaran atau efek terkait dengan gambaran

tanaman yang turun kebawah pada tanaman itu. Dampak yang diberikan

pada nuansa manusiawi yang diakibatkan oleh corak warna tersebut adalah

bercorak terang, warna lembut segi, sifat, gradasi dan juga kombinasi,

tekstur yang psikis, fisik yang memandang Kontruksi taman, pembuatan

drainase (sistem penyerapan air) berfungsi sebagai kesuburan taman.

Pemasangan instalansi air listrik, berfungsi sebagai pembersih dedaunan

pada pohon yang tinggi dan juga proses penyiraman tanaman. Lupang

resapan biopori ini sangat berguna dan ramah lingkungan dalam mengatasi

banjir.

Memberikan elemen estetika taman Elemen Keras (Hard Material)

seperti Gazebo, jalan setapak dan pergola (peneduh taman). Aksesoris

taman, pemberian lampu taman, kursi taman, gerabah, patung, kolam hias,

dan juga bak sampah. Elemen lunak (Soft Material), perencanaan lansekap

atau pemilihan jenis tanaman. Pemeliharaan taman, pemeliharaan taman

ini dimaksudkan agar area kawasan ruang terbuka hijau dengan

pemenuhan segala sarana dan prasarana yang ada tetap terjaga dengan

sempurna dan dapat dilestarikan sesuai dengan capaian dan juga

penyusunan atau kontruksi awal semula. Perawatan ruang terbuka hijau

merupakan kunci kebersihan suatu pembuatan taman.
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Terdapat dua jenis pemeliharan taman yaitu : Pemeliharaan ideal

merupakan pemeliharaan yang mengacu terhadap ide atau desain awal

suatu taman. Maka dari itu perlu adanya evaluasi taman supaya keadaan

akan tetap seperti semula dengan kondisi awal sehingga manfaat dengan

juga keindahan akan tetap aman dengan baik. Pemeliharaan fisik,

perawatan yang memberikan fungsinya dalam menstabilkan pemeliharaan

yang seimbang pada kawasan RTH.

2. Dasar Hukum Perencanaan RTH

Dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

mengenai perencanaan tata kelola ruang wilayah telah memberikan arahan

bahwa pada setiap kawasan perkotaan di dalam merencanakan penyusunan

tata ruang wilayah di peruntukan untuk memberikan sedikitnya 30% dari

kawasan wilayah untuk dijadikan RTH, proporsi 30% dibagi menjadi 2

yaitu 20% diamanahkan untuk RTH public sebagai kawasan umum dan

10% diperuntukan untuk RTH privat pada ruang-ruang yang dimiliki oleh

pihak non pemerintah atau masyarakat. Proses pengembangan pada

penyusunan dan juga melengkapi ruang terbuka hijau dari keseluruha

komponen ruang lingkup perkotaan akan menjadi tanggung jawab seluruh

pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi, atau daerah,

swasta, dan masyarakat.

Dalam perencanaan RTH terkait Permen PU nomer 5 tahun 2008

tentang ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, diupayakan untuk

memperoleh masukan atas berbagai permasalahan yang secara spesifik
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terjadi pada setiap kawasan kota yang nantinya akan dialokasikan RTH,

baik yang berupa karakteristik dan potensi kawasan, pengaturan

penggunaan lahan dan pengalokasian ruang kawasan, penyempurnaan

bentuk dan skala RTH, sisi kemanfaatan bagi warga kota, dan berbagai

perencanaan vegetasi, dan instrumen pendukung sebagai bagian dari RTH,

agar RTH dapat berperan lebih hidup untuk memberi manfaat optimal bagi

kawasan maupun kota secara keseluruhan.

Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2011 pasal 16 penetapan

kebijakan kawasan lindung yang salah satunya adalah mengenai Ruang

Terbuka Hijau di Kota Malang, Ruang Terbuka Hijau merupakan salah

satu unsur pendukung kelestarian lingkungan yang penting. Ruang

Terbuka Hijau yang ada di dalam kota seharusnya ada sebesar minimal

30% dari luas wilayah keseluruhan Kota Malang.26 Di dalam rencana

pembangunan kota, Ruang Terbuka Hijau harus diperhatikan letaknya,

pemerintah harus menyediakan banyak lahan untuk membangun Ruang

Terbuka Hijau.

3. RTH dalam RTRW

Tersedianya RTH yang merupakan pedoman dari Undang-Undang

No 26 Tahun 2007 mengenai penyusunan dan penataan ruang terbuka

hijau didalamnya memberikan indikasi bahwasanya luas keseluruhan RTH

pada wilayah kota minimum sebesar 30% dari luas yang menjadi kawasan

RTH yang disediakan. Dalam perencanaan tata kelola kawasan wilayah

26 M. Zuhri, 2012, Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia, Jurnal
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, Vol. 3, No. 52, Hal
485-495 .
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pada penyediaan ruang terbuka hijau, penerapan pada tingkat Nasional

maupun Lokal memiliki efek penting bagaimana daerah otonomi daerah

mengontrol kemudian mengelolah kawasan RTH perkotaan dengan tidak

memberikan urusan tanpa adanya dasar untuk mencampur adukan dengan

urusan kepentingan-kepentingan lain yang mempengaruhi di dalamnya.

Betapa pentingnya manfaat yang dihasikan dari RTRW dalam

penyediaan RTH guna selalu menyedikan kawasan konservasi untuk

memberikan pelestarian hidrologis, memberikan tempat untuk

pengembangan keanekaragaman hayati, menciptakan iklim mikro dan

pereduksi polutan, memberikan nuansa rekreasi dan berolahraga untuk

masyarakat umum, memberikan ruang bagi pemakaman umum,

melakukan pembangunan yang memberikan batas-batas tertentu agar tidak

menuju arah yang tidak diharapkan, melestarikan sumber daya alam

Kebijakan mengenai RTRW dalam penyediaan RTH ini memeiliki sebuah

target sasaran yang akan dicapai dengan mewujudkan dan memperluas

jumlah ideal RTH Kota sesuai kebutuhuan.

4. Koordinasi Pelaksana Kebijakan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW)

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau melahirkan beberapa Instansi

yang didalamnya memiliki kepentingan yang terlibat dalam pengaruh

kebijakan RTH. Pada pelaksanaanya terdapat beberapa instansi yang

tergabung langsung yang akan selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas

yang lain diantaranya ; Badan Perencanaan Pembangunan dengan

Penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dinas Perumahan dan
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Kawasan Pemukiman Kota Malang, Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kota Malang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Terdapat

kolaborasi yang dilaksanakan untuk mencegah kemunculan kepentingan-

kepentinga yang dianggap menjadi penyebab terhambatnya penyusunan

dari penyediaan RTH. Dinas-Dinas tersebut saling bekerjasama di dalam

proses pelaksanaan wewenang dan fungnya pada penyediaan kawasan

ruang terbuka hijau, maka denngan ini penyusunan RTH dilakukan dalam

proses perencanaan tata ruang sebagai bagian dari susunan pola ruang

dalam RTRW.

Taman Singha merjosari adalah salah satu dari beberapa ruang

terbuka hijau yang ada di Kota Malang, merupakan bagian dari

implementasi kebijakan dari Perda no 4 tahun 2011 dimana penataan kota

dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan sebagai kawasan resapan

air, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan meningkatkan

keserasian lingkungan perkotaan. Pembangunan RTH direncanakan

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, dalam perkembangannya permintaan akan pemanfaatan lahan

kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan

fasilitas perkotaan. Pada perjalanannya kondisi tersebut merugikan

keberadaan RTH. Sejumlah areal RTH publik kawasan perkotaan mulai

dialihkan oleh pembangunan fasilitas-fasilitas lain sehingga terjadi alih

fungsi lahan hijau di kawasan perkotaan.
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Tabel 2.1

Tabel Proses Berjalannya Penelitian:

Sumber, Diolah Oleh Peneliti, 2019.

Dalam hal ini akan membedah kasus mengeni ruang terbuka hijau

yang terdapat pada salah satu taman di Kota Malang (Taman Taman

Singha Merjosari), yang mempengaruhi kepentingan di dalamnya berupa

implementasi kebijakan. Dan untuk tipe pemanfaatan terdapat lebih

banyak negtif daripada sisi positif dikarenakan banyak pemanfaatan diluar

desain atau rencana awal, yang awalnya dikenal dengan desain bertemakan

pendidikan tapi pada fakta lapangannya hanya ada beberapa saja bagian-

bagian yang menurut peniliti yang berunsurkan pendidikan, perubahan

yang ingin dicapai dari Dinas dan elemen masyarakat sangatlah berbeda

dikarenakan masyarakat menginginkan desain awal yang memang benar-

benar mendidik, contoh seperti adanya lahan untuk bercocok tanam

sebagai pembelajaran bagi anak sekolah dasar, elemen masyarakat

(pengunjung dari luar). Sedangkan dari Instansi yang bersangkutan

perubahan yang ingin dicapai oleh mereka ialah menjadikan taman ini

Sasaran Atau Target

Dalam Isi Kebijakan

Manfaat Yang Diterima
Oleh Target

Perkembangan
Perubahan Kebijakan

Letak Sebuah Program
Kebijaka Sudah Tepat

Kebijakan Dan Aktor
Sudah Sesuai Dengan

Implemetasinya

Faktor Pendukung
Sumber Daya Yang

Memadai
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sebagai taman yang berfungsi untuk hang out. Pengambilan keputusan ini

diambil alih oleh instansi yang berkaitan untuk mengelola tanah bengkok

menjadi taman. Sebelum padahal untuk usulan pertama ialah usulan dari

masyarakat merjosari itu sendiri karena mereka merasa untuk lahan

bengkok tersebut berguna mendidik anak-anak di sekitar Merjosari. Untuk

pelaksanaan program dan SDM yang mengelola sepenuhnya diambil alih

oleh instansi yang berkaitan.

Pemanfaatan kekuasaan dan kepentingan dari aktor sendiri

memiliki strategi ialah untuk melihat peluang dari lokasi taman tersebut

apakah bisa menjadikan keuntungan dari beberapa pihak. Disini karakter

yang memperkuat kebijakan ialah orang yang sudah mengesahkan taman

pada waktu itu, tingkat kepatuhan dari pelaksanaan memiliki respon yang

bermacam-macam karena ada beberapa yang berbeda pendapat dari

berjalanya proses implementasi Taman Singha Merjosari.
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