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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka mendukung pembangunan wilayah perkotaan yang 

berkelanjutan, dibutuhkan upaya perencanaan tata ruang kota yang terpadu, 

manusiawi dan berwawasan lingkungan. Pada kegiatan pembangunan perkotaan 

hendaknya dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan serta kegiatan 

pendukung lainnya terhadap aspek tata ruang kota berupa ruang terbuka hijau 

(RTH). RTH merupakan suatu elemen perkotaan yang sangat penting untuk 

menunjang kehidupan dan aktifas penduduk, karena pada dasarnya RTH 

merupakan unsur alamiah yang sangat berperan dalam mewujudkan kota yang 

berwawasan lingkungan (Branch, 1995).  

Pada kondisi saat ini RTH di perkotaan telah mengalami penurunan dari 

waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kota yang dinamis, sekaligus 

perubahan kondisi lingkungan yang makin buruk dari tahun ke tahun semakin hari 

keberadaan RTH semakin terdesak dengan kebutuhan masyarakat perkotaaan 

(Grey,1996). Walaupun terdapat peraturan dan standar mengenai jumlah dan 

luasan minimal dalam penyediaan RTH di perkotaan, ternyata perwujudannya 

masih terbentur pada berbagai persoalan, salah satunya adalah permasalahan 

keterbatasan penyedian lahan, (Agustina, 2005). Hal ini disebabkan 

perkembangan kegiatan di perkotaan cenderung mendorong perkembangan fisik 

kota, sehingga akan semakin banyak lahan terbangun dan semakin berkurangnya 

ruang terbuka. Padahal dengan bertambahnya tutupan lahan berupa gedung-

gedung atau perkerasan, maka kebutuhan terhadap RTH pun seharusnya semakin 

bertambah. RTH kota idealnya memiliki luas 30% dari keseluruhan luas wilayah 

kota, dengan proporsi RTH publik minimal 20% dari luas wilayah kota. (Undang-

undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007). 

Keterbatasan penyediaan lahan mengakibatkan keberadaan RTH menjadi 

berkurang karena terdesak oleh fungsi lain yang muncul seiring dengan 

perkembangan kota. RTH seringkali mengalami alihfungsi guna lahan baik 

menjadi bangunan maupun menjadi lahan yang diperkeras yang tidak 
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memungkinkan tanaman untuk tumbuh. Selain itu pemerintah juga tidak konsisten 

dalam menjaga RTH yang ada, karena banyak alihfungsi guna lahan atau 

pelebaran jalan yang tidak diimbangi dengan peremajaan RTH atau membiarkan 

sempadan sungai, rel, dan instalasi berbahaya ditempati oleh permukiman kumuh 

tanpa ada sanksi yang tegas. Hal-hal tersebut menjadikan RTH di perkotaan harus 

bersaing dengan keadaan yang sulit mulai dari keterbatasan lahan, hingga kondisi 

lingkungan yang buruk karena akibat polusi dari kendaraan bermotor dan utilitas 

lainnya (Grey dan Deneke,1986). Persoalan ini tentunya akan  berujung pada  

upaya dalam penyediaan RTH yang sesuai dengan ketentuan yang ada dengan 

mempertimbangkan kondisi yang ada pada saat ini.  

Penurunan kondisi penyediaan RTH salah satunya diperlihatkan dengan 

menurunnya proporsi kawasan lindung sebagai salah satu elemen RTH di Kota 

Bandung. Padahal kawasan lindung cukup berpotensi dalam upaya peningkatan 

RTH Kota Bandung. Keberadaan kawasan lindung kini mulai menjadi perhatian 

dalam rencana-rencana tata ruang baik dalam ruang lingkup kota (RTRW) 

maupun ruang lingkup yang lebih detail (RDTRK). Kawasan lindung memiliki 

fungsi yang sangat penting terutama dalam penyerapan polusi kendaraan 

bermotor, sebagai pelindung dari terik matahari maupun sebagai penyangga atau 

pelindung aktivitas manusia. Kawasan lindung adalah sebagian ruang terbuka 

hijau yang di lindungi oleh pemerintah, kawasan lindung mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, 

mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. 

 Berdasarkan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang kawasan 

lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup  sumber alam, sumber daya buatan 

dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan 

berkelanjutan. Kawasan lindung menjadikan RTH sebagai salah satu aspek 

penting dalam penataan kota. Penataan RTH yang tepat akan menyelaraskan 

antara lingkungan alami, binaan dan sosial kota. Kawasan Bandung Utara 

membutuhkan arah pengembangan ruang terbuka hijau ke depan sebagai sumber 

daya kota untuk hidup kembali dengan lebih bersemangat. 
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Wilayah Pengembangan Bojonagara adalah wilayah yang berada di bagian 

utara Kota Bandung yang memiliki kawasan yang direncanakan sebagai kawasan 

lindung (RTRW Kota Bandung, 2013) disamping itu WP Bojonegara merupakan 

WP yang paling representatif karena memiliki jenis jalur hijau yang cukup 

lengkap, yaitu jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau sempadan SUTT dan jalur 

hijau sempadan Rel Kereta Api. (RTRW Kota Bandung, 2013) 

  Melihat pentingnya peranan ruang terbuka hijau di WP Bojonagara Kota 

Bandung dan WP Bojonagara juga dirahkan sebagai kawasan lindung, maka perlu 

dilakukan studi penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan lindung, guna 

mengetahui kesesuaian kondisi ruang terbuka hijau serta kebutuhan ruang terbuka 

hijau sehingga bisa menghasilkan penampakan kawasan yang jelas, seperti 

kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai, kawasan resapan air, kawasan 

mata air dll.  

 Dengan teridetifikasinya studi penyediaan ruang terbuka hijau pada 

kawasan  lindung di WP Bojonagara Kota Bandung, serta diketahui kebutuhan 

ruang terbuka hijau yang diperlukan maka penyusun mencoba merekomendasikan 

pemecahan masalah RTH yang ada di WP Bojonagara. Dan pada dasarnya hal 

inilah yang melatarbelakangi penyusun untuk mengambil judul studi penyediaan 

RTH  pada kawasan lindung di WP Bojonagara Kota Bandung dalam pengerjaan 

tugas akhir ini. Selain juga tentunya penyusun ingin meraih kelulusan pada 

jenjang pendidikan Strata 1 di Jurusan Teknik Planologi Universitas Pasundan 

Bandung dengan menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa kawasan WP Bojonagara 

Kota Bandung merupakan kawasan yang harus tetap dijaga dan dikendalikan dari 

segi penggunaan lahan atau alih fungsi lahan, guna untuk mempertahankan 

proporsi RTH di Kota Bandung, karena kawasan WP Bojonagara (berdasarkan 

RTRW Kota Bandung) juga merupakan arahan kawasan lindung, untuk itu 

kebaradaan RTH nya harus dipertahankan. 

Penyediaan RTH yang sesuai dengan ketentuan menjadi sangat penting 

mengingat keberadaan RTH yang saat ini dapat dikatakan jauh dari ideal.  Saat ini 
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permasalahan yang timbul dalam pengembangan RTH WP Bojonagara adalah 

semakin menipisnya ruang yang dapat dijadikan fungsinya sebagai ruang terbuka 

hijau. Kondisi saat ini banyak tempat yang berpotensi sebagai RTH, namun telah 

berubah fungsi menjadi fungsi pengembangan ekonomi, serta menjadi kawasan 

komersil. (Salah satu contohnya perubahan penggunaan lahan di Jl. Dr. Djunjunan 

yang merupakan indikasi adanya kecenderungan tumbuhnya kegiatan komersil 

akibat potensi aksesebilitas yang tinggi ) 

Sementara di sisi lain, fungsi RTH sangatlah penting dalam menjaga 

keseimbangan. Melihat Kota Bandung khususnya Wilayah Pengembangan 

Bojonagara banyak terjadi ahli fungsi guna lahan yang dapat menurunkan 

proporsi RTH di Wilayah Pengembangan Bojonagara.  

Salah satu upaya penyediaan RTH tersebut dapat dilakukan melalui upaya 

penyediaan kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai, kawasan mata air 

dll, untuk itu maka perlu adanya kajian secara rinci mengenai kondisi saat ini dan 

karakteristik persoalan seperti apa yang dihadapi.  

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka harus adanya kajian 

tentang penyedian RTH pada kawasan lindung di Kawasan Bojonagara Kota 

Bandung. Maka dari itu, terdapat pertanyaan penelitian yang harus dijawab 

sebagai output dari kajian ini, yakni mengingat WP Bojonagara adalah kawasan 

peruntukan kawasan lindung Apakah penyediaan RTH pada kawasan lindung 

di WP Bojonagara Kota Bandung sudah mengacu pada kriteria peraturan 

yang berlaku yaitu Keppres No.32 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung? 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari pelaksanaan studi ini 

adalah melakukan kajian penyedian RTH pada kawasan lindung WP Bojonagara 

Kota Bandung. Hasil akhir penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

menyusun arah peningkatan RTH WP Bojonagara.  
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1.3.2 Sasaran  

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kajian ini yang 

juga merupakan langkah-langkah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas 

adalah sebagai berikut : 

• Teridentifikasinya kesesuaian kondisi eksisting penyediaan RTH pada 

kawasan lindung di WP Bojonegara. 

• Teridentifikasi persoalan yang mempengaruhi ketidak sesuaian kondisi 

penyediaan RTH pada kawasan lindung di WP Bojonegara saat ini.  

 

1.4       Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang akan dikaji yaitu mengenai ruang 

lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

 Wilayah Pengembangan (WP) Bojonagara di Kota Bandung luas wilayah 

2.115,85 Ha. Meliputi Kecamatan-Kecamatan diantaranya: Kecamatan Andir, 

Kecamatan Cicendo, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Sukasari. Ruang 

lingkup wilayah studi pada Wilayah Pengembangan Bojonagara  berbatas dengan: 

• Sebelah Utara     :  Kabupaten Bandung 

• Sebelah Barat      :   Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi (Jl. Raya   

     Cibeureum dan Sungai Cibeureum) 

• Sebelah Selatan : Wilayah Pengembangan Tegallega (Jl. Jenderal    

    Sudirman) 

• Sebelah Timur  : Wilayah Pengembangan Cibeunying (Jl. Setiabudhi,  

   Jl. Cipaganti, Jl. Cihampelas) 
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Gambar 1.1 

Peta Kota Bandung Dan Batas Wilayah 
Pengembangan 
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Gambar 1.2 
Peta Wilayah Studi 
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Penyediaan pemanfatan RTH berdasarkan fungsinya ada 2 yaitu 

pemanfatan RTH pada kawasan lindung dan pemanfatan RTH pada kawasan 

budidaya, tetapi yang menjadi ruang lingkup studi secara substansial pada 

penelitian ini adalah hanya berfokus pada penyediaan RTH pada Kawasan 

Lindung, mencakup kondisi eksisting dan permasalahan RTH di Wilayah 

Pengembangan (WP) Bojonagara yang meliputi. 

A. Kawasan perlindungan kawasan bawahannya. 

Kawasan perlindungan kawasan bawahanya meliputi kawasan: 

Ø Kawasan hutan lindung dan 

Ø Kawasan resapan air. 

B. Kawasan perlindungan setempat 

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan: 

Ø Sempadan sungai  

Ø Kawasan sekitar mata air 

Ø Jalur  hijau jalan 

Ø Sempadan rel kereta api. 

Ø Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET) 

Ø Pemakaman umum 

C. Kawasan Rawan Bencana.  

Ø Rawan Banjir 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Metode Pendekatan Studi 

Dalam penelitian ini, metode pendekatan studi yang digunakan meliputi 

pendekatan   terhadap   beberapa  tahap  yang  terkait  dengan  perencanaan,  yaitu 

pengumpulan data, pengolahan data awal, analisis/identifikasi serta pembuatan 

kesimpulan dan rekomendasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

melakukan studi kepustakaan, mempelajari bahan-bahan bacaan berupa buku-

buku, perizinan, peraturan perundang-undangan, artikel dari internet serta 

mempelajari studi-studi terdahulu. Untuk lebih jelasnya, maka dalam uraian 

berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai kerangka pemikiran serta 

metode pengolahan data dan analisis/identifikasi yang akan dilakukan dan dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Sasaran : 
• Teridentifikasinya kesesuaian kondisi eksisting penyediaan RTH pada 

kawasan lindung di WP Bojonegara 

• Teridentifikasi tipologi persoalan yang mempengaruhi ketidak sesuaian 

kondisi penyediaan RTH pada kawasan lindung di WP Bojonegara saat ini.  

Tujuan : 
Melakukan kajian penyedian RTH pada kawsan lindung WP Bojonagara Kota 
Bandung. 

Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan : 

 

o Survey Primer 
o Survey Sekunder 

Kebijaksanaan: 
1. UU No.26 Th 2007 

Penataan Ruang 
2. Keppres No.32 Th 

1990. 
3. Pemendagri No.1 Th 

2007 
4. Peraturan menteri 

PU No.5 Th 2008 
5. RTH Kota Bandung 

2007 
6. RTRW Kota 

Bandung, 2004-
2013 

7. RDTR WP 
Bojonagara, 2006 

 

Gambaran Kawasan Lindung WP 
Bojonagara Kota Bandung 

Kawasan perlindungan setempat: 
§ Sempadan sungai 
§ Kawasan sekitar mata air 
§ Kawasan jalur hijau jalan 
§ Sempadan rel kereta api 
§ Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT 

dan SUTET) 
§ Pemakaman umum 
 

Kawasan perlindungan bawahannya: 
§ Kawasan hutan lindung 
§ Kawasan resapan air 
 

Kawasan rawan bencana alam 
• Banjir 

 

Analisis kriteria dan indikator  
RTH pada kawasan lindung sesuai 

dengan ketentuan 
 

Analisis perbandingan kondisi 
eksisting RTH pada kawasan 
lindung dengan kriteria yang 

telah ditentukan 

Kesesuaian penyediaan RTH pada kawasan 
lindung dengan kriteria yang telah ditentukan 

 

REKOMENDASI 

Identifikasi permasalahan penyediaan RTH pada 
kawasan lindung  

 

 
Gambar 1.3 : Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentingnya RTH pada kawasan 
lindung di kawasan perkotaan, 
semetara saat ini kondisi RTH 

Kota Bandung yang semakin hari 
semakin menurun akibat 

perkembnagan kota 
 

Bandung Utara WP Bojonagara 
diarahkan sebagai Kawasan 

Lindung Perkotaan Kota Bandung 
 

Munculnya permasalahan ahli fungsi 
lahan dan semakin menipisnya ruang 

yang  dijadikan fungsi RTH pada 
kawasan lindung WP Bojonagara 
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1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Pada dasarnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini mencakup survey primer dan survey sekunder. Berikut penjelasan mengenai 

keduanya: 

1. Survey Primer 

Survey primer yang dilakukan di sini berupa survei langsung ke lapangan 

untuk melihat penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan lindung di 

Wilayah Pengembangan Bojonagara serta melakukan dokumentasi secara 

visual terhadap kondisi eksisting tersebut. 

2. Survey Sekunder 

Survei sekunder dilakukan dengan melakukan survei instansional untuk  

mengumpulkan data dari instansi yang ada di Kota Bandung. Instansi 

yang dikunjungi adalah Bapeda Kota Bandung, Dinas Tata Kota (DTK) 

Kota Bandung, BPS Kota Bandung, Dinas Pertamanan dan Pemakamam     

dan dinas-dinas lainnya yang terkait dengan materi studi. 

 

1.5.3 Metode Analisis 

Adapun metode analisis yang digunakan dalam menunjang tercapainya 

tujuan dari pelaksanaan studi ini adalah : 

1. Overlay (Superimpose) Peta 

 Dalam kajian ini analisis overlay (superimpose) terhadap peta-peta 

terkait adalah yang paling menentukan terhadap output yang dihasilkan. 

Dengan bantuan sistem komputerisasi dan software pendukung yang 

relevan, maka pelaksanaan analisis overlay (superimpose) peta ini akan 

memiliki ketepatan yang lebih baik dari pada melakukan overlay 

(superimpose) secara manual. 

2. Analisis Deskriptif 

 Adapun analisis deskriptif yang dilakukan dalam kajian ini lebih 

bersifat   pelengkap, yakni sebagai pengarah hasil yang dikeluarkan dari 

proses overlay (superimpose) peta-peta terkait untuk kemudian 

diterjemahkan secara deskriptif menjadi output yang diinginkan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan Tugas Akhhir ini secara garis 

besar adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang tugas akhir, rumusan 

permasalahan dalam tugas akhir, tujuan dan sasaran tugas akhir, ruang 

lingkup wilayah dan materi tugas akhir, metodologi penelitian yang 

dilakukan mencakup metode pengumpulan data dan metode analisis, 

serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan kajian teori yang berkaitan dengan studi yang 

dilakukan yaitu tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Wilayah 

Pengembangan Bojonagara.  

 

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN 

Bab ini membahas mengenai kondisi eksternal wilayah studi yang 

meliputi penyediaan ruang terbuak hijau di Wilayah Pengembangan 

Bojonagara serta tinjauan internal wilayah studi. 

 

BAB IV ANALISIS WILAYAH STUDI 

Bab ini berisikan mengenai analisis penyediaan ruang terbuka hijau di 

Wilayah Pengembangan Bojonagara. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisikan rangkuman keseluruhan hasil rangkaian penelitian. 

Selain itu pada bab terakhir ini berisikan rekomendasi penanganan 

masalah, kelemahan studi dan usulan studi lanjutan. 

 

 

 

 


