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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Strategi 

     Strategi dibuat oleh pengambil keputusan (administrasi negara) untuk 

menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang 

dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam 

penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari 

implementasinya. 

     Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, 

organisasi, perusahaan, dan permerintah untuk melakukan tindakan secara 

terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya. Hax dan Majluf (dalam 

J.Salusu, 2006:100-101) merumuskan secara komprehensif tentang strategi 

sebagai berikut: 

a. Strategi ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan 

integral; 

b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian 

sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi 

sumber daya; 

c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti 

organisasi; 

d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, 

dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan 

ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta 

kelemahannya; 

e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi. 

 

     Definisi di atas menyatakan bahwa strategi menjadi suatu kerangka 

yang fundamental dalam organisasi sehingga organisasi memiliki arahan 
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dan tujuan serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang 

berubah. Hal ini membuat organisasi memiliki kekuatan untuk dapat 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi organisasi. 

     McNichols dalam J.Salusu (2006:101) “strategi ialah suatu seni 

menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk 

mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan 

lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan”. 

     Kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan 

kerangka dasar organisasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada 

dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, selalu berinterkasi 

dengan lingkungan untuk mendapatkan hubungan yang menguntungkan. 

Strategi yang dibuat harus menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah 

sehingga strategi menjadi fleksibel untuk diterapkan dalam lingkungan.  

     Pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang 

memiliki peranan yang penting dalam menentukan kebijakan. 

Pengambilan keputusan harus tepat sasaran untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi. Pengambilan keputusan strategi menjadi hal 

yang penting untuk dilakukan dalam penyelesaian permasalahan. J.Salusu 

(2006: 47) bahwa ” pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu 

alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses 

itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi”.  
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     Pengambilan keputusan memiliki suatu aturan kunci dalam 

pengambilan keputusan ialah sekali kerangka yang tepat sudah 

diselesaikan, keputusan dibuat (Brinckloe, et. al dalam J.Salusu, 2006: 

48). Keputusan dibuat untuk mempercepat tindakan perubahan maka dari 

itu, pengumpulan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian, 

yaitu (1) penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita, 

aspirasi, dan (2) pencapaian tujuan melalui implementasinya (Inbar dalam 

J.Salusu, 2006:48). 

     Pengambilan keputusan menjadi suatu proses yang harus dijalankan 

pemerintah untuk mendapatkan keputusan yang dapat menyelesaikan 

permasalahan sesuai dengan kondisii lingkungan yang ada. Pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah 

diskusi. Diskusi untuk menentukan sebuah keputusan menjadi penting 

karena harus dapat menampung seluruh aspirasi dan harapan dari seluruh 

pihak dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang 

melibatkan banyak pihak akan memiliki banyak alternatif keputusan yang 

baik sesuai dengan lingkungan masing-masing, sehingga harus disatukan 

dalam satu keputusan bersama dan implementasinya menjadi 

tanggungjawab bersama pula. 

Keputusan stratejik berarti pilihan stratejik. Pilihan dari beberapa 

alternatif stratejik. Pilihan itu berupa ketetapan mengenai aspirasi-

aspirasi stratejik yang realistik, yaitu keinginan yang masuk akal dan 

dapat direalisasikan. Pilihan itu sekaligus merupakan pilihan strategi 

(Ansoff). Keputusan stratejik antara lain harus dapat menentukan 

bagaimana   hubungan   lembaga  dengan  lingkungan  yaitu  hubungan  
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yang harus saling mempengaruhi satu dengan yang lain, serta memberi 

arah bagi semua kegiatan administratif dan operasional organisasi 

(Cope). Di samping tujuan, sasaran, dan ruang lingkup yang harus 

diperhitungkan dalam pembuatan keputusan stratejik, perlu pula 

dipertimbangkan unsur keuangan, frekuensi pembuatannya, serta 

jangka waktu (J.Salusu, 2006:111). 

 

     Banyak hal yang harus diperhatikan dalam keputusan yang stratejik 

sehingga dapat mengayomi seluruh pihak dan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada di lingkungan. Alternatif yang dikumpulkan sesuai 

aspirasi dan harapan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi (tujuan, 

sasaran, keuangan,dan lain-lain) dan kondisi lingkungan. 

     Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan internal 

(Strength dan Weaknesses) dan lingkungan eksternal (Opportunity dan 

Threat) untuk dapat menentukan strategi yang akan diambil. “Analisis 

SWOT adalah satu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan itu 

alternatif-alternatif stratejik dapat disusun” (J.Salusu, 2006: 350). 

     Analisis SWOT menjadi alat untuk menentukan langkah yang akan 

diambil suatu organisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 

dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang untuk dapat meminimalisir 

kelemahan dan ancaman. “Kegagalan analisis SWOT berarti gagal dalam 

mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor stratejik dalam 

lingkungan internal dan yang terdapat dalam lingkungan eksternal….” 

(J.Salusu, 2006: 350). 

     Analisis SWOT sangat menentukan kebijakan yang akan diambil. 

Penentuan/pengambilan kebijakan stratejik yang baik dapat dilakukan 
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apabila dalam menganalisis SWOT sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dikaji secara mendalam. Data yang diperoleh suatu organisasi akan di 

analisis SWOT untuk mendapatkan strategi yang selaras dengan tujuan 

organisasi. 

     SWOT terdapat Matriks SWOT, salah satu model analisis SWOT yang 

diperkenalkan oleh Kearns dalam J.Salusu (2006:356) seperti terlihat pada 

tabel 1.  

Tabel 1. Analisis SWOT: Klasifikasi Isu 

Faktor Eksternal 

 

Faktor Internal 
Opportunities Threats 

Strengths 
Comparative 

Advantage 
Mobilization 

Weaknesses 
Investment/  

Divestment 

Damage 

Control 

 Sumber: Keans dalam J.Salusu (2006: 357) 

     Tabel ini menggambarkan beberapa kemungkinan terjadinya suatu 

pengambilan kebijakan strategi. Comparative Advantage merupakan 

kondisi yang sangat memungkinkan pengambil keputusan untuk 

mendapatkan strategi yang paling baik. Pada kondisi ini tidak boleh 

dibiarkan oleh organisasi karena memungkinkan untuk perkembangan 

organisasi dengan cepat yang memanfaatkan kekuatan dan peluang secara 

optimal. Mobilization, dalam pertemuan antara kekuatan dan ancaman 

merupakan hal yang berlawanan sehingga diperlukan pergeseran 

(mobilization) sumberdaya yang ada di organisasi (Strength) untuk dapat 

menekan atau meminimalisir ancaman yang terjadi kepada organisasi. 
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     Investment/Divestment merupakan pertemuan antara kelemahan dan 

peluang yang memberikan gambaran pada organisasi secara kurang jelas. 

Peluang yang sangat menjanjikan tidak diimbangi dengan kekuatan yang 

sepadan sehingga organisasi memungkinkan untuk tidak mengambil 

peluang yang ada atau melimpahkan kepada organisasi lain karena 

kelemahan untuk menggarap peluang yang terjadi. 

     Terakhir adalah pertemuan antara kelemahan dan ancaman. Keduanya 

sangat berbahaya bagi organisasi karena akan menghambat bahkan 

menghancurkan organisasi dari dalam dan luar organisasi. Organisasi 

harus dapat membenahi sedikit demi sedikit internalnya agar dapat 

menahan ancaman dari luar sehingga dampak pertemuan kedua ini tidak 

separah yang diprediksikan. 

     Formulasi strategi yang telah dirumuskan maka selanjutnya adalah 

implementasi strategi, bagaimana strategi itu dilaksanakan dalam 

lapangan. Proses implementasi menurut Cetro dan Peter dalam Setiawan 

Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah (2007: 87) seperti digambarkan pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Sederhana Proses Implementasi Strategi 

Menganalisis Perubahan 

Analisis Struktur 

Organisasi 
Analisis Budaya 

Organisasi 
Analisis 

Kepemimpinan 

Implementasi dan Evaluasi 

Strategi 
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     Gambar di atas terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam 

pelaksanaan implementasi yaitu dimulai dari menganalisis perubahan. 

“Perubahan yang dianalisis dalam tahap ini di pandang sebagai sebuah 

proses perubahan dari yang sangat sederhana seperti tidak adanya variasi 

dalam strategi sampai kepada perubahan yang sangat kompleks dalam misi 

organisasi, yang mempertanyakan kembali esensi organisasi.” (Setiawan 

Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, 2007: 87).  

     Analisis struktur organisasi merupakan analisis kedua dalam 

implementasi strategi. Analisis struktur organisasi ada yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

a. Struktur organisasi yang formal yaitu struktur organisasi yang 

mewakili hubungan antara sumber daya yang dirancang oleh pihak 

manajemen dan biasanya disampaikan dalam bentuk bagan. 

b. Struktur organisasi yang tidak formal yaitu struktur organisasi 

yang mewakili hubungan sosial berdasarkan persahabatan atau 

kepentingan bersama di antara anggota-anggota organisasi. 

(Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, 2007: 89) 

 

     Tahapan selanjutnya dalam proses implementasi strategi adalah analisis 

budaya organisasi. Organisasi itu tidak hanya sekedar struktur yang 

tergambarkan lewat bagan namun budaya organisasi yang 

mengimplementasikan strategi. “Budaya organisasi merupakan komponen 

yang menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada 

suatu      organisasi,      sementara      strategi      tersebut      gagal      untuk  
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diimplementasikan pada organisasi yang lain dengan kondisi yang relatif 

sama.”( Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, 2007:96) 

     Analisis kepemimpinan merupakan salah satu tahapan dalam proses 

implementasi. Implementasi strategi biasanya bersinggungan dengan 

perubahan maka tidaklah mengherankan kepemimpinan merupakan hal 

yang sangat penting dan perlu. Setiap pemimpin dan gaya kepemimpinan 

akan menentukan keputusan yang akan diambil oleh organisasi. “Apapun 

gaya kepemimpinan yang dianut oleh manajemen organisasi, dalam 

turbulensi lingkungan seperti sekarang ini, setiap pemimpin harus siap dan 

dituntut untuk melakukan transformasi.” (Setiawan Hari Purnomo dan 

Zulkieflimansyah, 2007: 99) 

     Implementasi dan evaluasi strategi merupakan tahapan akhir. Hal ini, 

organisasi harus memiliki gagasan yang jelas mengenai perubahan yang 

diinginkan tentang struktur organisasi, budaya organisasi, dan 

kepemimpinan. Implementasi strategi yang dilakukan oleh organisasi 

sesuai dengan strategi yang telah diformulasikan, maka implementasi 

diperlukan pengendalian implementasi strategi. Hal ini untuk menjaga 

agar strategi agar tetap pada jalurnya. 

2. Penataan Ruang 

     Penataan ruang menjadi konsep yang harus dijalankan oleh Pemerintah 

untuk menciptakan tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya sehingga 

diperlukan penataan ruang dalam setiap pembangunan yang dilakukan 
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oleh Pemerintah. Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dalam Pasal 1 bahwa  

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 

memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur 

ruang dan pola ruang. 

 

     Ruang menjadi salah satu bagian dari penataan ruang karena yang 

ditata adalah ruang sehingga ruang untuk berbagai macam kegiatan dalam 

suatu wilayah dapat terencana. “Tata Ruang merupakan wujud struktural 

dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak 

direncanakan. Tata ruang perlu direncanakan dengan maksud agar lebih 

mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang 

bersangkutan” (Rahardjo Adisasmita, 2010:64).  

     Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang 

(UU 26/2007 Pasal 1). 

     Pengertian di atas, penataan ruang merupakan suatu pola untuk 

memenej perencanaan, pemanfaatan, pengendalian terhadap suatu ruang 

untuk perkembangan suatu kawasan. Pengembangan suatu kawasan 

haruslah melihat ruang yang tersedia dan menata sesuai dengan kebutuhan 

kawasan tersebut. 
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     Konsep penataan ruang di Indonesia telah diatur dalam Undang 

Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Asas penataan 

ruang di Indonesia dalam UU 26/2007 pasal 2 adalah keterpaduan, 

keserasian, keselarasan, keberhasilgunaan, keseimbangan, keterbukaan, 

keberlanjutan, keberdayagunaan, kebersamaan, kemitraan, perlindungan 

kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.  

     Asas penataan ruang ini menjadi kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam menyelenggarakan penataan ruang nasional. Selain asas 

penataan ruang  terdapat juga tujuan penataan ruang dalam UU 26/2007 

pasal 3 yaitu: 

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang 

wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: 

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan 

lingkungan buatan. 

b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam 

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya 

manusia. 

c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak 

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

 

     Asas dan tujuan penataan ruang menjadi pedoman untuk pelaksanaan 

penataan ruang nasional maupun daerah yang nantinya akan diatur setiap 

daerah tentang rencana tata ruang wilayah.  

     Penataan ruang memang diperlukan dalam setiap pembangunan 

terutama daerah perkotaan. “Kawasan perkotaan adalah kawasan yang 

mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi 

kawasan perkotaan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan 



24 
 

 
 

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan 

ekonomi” (UU 26/2007 Pasal 1).  

     Kawasan perkotaan yang memiliki peranan dan fungsi yang berbeda 

dengan pedesaan membuat perkotaan memiliki daya tarik tersendiri. 

Penataan ruang kawasan perkotaan diarahkan untuk beberapa hal, yaitu: 

a. Mencapai tata ruang kawasan perkotaan yang optimal, serasi, 

selaras dan seimbang dalampengembangan hidup manusia. 

b. Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi dan 

seimbang antara perkembangan lingkungan dan nilai kehidupan 

masyarakat. 

c. Mengatur pemanfaatan ruang kawasan perkotaan guna 

meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta 

menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam dan 

lingkungan sosial. (Rahardjo Adisasmita, 2010:149) 

 

     Arahan untuk penataan ruang kawasan perkotaan memang harus 

diperhatikan karena telah banyak pihak yang mengeksploitasi lahan 

sehingga lingkungan menjadi kurang diperhatikan dan sangat minim 

dalam melestarikan lingkungan.  

     Rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dijabarkan dalam 

bentuk Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1987 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kota dan SK Menteri PU No.640/KPTS Tahun 1990 

tentang Perencanaan Tata Ruang Kota (Rahardjo Adisasmita, 2010:149). 

     Penataan ruang kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama 

berbeda dengan pedesaan maka penataan ruang di kawasan perkotaan 

sangat berbeda  dengan  penataan  ruang  di  pedesaan.  Penataan  ruang  di 
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perkotaan harus dapat diarahkan menuju kesejahteraan sosial dan untuk 

mejaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penataan ruang perkotaan harus 

proporsional sesuai dengan fungsi dan tujuannya tanpa mengesampingkan 

faktor lingkungan. Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan 

ruang telah disebutkan pada pasal 28 yaitu penyediaan dan pemanfaatan 

ruang terbuka hijau dan non hijau serta fasilitas untuk menjalankan fungsi 

kota. Hal ini telah diatur untuk penataan ruang kawasan salah satunya 

adalah kawasan kota. 

     Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi perhatian dalam 

perencanaan dalam penataan ruang. Penataan ruang merupakan salah satu 

syarat untuk pembangunan berkelanjutan.  

Tata ruang dasarnya berupa alokasi letak, luas dan atribut pada suatu 

wilayah. Rencana tata ruang merupakan syarat yang diperlukan untuk 

meminimalkan konflik antar kegiatan, menjamin keberlanjutan 

kegiatan, mendorong terjadinya efisiensi kegiatan yang lebih tinggi, 

menjamin kepastian investigasi kegiatan. Perencanaan tata ruang 

merupakan suatu bentuk kesepakatan publik dan mengikat sebagai 

kontrak sosial. Kalau kedua hal tersebut digabung, maka perencanaan 

tata ruang adalah suatu bentuk keputusan kolestif yang dihasilkan dari 

proses politik atas pilihan-pilihan alokasi dan atau cara alokasi ruang 

yang ditawarkan melalui teknik substantif (Rahardjo Adisasmito, 

2010: 257). 

 

     Rencana tata ruang wilayah untuk membantu penataan ruang wilayah 

sebagaimana fungsinya. Wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai 

pelayanan sosial, ekonomi, dan sebagainya memiliki rencana tata ruang 

wilayah sesuai dengan kawasannya. 
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     “Penyusunan rencana pembangunan yang didukung oleh rencana tata 

ruang wilayah, diperlukan untuk mencermati kondisi, potensi, ciri-ciri tata 

ruang wilayah dan kemampuannya dalam berkembang” (Rahardjo 

Adisasmito, 2010: 281). Hal ini untuk menyusun indikator tata ruang 

wilayah dan metode penilaiannya sehingga penyusunan RTRW dan 

indikatornya dapat dioptimalkan. 

     Perlu melihat indikator dalam perkembangan secara tepat dan cepat 

untuk mendapatkan gambaran maka diperlukan empat dimensi dan empat 

aspek pembangunan tata ruang wilayah. 

Empat dimensi pembangunan tata ruang wilayah adalah karakteristik 

tata ruang, potensi atau kemampuan pertumbuhan, tingkat 

pembangunan sosial dan kelembagaan, dan tingkat pembangunan 

sosial. Sedangkan empat aspek pembangunan tata ruang wilayah yaitu 

aspek ekonomi, aspek sosial demografis, aspek fisik dan lingkungan, 

dan aspek infrastruktur/prasarana. (Rahardjo Adisasmito, 2010: 282-

283) 

 

     Empat dimensi dan empat aspek pembangunan tata ruang wilayah 

menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah 

dengan indikator yang ditentukan dalam proses pengamatan potensi, ciri-

ciri, kondisi tata ruang wilayah. 

3. Lingkungan Hidup 

     Lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting dalam 

keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Lingkungan hidup mendorong 

setiap kegiatan manusia untuk saling berinteraksi agar terjadi keserasian 

dalam kehidupan. 
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     “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” (UU 32/2009 Pasal 1). 

Lingkungan hidup dengan manusia memiliki hubungan yang tidak dapat 

terpisahkan begitu juga dengan makhluk lain maupun benda. Hal ini 

karena lingkungan hidup menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan 

bumi dengan menyelaraskan sisi keruangan dan isinya. 

     Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi keharusan 

untuk melestarikan lingkungan untuk masa depan. Lingkungan hidup yang 

baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945. 

     Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu 

dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kelestarian lingkungan. 

Manusia sebagai makhluk yang harus dapat melestarikan lingkungan agar 

tidak terjadi kerusakan lingkungan. Setiap pelaksanaan usaha yang 

menyangkut tentang lingkungan harus dilakukan pengawasan dan evaluasi 

yang agar tidak terjadi penyalahgunaan lingkungan yang mengakibatkan 

kerusakan lingkungan.  

     “Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai 

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  terhadap  persyaratan  
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hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah” (UU 32/2009 

Pasal 1). Salah satu untuk menjaga lingkungan hidup adalah dengan cara 

melakukan audit lingkungan hidup. Audit lingkungan hidup memiliki 

peran yang sangat penting karena untuk mengevaluasi segala tindakan 

yang dilakukan terhadap lingkungan dengan persyaratan pelaksanaan 

maupun kebijakan yang tealah dibuat oleh pemerintah.  

     Menentukan kebijakan strategis yang berwawasan pada lingkungan 

atau pembangunan berkelanjutan maka diperlukan sebuah kajian untuk 

menelaah dampak lingkungan akibat dari suatu kebijakan, rencana, atau 

program (KRP) selain pertimbangan ekonomi. Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (KLHS) merupakan kajian yang diperlukan untuk menuntun 

pengambil kebijakan strategis dalam menentukan arahan dalam 

pembangunan berwawasan lingkungan. 

Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak 

lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan- tujuan 

keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya dari suatu 

kebijakan, rencana atau program pembangunan. Kaidah terpenting 

KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat 

partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri 

untuk memperbaiki mutu KRP tata ruang (selfassessment) agar 

keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif (Bambang 

Setyabudi, 2008). 

 

     KLHS menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam setiap 

pengambilan kebijakan oleh pengambil kebijakan. KLHS pengambil 

kebijakan dapat mengarahkan pembangunan ke arah tujuan keberlanjutan 

pembangunan selain mempertimbangkan aspek ekonomi. KLHS dalam 
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kaidahnya memiliki asas-asas dari prinsip keberlanjutan pembangunan 

dalam penataan ruang adalah: 

a. Keterkaitan (interdependency) menekankan pertimbangan 

keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lain, antara 

satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu variabel biofisik 

dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global, 

keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. 

b. Keseimbangan (equilibrium) menekankan aplikasi keseimbangan 

antar aspek, kepentingan, maupun interaksi antara makhluk hidup 

dan ruang hidupnya, seperti diantaranya adalah keseimbangan laju 

pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup, keseimbangan pemanfaatan dengan perlindungan dan 

pemulihan cadangan sumber daya alam, keseimbangan antara 

pemanfaatan ruang dengan pengelolaan dampaknya, dan lain 

sebagainya. 

c. Keadilan (justice) untuk menekankan agar dapat dihasilkan 

kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan 

pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, 

modal dan infrastruktur, atau pengetahuan dan informasi kepada 

sekelompok orang tertentu (Bambang Setyadi, 2008:3). 

 

     Asas-asas tersebut menjadi landasan KLHS dalam penataan ruang 

untuk mendorong pembuat dan pengambil keputusan atas KRP tata ruang. 

KLHS menjadi pedoman dalam pembuatan KRP atau RTRW untuk 

menjaga lingkungan hidup dalam pembangunan. 

4. Ruang Terbuka Hijau 

     Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada hakikatnya merupakan salah satu 

unsur ruang kota yang mempunyai peran penting setara dengan unsur-

unsur kota yang lain. Pengertian RTH dalam Undang Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, “Ruang Terbuka Hijau adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 
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bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 

alamiah maupun yang sengaja ditanam.” 

     Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

menyatakan bahwa RTH minimal 30 persen dari luas wilayah. RTH 

menjadi penting karena tidak ada unsur manapun yang dapat 

menggantikannya. Berbagai macam RTH menjadi perhatian dalam 

penataan ruang lingkungan hidup. 

Bentuk RTH yang berupa fasilitas umum/publik sebagai tempat 

beraktivitas, adalah taman kota, taman pemakaman, lapangan olahraga, 

hutan kota, dan lain-lain yang memerlukan area lahan/peruntukan 

lahan hijau secara definitif. RTH merupakan suatu lahan/kawasan yang 

mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-

proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi 

iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur inilah yang menjadi 

ciri RTH di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-

tumbuhan atau vegestasi, badan air, maupun unsur alami lainnya 

(Nirwono Joga, 2011: 91-92). 

 

     RTH memiliki peranan yang penting dan memiliki berbagai manfaat 

dalam kehidupan sehingga RTH menjadi kebutuhan dalam setiap kegiatan 

masyarakat terutama perkotaan untuk melepas kejenuhan, saling 

berinteraksi. RTH sebagai ruang terbuka juga dapat diklasifikasikan 

menjadi dua macam yaitu RTH alami dan RTH binaan. 

RTH alami terdiri atas daerah hijau yang masih alami (wilderness 

areas), daerah hijau yang dilindungi agar tetap dalam kondisi alami 

(protected areas), dan daerah hijau yang difungsikan sebagai taman 

publik tetapi tetap dengan mempertahankan karakter alam sebagai 

basis tamannya (natural park areas). RTH binaan terdiri atas daerah 

hijau di perkotaan yang dibangun sebagai taman kota (urban park 

areas), daerah hijau yang dibangun dengan fungsi rekreasi bagi warga 

kota (recreational areas),  dan  daerah  hijau  antar  bangunan  maupun  
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halaman-halaman bangunan yang digunakan sebagai area penghijauan 

(urban development open spaces) (Nirwono Joga, 2011: 93-94). 

  

     RTH sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, 

klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya. 

Bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peranan RTH sebagai 

infrastruktur hijau dalam tata ruang kotayang berkelanjutan. Perlu adanya 

pemahaman ulang (redefinisi) RTH dan penempatan kembali (reposisi) 

RTH dalam struktur dan pola tata ruang kota. 

     Upaya perbaikan, penyelarasan dan penyempurnaan rencana tata ruang 

wilayah (RTRW) yang tengah dan terus dilaksanakan di berbagai kota 

menghadapi kendalan dalam mengadopsi ketetapan target minimal RTH 

kota sebesar 30 persen, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 26/2007 

tentang Penataan Ruang (Pasal 29).  

     RTH sangat beragam bentuk dan jenisnya sehingga dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa diantaranya adalah “RTH 

pekarangan/halaman, RTH pertanian, RTH kehutanan, RTH pertamanan, 

RTH olahraga, RTH pemakaman, dan jenis RTH lainnya. Bentuk RTH 

dibedakan menjadi dua yaitu RTH berbentuk area hijau dan RTH 

berbentuk jalur hijau” (Nirwono Joga, 2011: 103). 

     Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat membutuhkan 

ruang yang cukup untuk mengaplikasikan kegiatan tersebut. Berbagai 

tempat atau ruang yang digunakan dapat beragam seperti: 
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Taman kota, taman lingkungan, dan taman rekreasi pada umumnya 

berbentuk area hijau dengan luasan tertentu karena banyak digunakan 

masyarakat untuk berbagai kegiatan. Sedangkan RTH yang berada 

ditepi jalan, spadan sungai, dan tepian pantai berbentuk koridor jalur 

hijau. Berdasarkan kepemilikan, RTH yang dimiliki dan dikelola 

pemerintah daerah maupun pusat disebut RTH publik. RTH taman 

kota, taman lingkungan, taman interaksi dan taman makam, hutan 

lindung, hutan kota, taman hutan raya, jalur hijau jalan, jalur hijau 

sungai, jalur hijau pantai dan sebagainya. RTH yang dimiliki 

masyarakat, seperti halaman rumah, pekarangan, dan lahan-lahan yang 

dimiliki swasta, disebut RTH privat. RTH privat adalah lahan di 

sekitar bangunan berupa halaman atau pekarangan, baik berupa taman 

bangunan maupun taman-taman rekreasi, yang dikembangkan pihak 

swasta (Nirwono Joga, 2011: 103-105). 

 

     RTH dengan berbagai macam bentuk dan jenis ini dapat menambah 

variasi dalam kehidupan dengan berbagai macam kegunaan dan manfaat. 

Masyarakat dapat memanfaatkan RTH tersebut untuk kegiatan mereka 

selepas lelah bekerja. 

B. Penelitian Relevan 

     Penataan lingkungan hidup untuk mewujudkan kota hijau menjadi suatu 

hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat ini 

karena pentingnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat perkotaan akan 

memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan perkotaan. Terdapat 

penelitian tentang penataan ruang terbuka hijau yang pernah dilakukan oleh 

peneliti lain untuk memberikan pengertian bahwa pentingnya ruang terbuka 

hijau diantaranya adalah: 

1. Tim Departemen Arsitektur dan Landskap Institut Pertanian Bogor pada 

tahun 2005 yang berjudul “Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah 

Perkotaan”. 
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2. Dirthasia Gemilang Putri, Bambang Soemardjiono dan Rimadewi 

Suprihardjo yang berjudul “Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau di 

Kawasan Pusat Kota Ponorogo” dari FTSP Institut Teknologi Surabaya. 

3. Ismayadi Samsoedin dan Endro Subiandono pada tahun 2006 dengan 

penelitiannya yang berjudul “Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya 

Hutan”. 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan 

permasalahan penyediaan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta menurut 

UU No.26 Tahun 2007 dilihat dari segi: 

a. Landasan Hukum 

b. Program Kerja 

c. Stakeholders terkait 

d. Mekanisme Pelaksanaan Teknis, Pengawasan dan Tanggungjawab 

e. Implementasi  

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penyediaan 

ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta? 

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyediaan ruang 

terbuka hijau? 


