
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Manusia 

selalu membutuhkan lingkungan untuk menunjang kebutuhan dan 

keberlangsungan hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari ketergantungan manusia 

akan kondisi lingkungannya yakni melalui sumber daya alam yang 

dibutuhkannya, seperti kebutuhan akan sumber daya alam utama yaitu air, tanah 

dan udara. Air merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk komponen tubuh 

manusia, serta tanah yang merupakan tempat manusia melakukan kegiatannya 

sehari hari juga sebagai tempat hidupnya tumbuhan dan pepohonan yang 

menghasilkan udara bersih yang dibutuhkan manusia, dan juga udara merupakan 

sumber penting bagi keberlangsungan hidup manusia yakni sebagai oksigen yang 

diperlukan manusia. 

 Maka menjaga lingkungan agar tetap sehat dan nyaman merupakan sebuah 

keharusan yang harus dipenuhi agar keberlangsungan hidup manusia tetap 

terjamin. Karena lingkungan yang sehat dapat terwujud apabila manusia dan 

ligkungannya dalam kondisi yang baik. Artinya disini manusia selaku penjaga 

lingkungan harus memelihara lingkungan tersebut, dan lingkungan sebagai tempat 

bernaung kelangsungan hidup manusia akan memberikan siklus hidup yang baik 

yang dibutuhkan oleh manusia. Tentu disini terlihat adanya proses siklus hidup 

yang bersifat simbiosis mutualisme antara manusia dan lingkungan hidupnya.  
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Dari penjabaran diatas maka lingkungan merupakan landasan kehidupan 

yang tidak hanya penting bagi manusia namun juga bagi makhluk lainnya, seperti 

keanekaragaman flora dan fauna. Lingkungan yang baik tentu lingkungan yang 

didalamnya terdapat kehidupan serta keanekaragaman yang hidup dan terlihat 

alami. Serta lingkungan yang jauh dari jamahan kerusakan, seperti terjadinya 

polutan yang membuat tercemarnya lingkungan sehingga membuat berkurangnya 

kualitas lingkungan hidup yang dapat merusak dan mengganggu kehidupan yang 

ada di dalam lingkungan itu sendiri.  

Pencemaran dapat didefinisikan adalah suatu perubahan yang tidak 

diinginkan pada karakteristik fisik, kimia, dan biologi dari udara, 

air, dan tanah yang dapat mempengaruhi kesehatan, kelangsungan 

hidup, atau aktivitas manusia atau organisme lainnya (Agoes 

Soegianto, 2005:8). 

 

Sedangkan polutan adalah bahan dari pencemaran itu sendiri, seperti asap 

yang mencemari udara bersih atau bahan kimia seperti bahan limbah rumah 

tangga ataupun pabrik industri yang mencemari air. Seiring dengan perkembangan 

zaman dan modernisasi, manusia tampaknya sudah tidak lagi memikirkan aspek 

lingkungan hidup dan mulai membangun peradaban yang penuh dengan aspek 

industri dan teknologi. Manusia mulai lupa akan pentingnya menjaga dan 

mengelola lingkungannya. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin 

dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang 

serakah. 

Chay Asdak (2012:3) dalam bukunya menjabarkan bahwa, pada 

kurun waktu sepuluh tahun terakhr ini, telah terjadi peningkatan 

degradasi lingkungan seperti kerusakan dan kebakaran hutan, 

banjir, pencemaran lingkungan di berbagai negara, dan konversi 

lahan prodktif yang digunakan atau dimanfaatkan untuk 

peruntukan lain, semacam pembangunan pusat industri dan 
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lainnya. Degradasi lingkungan ini merupakan permasalahan yang 

bersifat sistemik atau terstruktur, artinya permasalahan lingkungan 

yang terjadi selama ini merupakan permasalahan yang saling 

berkaitan dan mempengaruh. 

Artinya degradasi lingkungan yang terjadi merupakan sebuah imbas dari 

kejadian-kejadian serta fenomena-fenomena yang telah terjadi di masa lalu, serta 

terus berjalan dan bergerak sehingga menimbulkan kerusakan seperti yang kita 

rasakan saat ini. Dari permasalahan lingkungan tersebut maka rasanya menjadi 

sebuah hal yang miris apabila melihat lingkungan hidup kita selaku manusia saat 

ini. Dalam hal ini, perlu adanya sebuah tindak lanjut yaitu berupa pengelolaan 

lingkungan yang baik. Pengelolaan lingkungan hidup sendiri bermakna,  

Upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, 

pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan 

lingkungan hidup. (Karden Eddy Sontang Manik, 2007:31) 

 

 Di Indonesia sendiri saat ini upaya untuk menjaga lingkungan yang baik, 

sudah mulai dilakukan. Diantaranya yaitu, pemerintah sudah memperhatikan dan 

memikirkan aspek lingkungan dalam pembangunan yang dilakukan, yang mana 

dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. 

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan 

pembangunan peradaban dengan prinsip membangun untuk memenuhi kebutuhan 

saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dimasa mendatang.  

Dalam pembangunan saat ini pemerintah membangun sebuah kawasan di 

perkotaan yang disebut, ruang terbuka hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-

ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan 

vegetasi (endemik, introduksi) berfungsi mendukung manfaat langsung dan/atau 

tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, 
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kenyamanan, kesegaran, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. 

(Arif Zulkifli, 2015:14-15)  

Dalam hal ini Arif Zulkifli (2015:15) juga mengungkapkan isu 

utama dari ketersediaan dan kelestarian Ruang Terbuka Hijau, 

diantaranya yaitu; 1. Dampak negatif dari sub optimalisasi RTH 

dimana RTH kota tersebut tidak memenuhi persyaratan jumlah dan 

kualitas misalnya RTH tidak tersedia, tidak fungsional, 

fragmentasi lahan yang menurunkan kapasitas lahan dan 

selanjutnya menurunkan kapasitas lingkungan, alih guna dan 

fungsi lahan; 2. Lemahnya organisasi pengelolaan RTH; 3. Masih 

kurangnya peran serta masyarakat atau komunitas; 4. Keterlibatan 

swasta yang masih minim dalam penyaluran dana tanggung jawab 

sosial perusahaan; 5. Keterbatasan lahan kota untuk peruntukan 

RTH. 

 Ditengah perkembangan dan pertumbuhan zaman globalisasi saat ini, 

maka tidak heran bahwa jumlah penduduk kota akan lebih besar dibandingkan 

jumlah penduduk yang berada di daerah pesisir/maupun di desa. Tidak terkecuali 

dengan kota Pekanbaru, kota dengan simbol kota madani dan merupakan kota 

perdagangan dan jasa yang maju dari tahun ke tahun, sehingga kota Pekanbaru 

saat ini tengah berkembang dengan baik dan pesat. Kota Pekanbaru saat ini 

memiliki 12 Kecamatan di dalamnya yaitu, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan 

Lima Puluh, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Pekanbaru Kota, 

Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, 

Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan 

Tampan, dan Kecamatan Tenayan Raya.  

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis yang berada 

pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti 

Medan, Padang, dan Jambi. Kota Pekanbaru juga diapit oleh Kabupaten Siak dan 

Kampar disebalah Utara, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan disebelah 

Selatan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan disebelah Timur, dan 

Kabupaten Kampar disebelah Barat secara adminitratif.   
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  Dengan kondisi Kota Pekanbaru yang stategis inilah yang merupakan 

jalur perdagangan dan jasa lintas sumatera, maka kota Pekanbaru dapat dikatakan 

kota yang akan dikunjungi oleh para migrasi yang berasal dari luar kota 

Pekanbaru ataupun yang berada di luar Provinsi Riau. Dengan demikian banyak 

diantara mereka yang menetap dan tinggal di kota Pekanabaru dan menjadi 

penduduk kota Pekanbaru. Hal ini jelas akan memperbanyak jumlah penduduk 

kota Pekanbaru, tentu dengan demikian kebutuhan akan setiap individu, 

masyarakat akan semakin kompleks. 

Termasuk kebutuhannya sebagai manusia yang membutuhkan lingkungan 

yang baik dan nyaman, yang membawa kedamaian dalam diri manusia tersebut. 

Kota Pekanbaru tentu harus mempunyai sebuah wadah atau ruang yang 

dibutuhkan oleh warganya. Semakin besar jumlah sebuah penduduk tentu semakin 

besar jumlah lahan atau kawasan hijau yang dibutuhkan guna menunjang 

kebutuhan kesehatan masyarakat kota Pekanbaru. Saat ini kota Pekanbaru 

memiliki luas wilayah sebesar 632,26 km persegi. Dimana dapat diuraikan 

sebagai berikut berdasarkan jumlah Kecamatan yang ada di kota Pekanbaru: 

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru  

No Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) 

1 Pekanbaru Kota 2,26 0,36 

2 Sail 3,26 0,52 

3 Sukajadi 3,76 0,59 

4 Lima Puluh 4,04 0,64 

5 Senapelan 6,65 1,05 

6 Bukit Raya 22,05 3,49 

7 Marpoyan Damai 29,74 4,70 

8 Payung Sekaki 43,24 6,84 

9 Tampan 59,81 9,46 

10 Rumbai 128,85 20,38 

11 Rumbai Pesisir 157,33 24,88 

12 Tenayan Raya 171,27 27,09 

 Jumlah 632,26 100,00 

  Sumber: Pekanbaru Dalam Angka, 2013 dalam  Firdaus (2015:8) 
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 Berdasarkan jumlah wilayah yang besar tersebut dengan jumlah penduduk 

yang terus meningkat yakni dengan peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 

964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa, dan pada tahun 2014 jumlah 

penduduk kota Pekanbaru berjumlah 1,1 juta, yang mana ini mengalami 

peningkatan jumlah penduduk dengan rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 

4,5%. (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dalam (Firdaus, 2015:15) 

 Sementara luas dan jumlah ruang terbuka hijau di Pekanbaru saat ini, yaitu 

sebanyak 27 taman, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Luas Ruang Terbuka Hijau di kota Pekanbaru 

No Lokasi Taman Luas (m2) 

1 Taman Dharma Wanita Jl. Diponegoro 27.000,00 

2 Hutan Kota Jl. Thamrin 38.000,00 

3 Taman Kayu Putih Jl. Tambelan 3.600,00 

4 Taman Belakang Pustaka Wilayah 1.936,00 

5 Taman Bundaran Jl. Tambelan 19,80 

6 Taman Kota Jl. Garuda Sakti 31.794,00 

7 Taman Belakang Ktr. Kejaksaan Riau Jl. Sumatera 810,00 

8 Taman Pasar Bawah Jl. Senapelan 1.052,00 

9 Taman Cinta Raja Jl. Khairil Anwar 2.000,00 

10 Taman Simpang Jl. Kesehatan dan Jl. Riau 286,72 

11 Taman Tugu Songket 1.962,50 

12 Taman Bundaran Air Hitam 2.826,00 

13 Taman Simpang Badak 108,00 

14 Taman Kantor Lurah Tampan 200,00 

15 Taman Pelabuhan Sungai Duku 189,00 

16 Taman Median Stadion Utama 448,00 

17 Taman TPA Muara Pelajar 5.796,00 

18 Taman Makam Jl. Imam Munandar 304,00 

19 Taman Bantaran Sungai Batak 10.360,00 

20 Taman 3 R Jalur Hijau Jl. Sudirman 495,00 

21 Taman Simpang Lampu Merah Jl. Arifin Ahmad 210,00 

22 Taman Terminal Akap 260,00 

23 Taman Kantor Depan Kehutanan Jl. HR Subrantas 310,00 

24 Taman Mesjid Jl. Sumatera 335,00 

25 Taman Leighton 3 3.000,00 

26 Taman Labuai 500,00 

27 Taman Mesjid Jl. Djuanda 20,0 

 Total Luasan 133.822,02 

  Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru (2016) 
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 Berdasarkan data diatas maka luas taman di kota Pekanbaru adalah 

133.822.02 m2 atau sebesar 13,382 ha. Dari jumlah tersebut jumlah RTH yang 

telah terpenuhi adalah sebesar 10,637% dari jumlah persentase minimal RTH 

untuk kawasan publik yaitu sebesar 20%. Untuk mencapai target 20% tersebut 

maka pemerintah kota Pekanbaru perlu menambah jumlah RTH sebanyak 

12.645,2 ha. Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Bidang Pertamanan 

(2016). 

 Jumlah persentase 10,637% tersebut masih terbilang kurang dari ketetapan 

UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 29 yaitu: 

a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri 

dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. 

b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga 

puluh) persen dari luas wilayah kota. 

c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 

(dua puluh) persen dari luas wilayah kota. 

Berdasarkan aturan kebijakan hukum tersebut maka ruang terbuka hijau di 

kota Pekanbaru saat ini perlu adanya penambahan. Dalam pasal tersebut maka 

dapat disimpulkan jumlah ruang terbuka hijau untuk privat sebesar 10%. 

Penyediaan untuk RTH privat sendiri menjadi tanggung jawab pihak/lembaga 

swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan 

ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Telah banyak aturan yang membahas tentang ruang terbuka hijau, 

diataranya yaitu, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan 
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Ruang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 05 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang 

Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang 

Kota Pekanbaru, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru 

Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota 

Pekanbaru.      

Di kota Pekanbaru saat ini, dinas terkait yang mengelola ruang terbuka hijau 

adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pekanbaru bidang 

Petamanan, berpedoman kepada aturan tersebut. Namun terkait tentang perda 

belum ada yang di sah kan, tetapi mereka berpedoman pada perda tersebut dalam 

menata ruang dan mengelola RTH selain dari pada permen atau undang-undang, 

dalam artian mereka menerapkannya walaupun belum disahkan dan masih dalam 

bentuk draf. Hal ini berdasarkan wawacara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

pegawai Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terkait hal tersebut, 

sebagai berikut: 

“Terkait perda tentang RTH belum ada yang disahkan dek, itu 

masih berbentuk draf. Tapi kami mengelola RTH berdasarkan 

aturan UU No. 26 Tahun 2007, Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, 

Permen PU No. 05 Tahun 2008, dan lain-lain, serta berdasarkan 

perda kota Pekanbaru No. 05 Tahun 2002 Tentang Ketertiban 

Umum”. (Wawancara, Januari 2018) 

  

  Namun berdasarkan studi lapangan ke taman-taman kota Pekanbaru yang 

dilakukan peneliti, masih banyak yang mengalami kerusakan seperti tanaman 
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yang rusak, banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, serta 

aturan-aturan semacam larangan menginjak rumput atau memetik bunga masih 

banyak warga yang melakukannya. Serta masih belum banyaknya tersedia lahan 

parkir yang memadai di kawasan taman ruang terbuka hijau, yang membuat 

kawasan taman ruang terbuka hijau terasa padat dikarenakan jumlah kendaraan 

pengunjung yang tidak sebanding dengan lahan parkir yang sempit dan berakibat 

menimbulkan kemacetan. Ditambah dengan jumlah pedagang yang berjualan di 

area kawasan taman ruang terbuka hijau yang menambah kawasan ruang terbuka 

hijau di kota Pekanbaru terasa kurang fungsinya sebagai area penyejuk kawasan 

perkotaan, dalam hal ini tentu perlu adanya upaya penertiban yang baik dan 

memadai.  

Berdasarkan  fenomena diatas maka aspek pengelolaan terhadap ruang 

terbuka hijau saat pun masih harus dilakukan dan ditingkatkan, jangan sampai 

hanya terfokus kepada penyediaan. Artinya yang ada saat ini harus terus dijaga 

dan dikelola dengan baik. Untuk menjaga kualitas udara perkotaan agar tetap 

stabil dan baik. Berdasarkan uraian dan data serta fakta yang ada maka peneliti 

tertarik untuk membuat sebuah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan ruang 

terbuka hijau. Dalam hal ini peneliti mengambil tema tentang aspek pengelolaan 

ruag terbuka hijau tersebut yang berada di kota pekanbaru serta mengkaji dari 

aspek peran pemerintah kota Pekanbaru dalam pengelolaannya. Dengan judul 

“PERAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGELOLAAN 

RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEKANBARU”         
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1.2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana peran pemerintah kota Pekanbaru dalam mengelola ruang 

terbuka hijau di kota Pekanbaru? 

b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam mengelola 

ruang terbuka hijau di kota Pekanbaru?  

1.3. Tujuan Penulisan 

a. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kota Pekanbaru dalam 

mengelola ruang terbuka hijau di kota pekanbaru  

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat 

pemerintah kota Pekanbaru dalam mengelola ruang terbuka hijau. 

1.4. Manfaat Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan beberapa manfaat yang akan 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti, sebagai sebuah perbandingan keilmuan antara aspek teori 

yang dipelajari dengan aspek yang ditemui di lapangan. 

b. Bagi akdemisi, sebagai sebuah karya ilmiah untuk diperbandingkan 

dengan karya ilmiah lain, untuk dijadikan sebuah landasan teori baru agar 

memecahkan sebuah masalah yang akan atau telah terjadi. 

c. Bagi institusi, sebagai sebuah pertimbangan dan masukan keilmuan, guna  

perbaikan yang lebih baik. 

d. Bagi responden, yaitu sebagai tambahan keilmuan sebagai tambahan 

wawasan serta mampu menjadi acuan bagi peneliti berikutnya. 
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1.5. Batasan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kawasan wilayah Kota Pekanbaru yang 

merupakan ibukota dari Provinsi Riau. Penelitian secara spesifik dilakukan di 

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pekanabaru.     

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I  :    PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II  :   LANDASAN TEORI 

  Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori, tentang 

pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai pemeliharaan 

terhadap lingkungan hidup, penelitian terdahulu, pandangan 

Islam, definisi konsep, konsep operasional, kerangka 

pemikiran. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini diuraikan sebagaimana diantaranya yaitu: lokasi 

dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, informan penelitian dan metode 

pengolahan data. 
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BAB IV  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini berisi tentang profil daerah penelitian serta tempat 

atau instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian beserta visi misi keduanya. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN 

  Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti, yang berasal dari fakta lapangan 

melalui aspek wawancara/interview. Dimana pada bab ini pula 

disertakan analisis peneliti yang telah mendapatkan jawaban 

dari aspek wawancara agar mampu memecahkan permasalahan 

penelitian. 

BAB VI  :  KESIMPULAN 

  Pada bab ini berisi tentang rangkuman dari seluruh hasil 

penelitian, yang membahas inti-inti dari penelitian yang 

dirangkum oleh peneliti, beserta saran yang menyertainya. 

 

 

 


