
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Peran 

 Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). 

Artinya, seorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melakukan sesuatu peran. 

Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, 

artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. (J. Dwi 

Narwoko dan Bagong Suyanto, 2010:158-159) 

 Maka dalam hal ini sebuah peran dapat dijalankan dengan baik apabila 

suatu yang diamanatkan padanya tersebut yaitu dalam hal ini sebuah status, tidak 

dimaknai sebagai sebuah cara untuk melakukan sebuah patologi (kesewenangan). 

Karena keduanya saling berpengaruh, dalam hal kepemerintahan misalnya 

masyarakat tentu telah memberikan amanat kepada pejabat pemerintahan dalam 

bentuk sebuah status ditengah mereka. Untuk itulah pemerintah seharusnya 

menjaga status tersebut dengan menjalankan perannya dengan baik atas 

kesempatan yang masyarakat berikannya atasnya. Serta dalam hal ini pejabat 

terkait pun akan mendapatkan hak-haknya selaku pejabat pemerintah, dan juga 

yang terpenting yaitu kepercayaan dari masyarakatnya. Menurut J. Dwi Narwoko 

dan Bagong Suyanto (2010:159), suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, 

yaitu: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat; 
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b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat; dan 

c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

Soerjono Soekanto (2002:246) dalam bukunya menyebutkan bahwasannya 

pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu 

dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut: 

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. 

b. Peranan tersebut seyogyanya diletakkan pada individu-individu yang oleh 

masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih 

dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya. 

c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak 

mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh 

masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan 

arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak. 

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, 

belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang 

seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa 

membatasi peluang-peluang tersebut. 

Di Indonesia sendiri menurut Soerjono Soekanto (2002:246), terdapat 

kecendrungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan, gejala 
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tersebut terutama disebabkan adanya kecendrungan kuat untuk lebih 

mementingkan nilai materialisme dari pada spiritualisme.  

Serta Soerjono Soekanto (2002:247), menyebutkan di dalam interaksi 

sosial kadangkala kurang disadari, bahwa yang paling penting adalah 

melaksanakan peran. Tidak jarang terjadi bahwa di dalam proses interaksi 

tersebut, kedudukan lebih dipentingkan, sehingga terjadi hubungan-hubungan 

timpang yang tidak seharusnya terjadi. Hubungan-hubungan yang timpang 

tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa satu pihak hanya mempunyai hak 

saja sedang pihak lain hanyalah mempunyai kewajiban belaka. 

Karena dari pada itu, pemerintah harus mengedepankan perannya sebagai 

aparatur birokrasi pemerintahan. Peran yang mana harus bisa dipertanggung 

jawabkan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan konsep peran lainnya 

yang diungkapkan oleh Edi Suhardono (1994:15), definisi umum yang disepakati 

adalah bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa 

perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi. 

Berdasarkan definisi umum tersebut maka jelas bahwa sebuah peran 

merupakan patokan dengan segala penilaian yang menyertainya. Tentang apa saja 

perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai posisi, bersamaan 

dengan lembaga apa yang didudukinya. Dari definisi tersebut maka, bisa dibilang 

terdapat wewenang-wewenang tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan 

sebagai bentuk dari peran tersebut, tidak terkecuali dalam hal ini tentang 

pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam hal ini Budi Supriyatno (1996:278), yang 
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mengungkapkan tentang wewenang penyusunan rencana pengelolaan ruang 

terbuka hijau kota, yang terdiri atas; 

a. Perencanaan, Penyusunan ruang terbuka hijau kota merupakan wewenang 

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya. Tugas dan tanggung 

jawab Pemerintah Daerah Tingkat II meliputi antara lain: 

 Penelitian, penyusunan rencana, penetapan rencana dan peninjauan 

kembali penetapan ruang terbuka hijau kota. 

 Melaksanakan program pengembangan ruang terbuka hijau kota sesuai 

dengan ciri dan watak wilayah kota. 

Dalam perencanaan ruang terbuka hijau kota, Pemerintah Daerah 

Tingkat II disarankan menampung kebijakan dari Pemerintah Daerah 

Tingkat I. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi dengan berbagai Instansi Pemerintah terkait. 

b. Pelaksanaan, Pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau kota 

selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, juga membuka 

peluang dan memberi kemudahan bagi peran serta masyarakat maupun 

swasta.  

c. Pengelolaan, Pemerintah Daerah Tingkat II menyediakan dana yang 

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

serta mendorong maupun memberi kemudahan dukungan pendanaan dari 

swasta maupun masyarakat. 

d. Pengendalian, Pemerintah Daerah Tingkat II mengendalikan seluruh 

kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau kota. Pemerintah Daerah 
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Tingkat II melakukan pengendalian secara ketat tentang pemberian dan 

pencabutan ijin pembangunan ruang terbuka hijau kota serta tidak memberi 

ijin perubahan pemanfaatan ruang terbuka hijau kota untuk kepentingan 

atau pemanfaatan ruang lainnya. Dalam pelaksanaan pengendalian tersebut, 

mengikutsertakan Instansi Teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya.    

Berdasarkan wewenang penyusunan rencana pengelolaan ruang terbuka 

hijau kota yang diungkapkan oleh Budi Supriyatno diatas, yang timbul dari 

konsep peran, sebagimana akan memunculkan aspek wewenang dalam 

pelaksanaan tugas, maka peneliti menjadikan aspek-aspek tersebut menjadi 

indikator penelitian. Sekiranya dalam hal, teori tersebut mampu menjawab 

permasalahan dan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu tentang peran 

pemerintah kota Pekanbaru dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota 

pekanbaru. 

 

2.2. Pengertian Pemerintah Daerah 

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memberikan keluasan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah ini, 

dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran 

serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah untuk kemajuan daerah tersebut. Dalam hal ini otonomi 

daerah menurut HAW. Widjaja (2002: 76), adalah kewenangan daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan kesatuan 

masyarakat hokum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam hal ini otonomi daerah dapat 

dikatakan sebuah solusi yang baik bagi kemajuan sebuah bangsa, dimana saat ini 

dunia terus mengalami kamajuan pesat dengan makna globalisasi. Pemerintah 

Republik Indonesia dalam hal ini melakukan upaya untuk kemajuan bangsa lewat 

daerah. Dengan maksud untuk menciptakan kemandirian bagi daerah sehingga 

mampu menjawab semua tantangan glabalisasi saat ini, lewat berbagai kemajuan 

daerah yang juga nantinya akan membawa kemajuan untuk negara karena masih 

bersifat otonom yang mana masih ada wewenang pemerintah pusat atas daerah. 

Kewenangan negara tidak sepenuhnya jatuh kepada daerah, ada hal-hal yang 

masih berada dalam kewenangan pusat secara penuh yang tidak boleh berada di 

tangan daerah, seperti keamanan dan pertahanan, fiskal dan moneter, keagamaan, 

dan politik luar negeri. 

  Penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri berdasarkan pasal 4 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan yaitu: 

a. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah 

Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah 

provinsi. 

b. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan 

Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah 

kabupaten/kota.   

Serta dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah yang memuat tentang penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah yaitu: 

a. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan 

dalam berbagai Urusan Pemerintahan. 

c. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan tertentu. 

d. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, 

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan 

Urusan pemerintahan tersebut terbagi atas, sebagaimana yang disebutkan 

oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu: 

a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 

pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 
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b. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat. 

c. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 

d. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar 

pelaksanaan Otonomi Daerah. 

e. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala 

pemerintahan. 

Dalam hal ini terdapat sebuah urusan pemerintahan yang disebut dengan 

urusan pemerintahan konkuren, yang mana urusan ini dibagi pelaksanaannya 

antara pusat dan daerah. Dan disebutkan urusan pemerintahan konkuren ini 

apabila diserahkan kepada daerah maka menjadi sebuah bentuk pelaksanaan 

otonomi daerah. Berdasarkan aturan tersebut dalam pasal 11 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan mengenai 

urusan pemerintahan konkuren tersebut, yaitu: 

a. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 

ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 
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b. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 

Urusan Pemerintahan yang  tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 

c. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib 

yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. 

Serta dijelaskan secara rinci dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: 

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:  

a. Pendidikan  

b. Kesehatan 

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang 

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat 

f. Sosial. 

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: 

a. Tenaga kerja 

b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak 

c. Pangan 

d. Pertanahan 

e. Lingkungan hidup 



 22 

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa 

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

i. Perhubungan 

j. Komunikasi dan informatika 

k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah 

l. Penanaman modal 

m. Kepemudaan dan olah raga 

n. Statistic 

o. Persandian 

p. Kebudayaan 

q. Perpustakaan 

r. Kearsipan. 

3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(1) meliputi: 

a. Kelautan dan perikanan 

b. Pariwisata 

c. Pertanian 

d. Kehutanan 

e. Energi dan sumber daya mineral 

f. Perdagangan 

g. Perindustrian 

h. Transmigrasi.    
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Berdasarkan penjabaran perundang-undangan diatas terdapat aspek-aspek 

yang berkenaan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masuk dalam 

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun 

urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yakni mengenai 

lingkungan hidup. Dalam hal ini ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk 

membuat sebuah kawasan yang seimbang dengan kemajuan daerah tersebut untuk 

keberlangsungan masyarakat di daerahnya yakni dengan penataan ruang yang 

baik. Serta untuk selalu menjaga lingkungan hidup di daerah demi pengharapan 

kemajuan penghidupan yang bisa dikatakan kebutuhan manusia sebagai 

masyarakat dengan begitu tujuan dari pemerintahan daerah dapat tercapai sebagau 

fungsi dari pemerintah daerah itu sendiri.  

 

2.3. Ruang Terbuka 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyebutkan bahwa, Ruang Terbuka 

adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk 

area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam 

penggunaanya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.  

 Menurut Ian C. Laurie, dikutip dalam Rustam Hakim dan Hardi Utomo 

(2004: 51) ruang terbuka dalam lingkungan kehidupan (lingkungan alam dan 

manusia) dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Ruang terbuka sebagai daerah produksi, antara lain berupa, daerah hutan, 

daerah pertanian, daerah produksi mineral, daerah peternakan, daerah 

perairan (reservoir, energi), daerah perikanan, dan lainnya. 
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b. Ruang terbuka sebagai perlindungan terhadap kekayaan sumber alam dan 

manusia, antara lain berupa, cagar alam, cagar budaya, suaka marga satwa, 

dan taman nasional. 

c. Ruang terbuka untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan, yaitu 

antara lain, melindungi kualitas air tanah, pengaturan dan pengelolaan 

limbah, mempertahankan dan memperbaiki kualitas udara, daerah rekreasi, 

dan daerah taman lingkungan. 

Menurut kegiatannya, ruang terbuka terbagi atas dua jenis, yaitu ruang 

terbuka aktif dan ruang terbuka pasif. 

a. Ruang terbuka aktif, adalah ruang terbuka yang mempunyai unsur-unsur 

kegiatan di dalamnya misalkan, bermain, olahraga, jalan-jalan. Ruang 

terbuka ini dapat berupa plaza, lapangan olahraga, tempat bermain anak 

dan remaja, penghijauan tepi sungai sebagai tempat rekreasi. 

b. Ruang terbuka pasif, adalah ruang terbuka yang di dalamnya tidak 

mengandung unsur-unsur kegiatan manusia misalkan, penghijauan tepian 

jalur jalan, penghijauan tepian rel kereta api, penghijauan tepian bantaran 

sungai, ataupun penghijauan yang bersifat alamiah. Ruang terbuka ini 

lebih berfungsi sebagai keidahan visual dan fungsi ekologis belaka. 

(Rustam Hakim dan Hardi Utomo, 2004: 51)  

     

2.4. Ruang Terbuka Hijau 

 Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah 

bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi 

oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung 
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manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota 

tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah 

perkotaan tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH 

alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, 

maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olahraga dan 

kebun bunga. Direktorat Jenderal Departemen PU (2006: 2-3) 

2.4.1. Tujuan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

 Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 Tujuan dari 

penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah: 

a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. 

b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 

lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk 

kepentingan masyarakat. 

c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana 

pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, 

dan bersih. 

2.4.2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan 

 Ada dua fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan, 

yaitu diantaranya: 

1. Fungsi utama (instrinsik) yaitu sebagai: 

a. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem 

sirkulasi udara (paru-paru kota). 
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b. Pengatur iklim mikro agar system sirkulasi udara dan air secara 

alami dapat berlangsung lancar. 

c. Sebagai peneduh 

d. Produsen oksigen. 

e. Penyerap air hujan 

f. Penyedia habitat swasta 

g. Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta 

h. Penahan angin 

2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu: 

a.  Fungsi sosial dan budaya. 

 Menggambarkan ekspresi budaya lokal 

 Merupakan media komunikasi warga kota 

 Tempat rekreasi 

 Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 

mempelajari alam 

b.  Fungsi ekonomi 

 Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, 

daun, sayur mayur. 

 Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, 

kehutanan, dan lain-lain. 
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c.  Fungsi estetika 

 Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik 

dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, 

maupun makro: lanskep kota secara keseluruhan; 

 Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; 

 Pembentuk faktor keindahan arsitektural; 

 Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun 

dan tidak terbangun. 

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat 

diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota 

seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. 

(Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008: 5-6) 

 

2.4.3. Manfaat Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

 Ada dua manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan 

yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu 

membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan 

mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah). 

b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat ingtangible), 

yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan 

kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan 

beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau 

keanekaragaman hayati). (Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008: 6) 
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2.5. Ruang Terbuka Hijau dalam Kebijakan Publik   

 Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti 

government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance 

yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya 

merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara 

langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial 

dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, 

masyarakat atau warga negara. (Edi Suharto, 2011: 3) 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan pasal 7, Indonesia memiliki hirarki perundang-

undangan sebagai berikut; 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

d. Peraturan Pemerintah  

e. Peraturan Presiden 

f. Peraturan Daerah Provinsi 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan sebuah kebijakan yang 

dikatakan publik adalah kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik. 

Sebuah kebijakan tentang pengelolaan sumber daya juga menjadi salah satu 

fasilitas publik. Sumber daya alam yang berupa lingkungan perkotaan yang 

ekologi, adalah salah satu dampak dari perumusan kebijakan publik yang di 
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dalamnya berkaitan dengan sumber daya. Artinya dalam hal ini pemerintah daerah 

berperan sebagai perumus kebijakan tentang pengelolaah Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Pekanbaru, yang tentunya sangat berperan penting dalam perawatan, 

penjagaan, dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang ada di Kota 

Pekanbaru. 

 Serta untuk hal tersebut dalam hal ini perlu adanya landasan hukum dan 

kebijakan-kebijakan yang mengaturnya terutama di tingkat daerah kabupaten/kota 

yang memiliki ruang terbuka hijau, yang tentu saja hal tersebut sebagai sebuah 

supremasi aturan terkait kebijakan untuk ruang terbuka hijau yang tentu dengan 

adanya kebijakan tersebut maka pemerintah kota sudah melakukan sebuah 

kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh warga kota, yakni ruang terbuka hijau 

kawasan perkotaan.  

 

2.6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bentuk dari Pelestarian Lingkungan 

 Saat ini, di Indonesia sebuah topik tentang pelestarian menjadi salah satu 

perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari segala bentuk 

fenomena-fenomena alam saat ini yang terjadi di Indonesia, atau bisa dibulang 

pelestarian ini dimaksudkan untuk meminimalisir segala bentuk fenomena-

fenomena tersebut. Selain dari aspek membangun kawasan lingkungan yang lebih 

banyak, juga bagaimana supaya lingkungan tersebut bisa menjadi baik dan 

terjaga, yang dalam hal ini membangun pengelolaan lingkungan yang lebih baik 

tersebut. Ir. Kaslan A.Thohir (1991: 283), dalam asasnya pengelolaan itu 

mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut: 
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a. Menjamin Kesehatan dan kesejahteraan manusia, baik yang bersifat 

rohaniah maupun jasmaniah; 

b. Melindungi alam (lingkungan) seperti tanah, udara, air, flora dan fauna 

dari gangguan alami dan manusia; 

c. Menghilangkan, menghapus atau memberantas bahaya, kerusakan, 

kerugian, pencemaran dan beban-beban lain yang disebabkan oleh perilaku 

manusia; 

d. Memperbaiki mutu atau kualitas lingkungan. 

Berdasarkan asas-asas tentang pengelolaan yang dikemukan tersebut, 

maka pengelolaan menjadi sesuatu yang penting untuk terus dijalankan. Karena 

merupakan suatu yang sangat berkaitan dengan manusia itu sendiri, yang berguna 

bagi kesehatan jasmani maupun rohani mereka. Asas tentang pengelolaan tersebut 

maka muncul lah sebuah aturan atau bisa dibilang sebuah kebijakan dari 

pemerintah untuk pengelolaan lingkungan hidup, baik itu yang dimaksud dalam 

bentuk lingkungan hidup di kawasan perkotaan atau pun yang diluar kawasan 

perkotaan yang masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Salah satunya yaitu Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III yang mencakup Asas, Tujuan, dan 

Sasaran dikutip dalam Nadjamuddin Ramly (2005: 136-137), pasal 3 

menyebutkan bahwa, pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan 

asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 

hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana sasaran pengelolaan lingkungan hidup 

adalah: 

a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan anatara 

manusia dan lingkungan hidup; 

b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang 

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; 

c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 

f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak 

usaha dan/ atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan 

pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup. 

Dengan pengelolaan lingkungan hidup ini pula bagaimana pemerintah 

berupaya untuk menjaga hidup masyarakat Indonesia, dan tidak lupa melalui 

uraian Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, berusaha untuk kembali mengupayakan agar manusia Indonesia atau 

masyarakatnya untuk menjadi insan yang peduli akan lingkungan. Karena segala 

bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah apabila tidak diikuti dengan 

kesadaran dari masyarakat akan menjadi percuma. Tindakan yang mungkin dapat 

dilakukan masyarakat yaitu dari hal yang terkecil seperti tidak membuang sampah 

sembarangan, tidak merusak kawasan ekologi perkotaan seperti Ruang Terbuka 

Hijau, dan hal lainnya untuk lingkungan hidup yang lebih baik. 
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Selain dari pada itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tetap 

menjaga dan merawat lingkungannya, yang merupakan sebuah strategi dalam 

mendorong keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup, atau dalam hal konteks 

lingkungan hijau perkotaan seperti RTH. Hal ini dapat dikatakan hambatan 

pemerintah, karena tanpa adanya kesadaran tersebut, segala bentuk aturan yang 

dibuat oleh pemerintah akan dirasa percuma. Nirwono Joga (2017: 65) 

menyebutkan bahwa, perlu adanya dana stimulus pengelolaan lingkungan hidup 

itu sendiri. Dimana pemerintah pusat perlu memberikan dana stimulus kepada 

pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong percepatan terwujudnya kota hijau. 

Stimulus itu berupa perencanaan dan perancangan kota hijau untuk dua puluh 

tahun kedepan, penyediaan RTH baru sebagai model percontohan taman kota 

hijau, dan pelibatan warga dalam forum komunitas hijau.  

Hambatan lainnya yang membuat pengelolaan lingkungan belum 

optimal bahkan bisa cenderung gagal, sebagaimana yang disampaikan oleh M. 

Suparmoko dan Maria R. Suparmoko (2000: 33), adalah sebagai berikut: 

a. Adanya Kelompok Penekan 

Alasan pertama ialah bahwa pemerintah gagal dalam bertindak dan 

berpikir untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena 

kenyataannya pemerintah justru sering kali melindungi kepentingan 

individu. Pemerintah sering bertindak demi kepentingan sekelompok 

masyarakat tertentu dan dipengaruhi oleh kepentingan golongan 

masyarakat tertentu tersebut; lebih-lebih kalau ada partai politik yang 

dominan sehingga keputusan pemerintah akan bersifat memihak 
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golongan tertentu saja. Dalam hal demikian, pemerintah tidak akan 

melindungi pencemaran lingkungan apabila kebijakannya berakibat 

membebani atau meningkatkan biaya produksi atau mengurangi 

kesejahteraan kelompok masyarakat penekan yang kuat. 

b. Kurang Informasi 

Pemerintah sering kali kurang memiliki informasi yang akurat 

dibanding dengan pihak individu atau swasta, sehingga pemerintah 

kurang memahami dampak dari setiap tindakan atau kebijakan yang 

ditempuhnya. Oleh karena itu, sering kali apa yang dimaksud atau dituju 

oleh pemerintah tidak tercapai karena kompleksnya permasalahan dan 

kurangnya informasi yang dikuasai oleh pemerintah. 

c. Kurangnya Minat Para Birokrat 

Walaupun pemerintah yang terdiri dari para politisi telah 

membentuk peraturan perundang-undangan untuk melindungi 

lingkungan, tetapi semua itu harus diterjemahkan ke dalam praktik dan 

dilaksanakan. Pemerintah mengangkat tenaga ahli untuk melaksanakan 

peraturan perundang-undangan itu; tetapi sering kali para ahli yang 

akhirnya menjadi bagian dari birokrat menjadi sangat penting dan dapat 

mempengaruhi pelaksanaan peraturan yang bersangkutan. Akibatnya 

sangat sering terjadi para birokrat bertindak tidak demi kepentingan 

masyarakat, tetapi demi kepentingan kelompoknya. 

 Dari penjabaran tersebut, maka pemerintah selaku pihak yang memberikan 

aturan dan rancangan pembangun perlu untuk menjaga profesoinalitasnya sendiri 
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agar tidak terseret dalam arus yang justru akan mengabaikan kepentingan 

masyarakatnya, sehingga membuat apa yang diperlukan masyarakat tersebut 

menjadi tidak terkelola dengan baik. Pemerintah pun juga perlu melakukan 

sosialisasi yang lebih banyak lagi akan pentingnya menjaga dan mengelola 

lingkungan perkotaan, dengan begitu aturan bisa dijalankan, dengan adanya 

aparatur yang professional, sehingga membuat kondisi menjadi baik seiring 

dengan perilaku dan kepedulian akan lingkungan yang ramah pula.   

 

2.7. Kajian Terdahulu 

 Peneliti dalam hal ini, akan mencoba mengkaji kembali beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Ruang Terbuka Hijau 

NO PENELITI 
JUDUL 

PENELITIAN 
PERBEDAAN PERSAMAAN 

1. Rieyo 

Sahtrya 

Banu  

(UIN 

SUSKA 

RIAU) 2016 

Analisis Upaya 

Pemerintah 

Daerah Dalam 

Menyediakan 

Ruang Terbuka 

Hijau di Kota 

Pekanbaru. 

Peneliti terdahulu lebih 

kepada menganalisis 

upaya pemerintah daerah 

dalam menyediakan 

RTH sementara peneliti 

saat ini lebih kepada 

bagaimana peran 

pemerintah daerah 

dalam mengelola RTH 

yang sudah ada.  

Penelitian 

memiliki 

kesamaan tempat 

yang sama yakni 

Kota Pekanbaru. 

2. Achmad 

Mukafi 

(Universitas 

Negari 

Semarang) 

2013 

Tingkat 

Ketersediaan 

Ruang Terbuka 

Hijau Di Kota 

Kudus. 

Peneliti terdahulu 

meneliti tentang tingkat 

ketersediaan RTH yang 

belum memadai dengan 

melakukan pengukuran 

yang berlandaskan 

Permen PU dan UU 

sementara peneliti lebih 

kepada bagaimana RTH 

yang ada mampu 

dimaksimalkan sebagai 

ruang publik. 

 

Sama-sama 

meneliti tentang 

potensi RTH 

apabila mampu 

dimaksimalkan. 
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NO PENELITI 
JUDUL 

PENELITIAN 
PERBEDAAN PERSAMAAN 

3. Arya Banga 

Marbun 

(Universitas 

Indonesia)  

2007 

Ruang Terbuka 

Hijau Sebagai 

Pendukung 

Sarana Olahraga 

Di Perkotaan. 

Peneliti terdahulu lebih 

menekankan RTH 

sebagai sarana olahraga 

di tengah pekotaan 

sementara peneliti lebih 

menekankan peran 

pemerintah dalam 

pengelolaan RTH 

Sama-sama 

meneliti tentang 

RTH perkotaan. 

 

2.8. Ruang Terbuka Hijau dalam Perspektif Islam 

 Ruang terbuka hijau merupakan bentuk kenikmatan dari Allah SWT, yang 

memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup manusia. Hendaknya 

manusia sebagai khalifah di muka bumi mampu mengelola dan melestarikannya 

sebagai bentuk kepedulian dan bentuk syukur atas rahmat-Nya. Sebagaimana 

firman Allah dalam Surah Al-Ar’af ayat 56-58.   

ََلتُْفِسُذّا فًِ اْ  يَ ألََّ طََوًعا إِىَّ َسْحَوَت هللا قَِشٌٌب هِّ َّ فًا  ْْ اْدُعٍُْ َخ َّ اْلُوْحِسٌٍَِي   ْسِض بَْعَذ إِْصََلِحَِا 

﴿65 ﴾ 
56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.  
 

ٌَاَح بُشْ  َْ الَِّزي ٌُْشِسُل الشِّ ُُ ٍٍِّت َّ َِ َحتَّى إَِرآ أَقَلَّْت َسَحابًا ثَقَاًَلُسْقٌَاٍُ لِبَلٍَذ هَّ ٍَْي ٌََذْي َسْحَوتِ  ًشا بَ

تَى لََعلَّ  ْْ َِ ِهْي ُكلِّ الثََّوَشاِت َكَزلَِك ًُْحِشُج اْلَو َِ اْلَوآَء فَؤَْخَشْجٌَا بِ ًَْزْلٌَا بِ َ  ﴾65ُكْن تََزكَُّشَّى ﴿فَؤ
57. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum 

kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa angin 

mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di 

daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-

buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, 

mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.  
 

الَِّزي َخبَُث ََلٌَْخُشُج إَِلَّ ًَِكًذا َكَزلَِك ًُصَ  َّ  َِ ُِّب ٌَْخُشُج ًَبَاتَُُ بِإِْرِى َسبِّ اْلبَلَُذ الطٍَّ ُف اْ َّ ٍم   ٌَاتِ ألَشِّ ْْ لِقَ

                                           ﴾   65ٌَْشُكُشّى ﴿

58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin 

allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. 

Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang 

yang bersukur. 
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Dalam firman Allah SWT tersebut maka sangat penting bagi manusia 

dalam menjaga lingkungan. Karena melalui lingkungan tersebut akan 

menghasilkan manfaat yaitu tanaman-tanaman, yang akan menghasilkan buah-

buahan dan nikmat Allah SWT lainnya dari tanaman itu. Tanaman-tanaman 

tersebut haruslah terjaga sehingga akan menghasilkan hasil yang baik bagi 

lingkungan sekitar tanaman tersebut maupun bagi manusia dan makhluk hidup 

lainnya. Dan Allah SWT, melarang keras bagi manusia untuk merusak alam, 

karena disitulah letak rahmat Allah SWT bagi mereka yang mengetahui.  

 Rasulullah SAW bersabda, “Tak ada seorang muslim yang menanam 

pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah 

baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh 

binatang buas darinya, maka sesuatu (yang dimakan) itu akan menjadi sedekah 

baginya. Apapun yang dimakan burung darinya, maka hal itu akan menjadi 

sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang menguranginya, kecuali itu akan 

menjadi sedekah baginya. “ [HR. Muslim dalam Al-Musaqoh (3945)] 

 Artinya dalam hal ini tanaman yang kita tanam tidaklah sia-sia karena 

dapat memberikan manfaat bagi makhluk lain. Dan dengan pengelolaan dan 

penyediaan tanaman yang baik akan menghasilkan nikmat yang jauh lebih baik 

untuk dapat dinikmati bersama. Tidak hanya itu melalui kegiatan tersebut 

seseorang atau organisaisi yang melakukannya akan menuai pahala sedekah yang 

berlimpah dikarenakan telah menanam hal yang bermanfaat bagi makhluk sesama 

Allah SWT. 
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2.9. Definisi Konsep 

 Definisi konsep dimaksudkan sebagai sebuah alternatif agar 

mempermudah peneliti dalam memahami permasalahan dan menganalisis data, 

dengan maksud agar peneliti bisa mengembangkan pemikiran lewat tata bahasa 

ilmiah yang tepat berdasarkan permasalahan. Definisi konsep tersebut antara lain: 

a. Peran adalah sebuah bentuk nyata dari sebuah aksi yang mengedepankan 

pada pencapaian sesuatu yang hendak dicapai, yang memegang aspek 

penting karena melalui peran seseorang atau organisasi mampu melakukan 

apapun sesuai yang diamanatkan padanya. 

b. Pemerintah Daerah adalah bentuk dari desentralisasi, yang 

mengedepankan aspek pemberian kekuasaan pemerintah pusat kepada 

daerah untuk dapat mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Agar dapat 

tercapainya kesejahteraan rakyat di daerah lewat pemerintahan daerah 

yang kompeten dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, sebagai 

induk pemerintahan negara.   

c. Pengelolaan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk menjaga dan 

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, 

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengendalian dan 

pencegahan kerusakan lingkungan hidup. 

d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang 

menekankan tentang sebuah prinsip yaitu, prinsip pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan 

dimasa mendatang. 
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e. Kebijakan Publik yaitu segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh pemerintah terhadap sesuatu permasalahan yang sedang, akan, atau 

pun telah dihadapinya, termasuk hal-hal yang telah diatur didalamnya 

merupakan sebuah bentuk dari kebijakan publik. Publik dalam artian 

menyangkup tentang hal layak ramai dalam hal ini masyarakat.  

f. Lingkungan Hijau yaitu sebuah keadaaan disuatu wilayah yang dipenuhi 

atau terdapat suasana yang membawa kepada kenyamanan dan keidahan, 

yang di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan hijau, serta organisme hidup 

seperti hewan-hewan yang hidup bersama tumbuhan tersebut. 

g. Ruang terbuka hijau merupakan pemandangan hijau kota, yang memiliki 

berbagai macam fungsi. Baik itu fungsi pendukung dan dasar masyarakat 

sebagai manusia yang memerlukan dukungan-dukungan untuk 

keberlangungan hidupnya. Pembangunannya sebagai kawasan ekologi 

yang menyeimbangkan suasana kota yang proporsional. 

 

2.10. Konsep Operasional 

 Konsep operasional yang penulis bangun dalam hal ini yaitu berdasarkan 

aspek konsep wewenang yang timbul dari sebuah peran, tentang apa-apa saja yang 

perlu dilakukan. Dalam hal ini yaitu, wewenang penyusunan rencana pengelolaan 

ruang terbuka hijau yang dikemukakan oleh Budi Supriyatno (1996:278), sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.2 Indikator Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Peran pemerintah Kota 

Pekanbaru dalam 

Pengelolaan Ruangan 

Terbuka Hiaju di Kota 

Pekanbaru 

 

1. Perencanaan  a. Penyusunan rencana 

b. Penetapan rencana 

2. Pelaksanaan  a. Upaya kerjasama 

b. Rehabilitasi RTH 

3. Pengelolaan a.  SDM yang kompeten  

b. Perawatan sarana dan      

    prasarana kawasan 

RTH 

4. Pengendalian a. Adanya pengawasan 

b. Adanya koordinasi 

Sumber: Budi Supriyatno, Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional;(Suatu 

Strategi dan Pemikiran), 1996 : 278 
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2.11. Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewenang Penyusunan 

Rencana Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau Kota: 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengelolaan 

  4. Pengendalian 

Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Pekanbaru 

Tercapainya pengelolaan RTH 

yang baik dan kualitas 

RTH/lingkungan hijau perkotaan 

yang memadai.  

Faktor-Faktor yang 

Menghambat Pemerintah Kota 

Pekanbaru dalam Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Pekanbaru 


