
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik Tentang Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Menurut (Hasibuan, 2002 : 12) :

Perencanaan adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai
kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Perencanaa adalah memilih dan menghubungkan fakta dan
membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan
datang dengan jalan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Melalui
perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat
keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang
akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas
utama yang ingin dicapai organisasi

Menurut Azwar (2006: 21), perencanaan adalah berbagai upaya yang

dilakukan dengan langkah-langkah logis untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan pada masa mendatang dengan mempertimbangkan berbagai

kemungkinan yang terjadi dan menggunakan sumber daya yang tersedia

Selanjutnya menurut Azwar (2006: 23), perencanaan yang baik mempunyai

ciri-ciri:

a. Bagian dari sistim administrasi
Perencanaan adalah bagian dari fungsi administrasi yang sangat
penting, sehingga perencanaan harus ditempatkan dalam kerangka
administrasi,  artinya perencanaan dibuat harus dilaksanakan dan
dievaluasi.
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b. Dilaksanakan secara berkesinambungan.
Perencanaan merupakan bagian dari siklus pemecahan masalah
(problem solving cycle) yang juga merupakan fungsi manajemen.
Perencanaan akan kembali pada perencanaan berikutnya setelah
langkah-langkah dalam siklus dilalui. Namun siklus tersebut bukan
bersifat statis namun dinamis, sehingga akan berbentuk spiral siklus
yang tidak mengenal titik akhir.

c. Berorientasi pada masa depan
Hasil perencanaan menghasilkan kebaikan bukan saja saat ini tapi juga
pada masa yang akan datang.

d. Mampu menyelesaikan masalah
Siklus perencanaan adalah siklus pemecahan masalah artinya
penyusunan perencanaan didasarkan pada masalah yang dihadapi dan
penyusunan nya harus berdasarkan pada langkah-langkah siklus
pemecahan masalah.

e. Mempunyai tujuan
Tujuan harus ditetapkan berdasarkan pada tujuan yang paling umum
atau tujuan yang lebih berorientasi dampak (impact) dan hasil (out put)
serta perlu dijabarkan kepada tujuan yang khusus atau yang
berorientasi pada out put atau uraian yang lebih spesifik.

f. Bersifat mampu kelola
Perencanaan harus bersifat realistis, logis, objektif, runtut, fleksibel
yang disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia

Azwar (2006: 24), menjelaskan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam

membicarakan perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Hasil dari pekerjaan perencanaan biasanya disebut plan sedangkan
hasil perencanaan yang dilakukan organisasi adalah rencana organisasi

b. Perangkat perencanaan, adalah suatu organisasi yang ditugaskan atau
yang bertanggung jawab menyelenggarakan pekerjaan perencanaan
meliputi:
1) Administrasi yaitu organisasi, prosedur dan kebijaksanaan
2) Informasi yaitu situasi masyarakat diwilayah kerja
3) Staf yaitu personal yang menyelenggarakan perencanaan tersebut.
4) Fasilitas yaitu sarana dan peralatan yang dapat di pakai untuk

kelancaran perencanaan tersebut.

2. Perencanaan yang Baik

Untuk dapat melakukan perencanaan yang baik, sehingga dapat dihasilkan

suatu rencana yang lengkap, perlu dipahami tentang unsur-unsur yang terdapat
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dalam suatu rencana. Menurut Azwar (2006: 30-32), unsur-unsur perencanaan

yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

a. Rumusan Misi
Suatu rencana yang baik mengandung rumusan tentang misi (mission
formulation) yang dianut oleh organisasi yang menyusun rencana. Uraian
yang tercantum dalam misi mencangkup ruang lingkup di antaranya latar
belakang, cita-cita, tujuan pokok, tugas pokok serta ruang lingkup
kegiatan. Sedangkan ditinjau dari perencanaan, uraian tentang misi ini
mempunyai peranan. Peranan ini bukan saja penting untuk dipakai sebagai
pedoman bagi mereka yang akan melaksanakan rencana yang telah
disusun dan untuk memperoleh dukungan.

b. Rumusan Masalah
Suatu rencana yang baik mengandung rumusan tentang masalah (problem
statement) yang ingin diselesaikan. Syarat-syarat dalam perumusan
masalah.
1) Mempunyai tolak ukur. Tolak ukur yang digunakan yaitu apa

masalahnya, siapa yang terkena masalah, di mana masalah ditemukan,
serta berapa besar masalahnya.

2) Bersifat netral. Menggambarkan penyebab timbulnya masalah dan cara
mengatasi masalah.

c. Rumusan Tujuan Umum dan Tujuan Khusus
Suatu rencana kerja harus mengandung rumusan tujuan (good and
objective formulation) yang ingin dicapai. Tujuan tersebut terbagi menjadi:
1) Tujuan Umum. Syarat tujuan umum (good) yang baik diantaranya jelas

keterkaitannya dengan misi organisasi dan masalah yang ingin diatasi
serta menggambarkan keadaan yang ingin dicapai.

2) Tujuan Khusus. Syarat rumusan tujuan khusus (objective) diantaranya:
menetapkan besarnya target dan menetapkan jangka waktu
pelaksanaan.

d. Rumusan Kegiatan
Suatu rencana kerja yang baik harus mencantumkan rumusan kegiatan
(activities) yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang dimaksud disini adalah
dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan dapat mencapai tujuan (target)
yang telah ditetapkan. Kegiatan yang tercantum dalam rencana yaitu
kegiatan pokok dan kegiatan tambahan.

e. Asumsi Perencanaan
Suatu rencana yang baik mengandung uraian asumsi perencanaan
(planning assumption). Ada beberapa asumsi perencanaan yaitu:
1) Asumsi perencanaan yang bersifat positif, yaitu uraian tentang

berbagai faktor penunjang yang diperkirakan ada dan yang berperan
dalam memperlancar pelaksanaan rencana.

2) Asumsi perencanaan yang bersifat negatif, yaitu uraian tentang
berbagai faktor penghambat yang diperkirakan ada dan yang berperan
sebagai kendala pelaksana perencanaan.
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f. Strategi Pendekatan
Suatu rencana yang baik harus mencantumkan uraian tentang strategi
pendekatan (strategi of approach) yang akan dipergunakan pada
pelaksanaan rencana. Macam dan ruang lingkup rencana, srategi
pendekatan yang dapat dipergunakan yaitu dengan pendekatan institusi
dan pendekatan komunitas.

g. Waktu
Suatu rencana yang baik harus mencantumkan uraian tentang jangka
waktu pelaksanaan (time) rencana. Faktor yang mempengaruhi penetapan
jangka waktu adalah kemampuan organisasi dalam mencapai target dan
strategi pendekatan yang akan diterapkan.

h. Organisasi dan Tenaga Pelaksana
Suatu rencana yang baik harus mencantumkan uraian tentang organisasi
serta susunan tenaga pelaksana (organization and staff) yang akan
melaksanakan rencana, uraian tentang tenaga pelaksana dapat dilengkapi
dengan pembagian tugas serta kewenangan masing-masing (job
description and outhority).

i. Biaya
Suatu rencana yang baik harus mencantumkan uraian tentang biaya (cost)
yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Dalam program kerja ada
beberapa patokan yang gunakan untuk menghitung biaya. Patokan yang
dimaksudkan antara lain jumlah serta penyebaran sasaran yang ingin
dicapai, jumlah dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, jumlah dan jenis
tenaga pelaksana yang terlibat dan waktu pelaksanaan program, jumlah
dan jenis sasaran yang dipergunakan.

j. Metode Penilaian dan Kriteria Keberhasilan
Suatu rencana yang baik harus mencantumkan uraian tentang metode
penilaian serta kriteria keberhasilan (method of evaluation and mile stone)
yang akan dipergunakan. Metode penilaian berdasarkan pada metode
pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data serta interprestasi data
yang akan dipergunakan. Kriteria keberhasilan secara umum dapat
dikelompokan menjadi 3 yaitu:
a. Kriteria keberhasilan unsur masukan
b. Kriteria keberhasilan unsur proses
c. Kriteria keberhasilan unsur keluaran

B. Tinjauan Mengenai Kota Berwawasan Lingkungan

1. Pengertian Kota Berwawasan Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

bahwa:
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Kota berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang pada dasarnya
merupakan konsep dasar pembangunan yang bertujuan menselaraskan
langkah-langkah pembangunan dengan upaya-upaya pencegahan
kerusakan lingkungan kota, dan menjadikan kawasan kota menjadi
lebih tertib, bersih, bebas polusi serta menjadikan kota bernuansakan
lingkungan yang masih alami, guna menjamin fungsi pelestarian
fungsi lingkungan.

Perkembangan kota yang sangat besar, hampir tak terkendali, telah

menimbulkan berbagai dampak pada kondisi psikologis manusia maupun

lingkungan. Berkembangnya kawasan-kawasan strategis di kota, menarik

penduduk pedesaan untuk bekerja di kota yang mereka anggap dapat

meningkatkan kualitas hidup. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan

merupakan beban bagi lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan

sosial budaya dan estetika. Dengan memperhatikan semua kendala tersebut,

maka para pengelola pembangunan baik pemerintah maupun swasta,

diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan suatu mekanisme kerja yang

terpadu serta turut sertanya masyarakat dan instansi-instansi penegak hukum

dihimbau agar dapat turut serta dalam mengelola pembangunan kota,

khususnya yang berwawasan lingkungan. Pengelola pembangunan kota yang

berwawasan lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas manusia melalui

peningkatan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosialnya.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kota berwawasan lingkungan

merupakan konsep pembangunan kota yang bersifat prasarana fisik,bertujuan

untuk mencegah kerusakan lingkungan alam sekitar kita dan menjadi kawasan

kota berwawasan lingkungan yang bernuansakan alam, agar masyarakat

merasa nyaman dan terwujud kehidupan yang sejahtera.
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2. Pengertian Kota

Menurut definisi universal kota adalah sebuah area urban yang berbeda dari

desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk,

kepentingan, atau status hukum, dalam konteks administrasi pemerintahan di

Indonesia, kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah

provinsi, yang dipimpin oleh seorang walikota. Selain kota, pembagian

wilayah administratif setelah provinsi adalah kabupaten. Secara umum, baik

kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah

bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau walikota tidak bertanggung

jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom

yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya

sendiri.

3. Pengertian Wawasan Lingkungan

Mempunyai pengertian bahwa berbagai pertimbangan arah pembangunan

daerah, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas

pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya

meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Lingkungan mempunyai ruang

lingkup lingkungan fisik yang akan memberi nilai kehidupan yang lebih baik

bagi masyarakat baik saat ini dan masa yang akan datang dengan lebih

memperhatikan kesinambungan. Pengertian berwawasan lingkungan adalah

berbagai hasil pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkan

menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas yang tidak melebihi

batas ambang baku mutu lingkungan.
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4. Asas Penyelenggaraan Kota Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

tentang Kota berwawasan lingkungan harus berjalan efektif dan efesien sesuai

dengan tata ruang kota dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan-

perencanaan pembangunan tata ruang kota.

5. Pengertian Lingkungan

Menurut Ruddy Wlliams (2001: 124), lingkungan adalah kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan mahluk hidup seperti manusia dan

prilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia dan

mahluk hidup lainnya.

Lingkungan terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Lingkungan internal yaitu, lingkungan yang terjadi secara alami
b. Lingkungan eksternal yaitu, lingkungan yang terjadi akibat campur

tangan manusia

Adapun beberapa komponen dari lingkungan mencakup:
a. Komponen fifik dan kimia,
b. Contoh fisik: batu, pasir, kayu, besi dan lain-lain
c. Contoh kimia:air, udara, sinar matahari
d. Komponen hubungan ekologi, yaitu hubungan antar manusia dengan

lingkungan sekitar baik hidup maupun mati.
e. Komponen sosial yaitu, hubungan antar manusia dengan manusia
f. Komponen biologis yaitu, hubungan antar manusia dengan mahluk

lainnya.

6. Tata Ruang Kota

Tata ruang kota merupakan suatu usaha pemegang kebijakan untuk

menentukan visi ataupun arah dari kota yang menjadi tanggung jawab

pemegang kekuasaan di wilayah tersebut, dalam upaya untuk mewujudkan
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tata ruang yang dapat mewadahi kegiatan seluruh warga secara

berkesinambungan

7. Rencana Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan

Rencana pembangunan kota merupakan tahap perencanaan yang memang

sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan kota, dengan berbagai

masalah-masalah yang timbul dari konteks ruang lingkup lingkungan

perkotaan adalah tugas bagi pemerintah kota untuk dapat menanggulangi hal-

hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tata ruang kota yang tidak tertib

dan sebagainya. Sesuai dengan persetujuan DPR yang menetapkan undang-

undang tentang penataan ruang pasal 3 yang berbunyi terselenggarannya

pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan

nusantara dan ketahanan nasional. Adalah merupakan misi dari pemerintah

kota untuk mewujudkan pembangunan kota berwawasan lingkungan.

C. Perencanaan Kota Berwawasan Lingkungan Sesuai dengan Tata Ruang

1. Pengertian Perencanaan Kota Berwawasan Lingkungan Sesuai dengan
Tata Ruang

Menurut Budi Raharjo (1990: 125):

Perencanaan kota berwawasan lingkungan adalah perencanaan kota
yang menempatkan prioritas utama pada berbagai masalah lingkungan,
mencakup, masalah penggunaan lahan, serta kebijakan, dan rancangan
penggunannya. Istilah wawasan lingkungan terutama mengacu pada
segala sesuatu yang berhubungan dengan kualitas sumber daya alam
karena kaitannya dengan kondisi manusia dan lingkungan buatan, sudut
pandang dalam perencanaan lingkungan yang modern biasanya sangat
berpariasi misalnya bergerak dari perolehan sumber daya ke proteksi
lingkungan atau dari lingkungan sebagai sebagai suatu yang penuh
resiko menjadi lingkungan sebagai suatu yang dapat menunjang
kehidupan manusia. Lebih lanjut, perencanaan lingkungan tidak
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memberikan prioritas pada lingkungan alami maupun lingkungan
buatan. Akan tetapi biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang
muncul dari interaksi antar keduanya.

Menurut Budi Raharjo (1990: 126):

Pemerintah telah menyadari bahwa perencanaan itu mahal, namun lebih
mahal lagi adalah pembangunan tanpa perencanaan. Hal ini terasa
sekali pada pembangunan kota. Dalam hal perencanaan pembangunan
kota, di Indonesia telah lama dilaksanakan, diawali dengan
diberlakukannya De Statuten van 1642, khusus bagi kota Batavia
(Jakarta sekarang. Periode berikutnya oleh Pemerintah Indonesia
ditetapkan Standsvorming Ordonantie, Staatblaad Nomor 168 tahun
1948. Ketentuan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang secara
tegas mencabut berlakunya Standsvorming Ordonantie, Staatblaad No.
168 tahun 1948, yang berbau kolonial tersebut. Walau undang-undang
tentang Penataan Ruang baru ditetapkan pada tahun 1992, yang
tepatnya pada tanggal 13 Oktober 1992, hal ini tidak berarti bahwa
kegiatan perencanaan tata ruang kota tidak dilakukan Pemerintah. Sejak
sekitar tahun 1970-an, perencanaan tata ruang secara komprehensif
telah dilaksanakan di bawah tanggung jawab Ditjen Cipta Karya
Departemen Pekerjaan Umum, yang bekerjasama dengan Ditjen PUOD
(Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) Departemen Dalam
Negeri. Pada umumnya pola penataan ruang pada masa itu lebih
mengacu pada pola penataan ruang di Eropah, yakni dengan pola
zoning yang ketat.

Menurut Rustam Hakim (2001: 44), terdapat beberapa kriteria dalam

pembangunan kota berwawasan lingkungan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan kota harus sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

2. Adanya pengolahan sampah terpadu
3. Adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% dari luas kota terdiri

dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat)
4. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan kota

Menurut Ruddy William (2001: 27):

Pada umumnya penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru
berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti pemerintah daerah
sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang
konsekuen dalam melaksanakan pembangunan kota. Sebagai penyebab
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utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya
berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar
dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat, sehingga
aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam rencana tata ruang
kota.

Pembangunan di perkotaan yang dilaksanakan selama ini tampaknya ada

konsep yang cenderung dilupakan, yakni mengenai bagaimana

mengidentifikasi dan mengkonseptualisasi cita-cita masyarakat berwawasan

ekologi perkotaan yang di dalamnya mencakup dimensi-dimensi teknologis,

politis, sosiologis, dan juga dimensi kemanusiaan. Belajar dari beragam

benacana yang berulang dari tahun ketahun, seperti misalnya banjir, maka

orientasi pembangunan kota sudah saatnya ditekankan pada penciptaan kota

yang manusiawi dan sebuah kota yang bersahabat dengan wawasan

lingkungan. Paradigma ini tampak mendesak dan menjadi sebuah keharusan

karena kebanyakan kota-kota besar berkembang dengan mengabaikan

kepentingan sosial-budaya masyarakat dan cenderung merusak keseimbangan

ekosistem. Indikasi paling kuat akan ketidakseimbangan tata ruang adalah

semakin merebaknya komersialisasi ruang yang ditandai dengan semakin

membanjirnya bisnis propreti dan bisnis lokasi tanpa regulasi yang jelas.

Menurut Ruddy William (2001: 28-30):

Ada beberapa prinsip yang perlu dihayati serta dikembangkan untuk
menciptakan sebuah kota berwawasan lingkungan serta melaksanakan
pembangunan kota berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain,
pertama, adalah yang berkaitan dengan employment atau economy, baik di
sektor formal maupun terutama sekali sektor informal. Selama ini, dalam
pembangunan kota-kota terkesan kuat bahwa sektor formal lebih
diperhatikan, diprioritaskan, dan diutamakan ketimbang sektor informal.
Jarang sekali perencanaan kota menetapkan sejak awal rencana lokasi-
lokasi kegiatan sektor informal dalam rencana kota yang dibuat.
Akibatnya, para pedagang kaki lima, pedagang asongan, lesehan, dan lain-
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lain menempati ruang-ruang kota yang tersisa yang menimbulkan rasa
tidak aman dalam bekerja.

Kedua, dengan mengembangkan apa yang disebut dengan engagement
atau apa yang lebih dipahami dengan istilah partisipasi. Dalam hal ini
keterlibatan dari warga kota dan segenap stakeholders merupakan
prasyarat dari pembangunan kota berkelanjutan. Melalui partisipasi
masyarakat dan dunia usaha, pemerintah kota juga akan lebih diringankan
bebannya. Paradigma lama yang selama ini menempatkan pemerintah
hanya sebagai pemasok atau penyedia, dalam pembangunan kota perlu
dikembangkan prinsip yang berkaitan dengan equity yang berarti
persamaan hak, kesetaraan, atau keadilan. Artinya bahwa seluruh
sumberdaya perkotaan mestinya dapat di jangkau oleh segenap lapisan
masyarakat tanpa terkecuali. Seluruh sumber daya alam adalah milik
publik yang tidak seyogianya dikuasai oleh segelintir orang seperti yang
selama ini telah terjadi. Dalam upaya menciptakan kota yang berwawasan
lingkungan, satu hal yang tak boleh diabaikan dalah menyangkut energy
conservation serta etika dalam membangun. Ini menjadi sebuah prinsip
yang penting karena seringkali pembangunan yang dilakukan banyak yang
mengabaikan nilai-nilai moral serta lebih mewadahi kepentingan segelintir
orang saja mesti diubah dengan paradigma baru yang memposisikan
pemerintah sebagai fasilitator atau pemberdaya dalam setiap derap
pembangunan kota.

Kendala utama yang teramat sering timbul dalam penataan kota di Indonesia

adalah terjadinya benturan antara kepentingan publik dan ekonomi. Tak

sedikit rencana tata ruang hijau sebuah kota kalah dengan kepentingan bisnis

dan tak jarang pula atas nama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),

penataan lingkungan pun sering diterabas demi bisnis.Sesungguhnya

rangkaian bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini tampaknya cukup

menunjukkan akan problem tentang kesalahan manajemen penataan

lingkungan di Indonesia. Karenanya mendesak untuk melakukan perubahan

UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang terbukti gagal

mengatasi problem soal lingkungan. Lebih dari itu, perlu juga kiranya

dirumuskan hukum pidana dan basis sanksi secara konkrit yang bisa menyeret

perusak lingkungan, termasuk pembuat kebijakan tata kota, tanpa sanksi
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hukum yang jelas, maka lagi-lagi yang akan menjadi korban paling parah

adalah rakyat kecil.

Kota-kota harus mulai mengambil prakarsa dan mengambil langkah-langkah

konkrit untuk memecahkan masalah-masalah lingkungan seperti penataan

ruang, sampah, polusi udara, kualitas air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan

sebagainya. Ketika isu-isu ini dikesampingkan, maka bencana yang selama ini

menimpa hanya akan berulang dan berulang terus. Ketidak eimbangan antara

pertumbuhan kawasan bisnis yang menyita kawasan-kawasan publik dan

fasilitas publik jelas merupakan persoalan serius yang mendesak adanya

regulasi yang mengaturnya. Ke depan, harus dicegah praktik-praktik

komersialisasi ruang yang jelas-jalas mengancam pada keseimbangan

ekosistem dan kerusakan lingkungan.

2. Klasifikasi Perencanaan Kota Berwawasan Lingkungan

Menurut Ruddy Williams (2001: 47):

Perencanaan menghadapi sejumlah kemungkinan-kemungkinan yang
membingungkan dalam rangka menentukan macam-macam perencanaan
perencanaan apa saja yang harus dipersiapkan dalam. Bentuk-bentuk
rencana yang bisa diambil untuk perencanaan kota banyak sekali
macamnya sama seperti juga banyak tujuan perencanaan kota, dan tidak
ada resep tunggal untuk memenuhi rencana, tingkat keperincian atau batas
waktu. Keputusan mengenai macam rencana yang dipersiapkan ialah
pernyataan mengenai aspek kota yang berpengaruh sekali, tentang betapa
pengawasan yang dapat diadakan atas aspek-aspek ini, dan apa yang
merupakan bentuk kota yang baik.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan pada dasarnya

merupakan konsep dasar pembangunan yang bertujuan menselaraskan

langkah-langkah pembangunan dengan upaya-upaya pencegahan kerusakan
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lingkungan, guna menjamin pelestarian fungsi lingkungan. Perkembangan

kota yang sangat besar, hampir tak terkendali, telah menimbulkan berbagai

dampak pada kondisi psikologis manusia maupun lingkungan.

Berkembangnya kawasan-kawasan strategis di kota, menarik penduduk

pedesaan untuk bekerja di kota yang mereka anggap dapat meningkatkan

kualitas hidup.

Menurut Ruddy Williams (2001: 48-49), klasifikasi perencanaan

pembangunan kota adalah sebagai berikut:

a. Rencana Tapak
Rencana Tapak merupakan rencana secara terperinci untuk merancang
bangunan dan pertamanan, tetapi yang lebih sering ialah gambar yang
dimaksudkan sebagai contoh dari apa yang mungkin terjadi jika ada
kebijaksanaan umum lagi yang akan dipakai contoh ini di beri judul
dengan rencana tapak ilustratif, tetapi yang mengagumkan dalam
banyak hal contoh gambar itu mempunyai pengaruh yang penting atas
apa yang sebenarnya dibangun.ilustrasi tersebut membantu orang
untuk melihat kira-kira hasil keputusan-keputusan kebijaksanaan, jadi
membantu proses untuk mencapai kesepakatan atas suatu rencana

b. Rencana Struktur
Rencana Struktur merupakan satu langkah menyajikan suatu yang
direncanakan secara realistis, rencana struktur ini memusatkan
perhatiannya pada aspek-asek tertentu dari lingkungan: biasanya tata
guna lahan, sistem pergerakan utama, dan besaran serta lokasi dari
fasilitas penting dan bangunan. Rencana ini dimaksudkan untuk
mempengaruhi keputusan-keputusan lokasi tertentu yang menjadi
kunci, sambil mengenal adanya perbeaan antara daerah belakang dan
daerah depan. Jika daerah harus dikembangkan dalam waktu yang
lama, ada kebijaksanaan untuk memberi kebebasan dan tetap
berpegang teguh kepada beberapa aspek perencanaan yang penting.

c. Rencana Konsep
Rencana konsep merupakan peryataan rencana yang dimaksudkan
lebih dari sekedar uraian untuk pelaksanaan kerja. Pada rencana
konsep, jalur hijau yang menghubungkan antara garis pantai kota dan
daerah-daerah distrik pemukiman dapat diterangkan dalam bentuk
diagram, tanpa menyebutkan keputusan-keputusan tentang bentuk
(jalur taman atau sejumlah taman yang dihubungkan) untuk
dibicarakan dan diperdebatkan nanti. Memang arti utama dari rencana
konsep ini adalah agar memusatkan pembahasan pada seluruh hal yang
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penting, dari pada mengubah pembahasan secara terperinci sebelum
waktunya.rencana-rencana konsep itu akan menjadi paling efektif jika
disertai dengan gambaran-gambaran yang mungkin nanti dihasilkan.

Ketiga macam perencanaan merupakan komponen dari tahap pembangunan

kota berwawasan lingkungan yang memang perlu adanya tahap atau proses

pembangunan dari berbagai aspek yang menunjang bagi masyarakat kota agar

kehidupannya menjadi lebih baik.dan mampu mewujudkan kawasan kota

berwawasan lingkungan, ketiga konsep perencanaan tersebut sangat berperan

penting dalam terwujudnya pembangunan kota berwawasan lingkungan, untuk

itu dalam setiap program perencanaan tata ruang kota juga tidak luput dari

ketiga konsep tersebut yang memang harus di laksanakan sesuai konsep

perencanaan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Kota Berwawasan
Lingkungan

Menurut Ruddy Williams (2001: 51):

Sesuai kebiasaan yang berlaku perencanaan itu paling baik kalau
dilaksanakan selangkah demi selangkah, yang diatur menurut urutannya,
yaitu perencanaan dimulai dengan pengumpulan data yang relevan
kemudian dilanjutkan dengan menentukan persoalan yang mungkin dapat
dilakukan, dengan mengadakan pengujian pemecahan soal-soal tahapan
pelaksanaan yang diinginkan dan menjabarkan tahapan pelaksanaan itu
kedalam rencana tindakan, proses ini memiliki keluesan tertentu, tetapi
kurang tepat ditinjau dari segi tata kerja perencanaan.

Perencanaan sebagai kegiatan memecahkan masalah, diperkirakan ada

kesepakatan bahwa suatu tindakan tertentu harus dilakukan dan pokok

bahasannya adalah bagaimana menemukan pilihan yang tepat sesuai dengan

kondisi lingkungan. Tujuan perencanaan pada umumnya tidak jelas sampai

kemungkinan pemecahan diuji dan dibicarakan, diperlukan waktu beberapa
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tahap untuk merencanakan, memperjelas tujuan, dan membuat rencana baru

sebelum orang merasa puas dan kemungkinan pelaksanaan kerja berpengaruh

besar atas tindakan yang dapat dipertimbangkan.

Menurut Ruddy Williams (2001: 51): faktor-faktor yang mempengaruhi

proses perencanaan kota adalah:

a. Keahlian Profesional
Keahlian khusus dalam menyusun perencanaan lingkungan fisik,
merancang lingkungan tidak hanya sekedar masalah apa yang lebih disukai
tetapi harus diteliti dan di konsep sebaik mungkin dalam proses
perencanaan pemembangunan kota berwawasn lingkungan untuk itu
diperlukan keahlian profesional dalam merencanakan pembangunan kota
lingkungan dengan mengacu pada aspek-aspek yang telah ditetapkan oleh
pemerintah

b. Keterlibatan Masyarakat
Kunci lain agar perencanaan bisa efektif ialah mengetahui bahwa
keterlibatan masyarakat perlu untuk mencapai kesepakatan masyarakat
yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja. Perencanaan harus membantu
semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan tentang
sifat permasalahan dan rencana yang diinginkan. Bermacam-macam teknik
telah difikirkan secara baik untuk membuka proses perencanaan untuk
membuat setiap rencana. Paling umum adalah mengadakan lokakarya atau
dengar pendapat secara umum mengenai pokok-pokok permasalahan agar
dapat mengumpulkan gagasan-gagasan dan mengundang tanggapan-
tanggapan tentang perencanaan.proses yang lebih ambisius ialah yang
melibatkan rakyat secara langsung dalam pembuatan rencana
pembangunan kota berwawasan lingkungan yaitu dengan cara
mensosialisasikan kepada masyarakat kota agar beramai-ramai ikut
membantu pemerintah dalam mewujudkan kota berwawasan lingkungan.

b. Mencapai Kesepakatan Tindakan Pelaksanaan
Dalam merencanakan kota berwawasan lingkungan perlu mencapai cukup
kesepakatan atas keinginan melakukan perubahan dalam rangka
mewjudkan suatu tindakan, sementara ada banyak contoh usaha-usaha
perbaikan kota waktu lampau yang dipahami dibalik ruang tertutup dan
dilaksanakan dengan sedikit keterlibatan masyarakat, karena seharusnya
proses perencanaan tidak berjalan dengan baik tanpa keterlibatan dari
masyarakat. Dalam hubungan ini proses perencanaan kota berwawasan
lingkungan harus menggunakan sumber daya perubahan secara efektif
karena rencana yang tidak dilanjutkan dengan tindakan pelaksanaan berarti
suatu proses yang gagal.
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c. Mewujudkan Rencana Menjadi Kenyataan
Perencanaan bertujuan mengubah kenyataan suatu tempat dengan
memaparkan gambaran masa depan yang diinginkan dan pada akhirnya
mengusahakan supaya gambaran ini dapat diterima oleh pemerintah dan
masyarakat pada umumnya, lalu diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam
usaha perencanaan umum ada tiga macam tindakan pelaksanaan yang
diperlukan supaya dapat melaksanakan keputusan-keputusan:
1) Tindakan Langsung, tindakan tertentu dapat dapat diambil secara

langsung oleh Negara dan badan pemerintah di daerah, yang berusaha
memutuskan tindakan-tindakan mana harus diambil dan berusaha agar
tindakan itu apat diterima pembuat undang-undangTindakan Tak
Langsung, tindakan lain menentukan campur tangan sektor swasta, dan
cara-caranya harus diikuti untuk menentukan apakah tindakan-
tindakan itu sesuai dengan rencana umum.

2) Tindakan kelembagaan, dalam banyak contoh akan adanya kebutuan
perubahan-perubahan organisasi guna menjamin apakah inisiatif
dijalankan secara benar dan terkoordinir dan bahwa keputusan-
keputusan yang datang kemudian menentukan jiwa rencana aslinya.
Kekuatan kelembagaan untuk menjalankan perubahan-perubahan akan
mempengaruhi oleh rencana-rencana lingkungan fisik kota. Dalam hal
ini dinas tata kota sebagai lembaga nstansi terkait perlu mencerminkan
gaya-gaya pelaksanaan para pelaku utama, tradisi-tradisi setempat
tentang bagaimana segala sesuatu diselesaikan dan tuntutan-tuntutan
tugas, terutama kepandaian dan modal manusia yang diperlukan untuk
mengamati penyelenggaraan perencanaan kota berwawasan
lingkungan sehinga dapat terkoordinasi dan sesuai pelaksanannya.

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Ricko Pahlevi (2010)

Penelitiannya berjudul: Strategi Dinas Tata Kota dalam Membangun Kota

Berwawasan Lingkungan Sesuai dengan Tata Ruang (Studi Pada Dinas

Tata Kota Bandar Lampung). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

strategi Dinas Tata Kota Bandar Lampung dalam pembangunan kota

berwawasan lingkungan sesuai tata ruang dengan menggunakan

pendekatan SWOT, meliputi: (1) Strength (kekuatan) yang dimiliki adalah
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komitmen terhadap visi pembangunan kota berwawasan lingkungan sesuai

dengan tata ruang, kemandirian dan tersedianya anggaran pembangunan

kota. (2) Weakness (Kelemahan), yang dimiliki adalah tidak meratanya

kualitas dan kemampuan SDM, keterbatasan sarana dan prasarana dan

sistem informasi pembangunan kota serta karakteristik Kota Bandar

Lampung yang cukup luas dan memiliki potensi sumber daya alam. (3)

Opportunities (kesempatan) yang dimiliki adalah kepentingan untuk

membangun kota berwawasan lingkungan hidup telah menjadi agenda

masyarakat internasional, manfaat penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi, tingginya minat sektor swasta untuk menanamkan investasi

dalam pembangunan kota dan program Kerja LSM. (4) Threats

(Tantangan) yang dihadapi adalah tuntutan kemandirian dalam

pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan, tingginya jumlah penduduk,

belum meratanya persepsi akan pentingnya membangun kota berwawasan

lingkungan serta banyaknya kendaraan yang beroperasi di Kota Bandar

Lampung.

2. Niko Ady Putra (2014)

Penelitiannnya berjudul: Pelaksanaan Pembuatan Masterplan

Pembangunan Perumahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Bandar Lampung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan

pembuatan masterplan pembangunan perumahan oleh Bappeda Kota

Bandar Lampung adalah menyusun masterplan pembangunan perumahan

yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan di dalamnya
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ditentukan lokasi pembangunan perumahan di seluruh kecamatan;

memetakan sarana prasarana pendukung seperti sarana

pendidikan,kesehatan, perdagangan dan jasa, sarana pemerintahan dan

pelayanan umum serta sarana olah raga dan ruang terbuka hijau serta

melaksanakan. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam

pelaksanaan masterplan pembangunan perumahan oleh Bappeda adalah

Kondisi Wilayah Sebagai Kawasan Rawan Bencana berupa bencana tanah

longsor dan gerakan tanah, Rawan gelombang pasang dan tsunami dan

rawan banjir dan pengembang perumahan yang tidak menaati masterplan

perumahan yang telah ditentukan oleh Bappeda menjadi faktor

penghambat dalam pelaksanaan masterplan di lapangan sehingga tidak

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung.

E. Kerangka Pikir

Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

bahwa disebutkan bahwa kota berwawasan lingkungan sesuai dengan tata

ruang pada dasarnya merupakan konsep dasar pembangunan yang bertujuan

menselaraskan langkah-langkah pembangunan dengan upaya-upaya

pencegahan kerusakan lingkungan kota, dan menjadikan kawasan kota

menjadi lebih tertib, bersih, bebas polusi serta menjadikan kota bernuansakan

lingkungan yang masih alami, guna menjamin fungsi pelestarian fungsi

lingkungan.

Perkembangan kota yang sangat besar, hampir tak terkendali, telah

menimbulkan berbagai dampak pada kondisi psikologis manusia maupun
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lingkungan. Berkembangnya kawasan-kawasan strategis di kota, menarik

penduduk pedesaan untuk bekerja di kota yang mereka anggap dapat

meningkatkan kualitas hidup. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan

merupakan beban bagi lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan

sosial budaya dan estetika. Dengan memperhatikan semua kendala tersebut,

maka para pengelola pembangunan baik pemerintah maupun swasta,

diharapkan dapat menyusun dan melaksanakan suatu mekanisme kerja yang

terpadu serta turut sertanya masyarakat dan instansi-instansi penegak hukum

dihimbau agar dapat turut serta dalam mengelola pembangunan kota,

khususnya yang berwawasan lingkungan. Pengelola pembangunan kota yang

berwawasan lingkungan bertujuan meningkatkan kualitas manusia melalui

peningkatan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosialnya.

Strategi dinas tata kota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian

program-program jangka pendek yang dilaksanakan oleh dinas tata kota

berdasarkan sistem peencanaan yang ada dengan konsep pembangunan yang

bertujuan menertibkan kembali kawasan kota yang mengalami kerusakan

lingkungan, erosi, dan sebagainya, sehingga dapat menjadi kota yang sesuai

harapan bersama. Sesuai tugasnya dinas tata kota yang melaksanakan urusan

pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan tata ruang kota.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa kota berwawasan

lingkungan merupakan konsep pembangunan kota yang bersifat prasarana

fisik,bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan alam sekitar kita dan
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menjadi kawasan kota berwawasan lingkungan yang bernuansakan alam, agar

masyarakat merasa nyaman dan terwujud kehidupan yang sejahtera.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Perencanaan Penataan Kota

Berwawasan Lingkungan oleh Dinas Tata Kota Bandar Lampung,

sebagaimana dapat dilihat pada pada bagan kerangka pikir berikut:

Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir Penelitian

1. Pembangunan kota harus sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

2. Adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30%
dari luas kota terdiri dari 20% RTH Publik dan
10% RTH Privat)

3. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam
pembangunan kota

Perencanaan Dinas Tata Kota dalam Penataan Kota
Berwawasan Lingkungan

Terwujudnya Penataan Kota Berwawasan
Lingkungan

Terlaksana
(Sesuai Perencanaan)

Tidak Terlaksana
(Tidak Sesuai Perencanaan)


