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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Lingkungan hidup merupakan tempat dimana berbagai macam kehidupan 

dan keberadaan benda-benda penyokong kehidupan berkumpul dan menjadikan 

sebuah sistem yang saling terkait dan pengaruh mempengaruhi. Manusia 

merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat tergantung dengan kondisi 

lingkungan hidup sekitarnya. Adapun kesimpulan dari pendapat Riyanto (2010, 

hlm. 45) bahwa kelangsungan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh daya 

dukung lingkungan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dalam konteks 

pembangunan negara, pemberdayaan masyarakat, segala aktivitas dan kegiatannya 

tidak dapat mengenyampingkan eksistensi lingkungan hidup pada titik dan batas 

tertentu. Pada kondisi ini perlu dipahami kemampuan daya dukung lingkungan 

terhadap kelangsungan mahluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk juga 

manusia dimana pembangunan dan pemberdayaan yang tidak memberikan 

perhatian serius terhadap lingkungan, justru akan menghasilkan anti-

pembangunan dan anti-pemberdayaan.   

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang awam akan arti pentingnya 

sebuah lingkungan, maka di dalam pandangannya lingkungan hanyalah 

merupakan objek sederhana yang terkait dengan tumbuhan dan hewan. 

Sesungguhnya ruang lingkup lingkungan sangatlah jauh lebih luas daripada hal 

tersebut. Lingkungan hidup menyangkut elemen yang menyeluruh dimana semua 

mahluk hidup berada, yang saling ketergantungan dan membentuk suatu sistem. 

Indonesia merupakan sebuah negara  yang dikaruniai dengan kekayaan alamnya 

yang sangat melimpah untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia 

secara keseluruhan. Kondisi tersebut dimanfaatkan dengan menggali semua 

sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakat sebanyak-banyaknya.  

Dalam pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan cara-cara yang 

berlebihan yang justru cenderung merusak lingkungan hidup. Pembakaran hutan, 

pengalihfungsian lahan, pembangunan hotel, apartemen serta villa di Indonesia 
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umunya dan khususnya di Kota Bandung, merupakan cara-cara pemanfaatan 

sumber daya alam yang berakibat kerusakan lingkungan.  

Sadyohutomo (2009, hlm. 61) mengutarakan bahwa: 

Masalah pokok yang timbul dalam pengelolaan kota dan wilayah adalah 

adanya persepsi yang salah bahwa upaya kelestarian lingkungan terdapat 

antagonis kepentingan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal yang 

sering terjadi yaitu demi memperoleh hasil ekonomi yang besar, 

kepentingan lingkungan alam diabaikan. 

Berdasarkan hal tersebut terlihat di daerah Bandung Utara yakni Dago, 

Ciumbuleuit, dan Punclut serta Hutan Kota Babakan Siliwangi. Para investor 

membeli dan membangun lahan diatas lahan yang seharusnya menjadi tempat asri 

dimana ruang resapan air terdapat disana. Kenyataan di lapangan para investor 

tersebut membangun perumahan elite, mewah dan megah ditambah nilai 

tambahnya adalah udara sejuk disekitaran dataran tinggi Kota Bandung yang 

seharusnya dapat dikelola sesuai kebutuhan Kota Bandung sendiri karena pada 

dasarnya setiap daerah wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 

daerahnya sebanyak 30 persen.  

Djamal (2005, hlm. 13) berpendapat bahwa: 

Setiap ada pembangunan di kota, lahan pertanian, kebun buah-buahan, atau 

lahan bervegetasi menjadi berkurang. Penghijauan perkotaan merupakan 

salah satu usaha pengisian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang perlu 

ditingkatkan bentuk dan strukturnya menjadi hutan kota. Hutan sebagai 

unsur RTH merupakan subsistem kota, sebuah ekosistem dengan sistem 

terbuka. Hutan kota diharapkan dapat mengatasi masalah lingkungan di 

perkotaan dengan menyerap hasil negatif yang disebabkan aktivitas kota. 

Aktivitas kota dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap 

tahun. 

Berdasarkan pendapat tersebut tidak dipungkiri pembangunan di wilayah 

perkotaan lebih pesat dan bersifat dinamis dibandingkan dengan pembangunan di 

wilayah pedesaan yang cenderung lambat dan bersifat pasif. Memang ada sisi 

positifnya jika pembangunan itu cepat, berarti suatu daerah itu lebih maju dalam 

segala aspeknya baik itu sosial, politik, ekonomi, serta budaya dan lebih modern 

karena saat ini sudah masuk era globalisasi yang menuntut seluruh masyarakat 

lebih bersaing satu dan yang lainnya. Alasan itu pulalah yang memunculkan sisi 

negatif dimana perilaku masyarakat yang tinggal di kota tidak seluruhnya 
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memiliki pemikiran yang sama, adanya pendatang baru dari daerah yang 

melakukan urbanisasi ke daerah kota besar seperti Bandung dimana sebagaian 

masyarakat tidak memikirkan pentingnya lingkungan.  

Melihat peta kota Bandung, terlihat jelas sekali, betapa minimnya lahan 

yang bewarna hijau, menandakan kurangnya wilayah Ruang Terbuka Hijau. 

Menurut data dari Dewiyanti (hlm. 45) bahwa berdasarkan KTT Bumi di Rio de 

Janeiro, Brazil pada tahun 1992 dan dipertegas lagi pada KTT Johanesburg Afrika 

Selatan 10 tahun kemudian yaitu tahun 2002, disepakati bersama bahwa sebuah 

kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota. Kegiatan 

pengembangan RTH di Kota Bandung tidak terlepas dari kebijakan dan rencana 

penataan ruang Kota Bandung yang tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota (RTRWK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Bandung, dan 

Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung. Penanganan pemeliharaan RTH 

saat ini belum dilaksanakan secara maksimal dan efektif sehingga luas dan 

kualitas RTH menurun terus. 

Potret buram tentang kerusakan dan perusakan lingkungan akibat aktivitas 

industri, konsumsi masal, gaya hidup modern, dan keserakahan manusia, telah 

mendorong munculnya keprihatinan dan kesadaran ekologis tersebut. 

Keprihatinan dan kesadaran masyarakat dunia tentang isu lingkungan dan masa 

depan kehidupan planet bumi semakin tumbuh akhir-akhir ini. Pada tataran 

nasional, keprihatinan dan kesadaran tersebut diwujudkan oleh pemerintah suatu 

negara antara lain melalui ratifikasi hukum internasional tentang lingkungan, 

terlibat dalam kesepakatan multilateral dan bilateral tentang lingkungan hidup, 

memberlakukan kebijakan domestik tentang lingkungan hidup, dan melakukan 

program yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Perumus Undang-Undang 

menyadari betapa vitalnya lingkungan hidup dengan segala komponennya bagi 

eksistensi sebuah negara (Siahaan, 2004, hlm. 230).  

Dalam mengatasi persoalan lingkungan ini pulalah harus dilengkapi dengan 

aturan yang berlandaskan lingkungan atau dengan kata lain “Green Constitution” 

sehingga terdapat aturan yang jelas dan tertulis dalam konstitusi Indonesia yang 

diharapkan terlaksana serta bersifat memaksa seperti hakikat suatu hukum yang 
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lain. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang 

dipergunakan disini adalah merupakan terjemahan dari “Suistainable 

Development” yang sangat populer dipergunakan di negara-negara barat. Istilah 

Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup digunakan 

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Dikenal pula lingkungan dan pembangunan yang sebelumnya lebih 

popular digunakan sebagai istilah Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan 

sebagai terjemahan dari “Eco-development”. 

Istilah Green Constitution di Indonesia memang belum akrab di telinga. 

Berbeda dengan di negara-negara lain istilah ini sudah mulai dicanangkan 

mengingat dan melihat lingkungan atau alam di dunia ini sudah semakin 

mengkhawatirkan seperti di Indonesia isilah ini diakrabkan oleh Prof. Jimly 

Asshiddiqie kepada publik Indonesia dengan terminologi dan konsep Green 

Constitution tersebut, terutama melalui bukunya yang berjudul Green 

Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pada prinsipnya, Green Constitution melakukan konstitusionalisasi 

norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma 

perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi.  

Pada faktanya peraturan yang berlandaskan Green Constitution atau 

konstitusi hijau di Indonesia sudah ada sejak amandemen ke 4 (empat) tahun 2002 

dengan dua pasal yakni Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dua pasal tersebut seperti hukum 

tertulis yang hanya dibuat untuk melengkapi suatu aturan saja tetapi kurang dapat 

berperan dalam menjerat pihak-pihak yang sengaja merusak lingkungan alam kita. 

Bukti bahwa dua pasal tersebut tindakan-tindakan seperti membakar lahan atau 

hutan secara sengaja, mengalihfungsikan lahan yang asalnya hutan menjadi lahan 

perkebunan yang memang harusnya tidak seperti itu karena jika dialihfungsikan 

menjadi tanah yang rawan longsor.  

Realitasnya masih banyak kasus-kasus bentuk pengrusakan ruang terbuka 

hijau untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Sama halnya dengan di Kota 

Bandung yang dengan usianya sekitar 197 tahun berbeda dengan Bandung dulu 
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yang memang dijuluki “Kota Kembang” dimana diisyaratkan kota yang banyak 

bunga bahkan pohon-pohon besar tumbuh subur di dalamnya. Ditambah dengan 

kondisi cuaca yang cenderung sejuk menambah kekhasan dari Bandung itu 

sendiri. Tahun demi tahun berganti, Bandung tidak sesejuk dan serindang dulu, 

kenyataan di lapangan berbeda. Menurut data dari Administratur KPH Bandung 

Utara (Mawardi, 2015) dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir lahan 

Perhutani KPH Bandung Utara telah terjadi kebakaran di 18 titik. Luas areal yang 

terbakar mencapai 24,9 hektar dari luas hutan sekitar 20 ribu hektar.  

Bandung saat ini dijuluki “Kota Wisata” dan “Kota Kuliner” yang tiap akhir 

pekan atau tiap hari didatangi oleh turis domestik maupun mancanegara untuk 

menikmati Bandung dan segala pesonanya. Semakin terkenal Bandung dan 

semakin komersilnya kota ini ternyata ada dampak negatif bukan hanya bagi 

masyarakatnya tetapi juga bagi lingkungan. Akibatnya permintaan hotel bagi turis 

meningkat tajam dan berjamurnya hotel-hotel yang berlomba menyediakan view 

hotel yang sealami mungkin yakni yang berdekatan langsung dengan alam. Tidak 

dipungkiri bahwa kawasan Bandung seperti Dago dan daerah tinggi lainnya yang 

harusnya menjadi kawasan resapan air dan lahan terbuka hijau malah 

disalahgunakan. 

Pada dasarnya kenyamanan hidup berkota adalah hak setiap masyarakat 

kota, maka pemerintah kota sebagai pihak yang diberi mandat oleh masyarakat 

harus berusaha untuk merencanakan, membangun dan mengendalikan kawasan 

perkotaan demi terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman untuk dihuni. 

Maka sudah selayaknya pemerintah dan masyarakat berpadu dan bekerjasama 

dalam mewujudkan sebuah kota yang layak huni. Tanpa ada kolaborasi positif 

antarpihak, maka cita-cita akan sebuah kota yang layak huni tidak pernah akan 

terwujud dan menjadi angan-angan abadi Pemerintah tanpa pernah terlaksana. 

Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi di Bandung yang memang 

tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah saja namun juga masyarakat 

artinya semua yang ada di Bandung adalah penanggungjawab untuk merawat 

Bandung, peneliti tertarik untuk menelusuri, melihat, meneliti, menelaah serta 

mengkaji fungsi Green Constitution di Kota Bandung. Dikaitkan dengan upaya 



6 
 

 
Tiana  Luvita Sorah, 2017 
IMPLEMENTASI GREEN CONSTITUTION DALAM MEMPERTAHANKAN RUANG TERBUKA HIJAU 
(RTH) DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

mempertahankan ruang terbuka hijau yang kini sudah semakin sulit ditemukan 

disajikan dengan realita serta data-data yang dapat melengkapi penyusunan skripsi 

ini. Diharapkan dapat sedikit menjawab peran dari Green Constitution karena hal 

ini penting untuk melestarikan serta mempertahankan ruang terbuka hijau bukan 

hanya saat ini tetapi hingga saat anak cucu kita lahir dan masih bisa merasakan 

kesejukan Bandung yang khas.  

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, kemudian 

mengarahkan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul 

“IMPLEMENTASI GREEN CONSTITUTION DALAM MEMPERTAHANKAN 

RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA BANDUNG”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah yang mengacu pada pendapat Sukmadinata (2007, hlm. 

271) yaitu ”Rumusan masalah merupakan upaya untuk mengelompokkan, 

mengurutkan, sekaligus memetakan masalah-masalah tersebut secara sistematis 

berdasarkan bidang-bidang ilmu dan profesi peneliti”. Rumusan masalah  dalam 

penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Rumusan Masalah Umum 

Berdasarkan data dan fakta diatas bahwa peneliti mengambil permasalah 

umum bagi penulisan skripsi ini adalah lebih fokus kepada komitmen 

Pemerintah Kota Bandung melalui DPKP3 dalam mempertahankan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. 

2. Rumusan Masalah Khusus 

a. Apa saja kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam upaya 

mempertahankan lahan terbuka hijau? 

b. Bagaimana implementasi kebijakan Green Constitution tersebut 

dilaksanakan? 

c. Apa saja hambatan dan solusi demi terciptanya Green Constitution yang 

baik? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian umum 
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  Untuk menelusuri, melihat, meneliti, menelaah serta mengkaji 

kepada permasalahan pengalihfungsian lahan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) di Kota Bandung. 

2. Tujuan Penelitian Khusus 

a. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam upaya 

mempertahankan lahan terbuka hijau. 

b. Untuk mengkaji implementasi kebijakan Green Constitution tersebut 

dilaksanakan. 

c. Untuk menganalisis hambatan dan solusi demi terciptanya Green 

Constitution yang baik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dari segi teori 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya 

dalam konsep Green Constitution yang mulai berkembang saat ini. 

b. Sebagai sumbangan toeritis, bahan acuan, serta informasi bagi 

berbagai pihak, baik pelajar, peneliti, mahasiswa, guru dan 

masyarakat luas agar dapat menambah khasanah pengetahuan 

masyarakat negara dalam mempertahankan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) di Kota Bandung. 

c. Menambah khasanah keilmuwan tentang pentingnya konsep Green 

Constitution sehingga dapat melihat tingkat kewaspadaan terhadap 

lingkungan dan upaya serta solusi yang dapat ditawarkan dari 

beragam permasalahan lingkungan dewasa ini. 

2. Manfaat dari segi kebijakan 

   Kepedulian terhadap lingkungan memang digalakan bukan saja di 

Kota Bandung dan Indonesia melainkan dalam dunia internasional. Terbukti 

dengan berbagai konferensi yang dilakukan mulai dari awal 90-an. 

Berdasarkan hal tersebut bahwasannya permasalahan lingkungan menjadi 

pembahasan yang sangat menuntut penyelesaian dengan sebaik-baiknya 

sehingga diharapkan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh seluruh 
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elemen masyarakat dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan 

lingkungan yang terjadi khususnya dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota 

Bandung. 

3. Manfaat dari segi praktik 

a. Bagi penulis  

Secara praktis menambah wawasan penulis tentang konsep terbaru 

dari hukum lingkungan yaitu Green Constitution dikaitkan dengan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) dan kebijakan pemerintah dari alur, proses, 

pelaksanaan hingga evaluasi dari kebijakan tersebut. 

b. Bagi lembaga pendidikan  

Menambah referensi kumpulan skripsi mengenai kajian bidang 

hukum, khususnya mengenai tema lingkungan yang menjadi objek 

penelitian di Kota Bandung yang termasuk salah satu kota besar di 

Indonesia.  

c. Bagi peneliti berikutnya 

Dapat dijadikan sebagai kajian dalam penelitian lain yang sesuai 

dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

4. Manfaat dari segi isu serta aksi sosial 

Perkembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung saat 

ini memang signifikan ditandai dengan dibangun dan diperbaikinya RTH. 

Fenomena tersebut yang menjadikan peneliti mengambil kajian dalam 

penelitian ini yang diharapkan memberikan pencerahan dalam fenomena 

tersebut. 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

Pada struktur organisasi penelitian, peneliti akan menjelaskan secara ringkas 

bab demi bab secara berurutan dan teroganisir. Urutan penulisan bab yang 

disajikan adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan merupakan garis besar, arah tujuan, serta alasan penelitian 

yang mendorong peneliti melakukan penelitian dan meliputi: latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian (rumusan masalah umum dan 

rumusan masalah khusus), tujuan penelitian (tujuan penelitian umum dan 
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tujuan penelitian khusus), manfaat penelitian (manfaat penelitian umum dan 

manfaat penelitian khusus) serta struktur organisasi penelitian. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi 

landasan peneliti, yang meliputi: awal mula pertemuan lingkungan 

internasional, pengaruh pertemuan lingkungan internasional terhadap 

konstitusi di Indonesia, penyebab munculnya kepedulian lingkungan, tinjauan 

umum Green Constitution, perkembangan teori Green Constitution, serta 

tinjauan umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. 

3. Bab III Metodologi Penelitian menguraikan lokasi dan subjek penelitian, 

desain penelitian meliputi tahap pra penelitian; tahap perizinan penelitian; dan 

tahap pelaksanaan penelitian. Pendekatan dan metodologi penelitian meliputi 

pendekatan dan metodologi penelitian serta instrumen penelitian. Teknik 

pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara,  dokumentasi dan yang 

terakhir teknik analisis data. 

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan yang 

terdiri dari dua hal utama yaitu pengolahan atau analisis data untuk 

menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pernyataan 

penelitian, hipotesis tujuan penelitian dan pembahasan atau analisis temuan. 

5. Bab V Penutup mengungkapkan hasil penelitian melalui kesimpulan dan 

saran. 

 

 


