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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setelah lebih dari satu dekade era reformasi, adanya keleluasaan daerah dalam 

menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing dirasa sangat bebas,  

misalnya yaitu dalam pembentukan peraturan daerah. Hal tersebut memberi dampak 

pada peningkatan banyaknya produk-produk hukum daerah yang dibentuk. Namun 

sesuatu hal yang sangat disayangkan yaitu, tidak sedikit dari produk hukum daerah 

yang dihasilkan hanya menjadi euforia yang berlebihan dari implementasi otonomi 

daerah di Indonesia sehingga banyak produk hukum yang kurang efektif.
1
 

Pada pemerintahan presiden Joko Widodo saja terdapat 3.143 peraturan 

daerah yang dibatalkan, 1765 merupakan peraturan daerah tingkat provinsi dan 1267 

peraturan daerah tingkat kabupaten dan kota.
2
 Banyaknya peraturan daerah yang 

dievaluasi oleh pemerintah dimana pada akhirnya harus dibatalkan karena bersifat 

diskriminatif, biaya tinggi, dan menyulitkan masyarakat. Terjadinya pembatalan 

terhadap peraturan daerah tidak selalu membatalkan peraturan daerah secara 

keseluruhan namun ada juga yang hanya terhadap pasal atau ayat saja. Pembatalan 

keseluruhan peraturan daerah dapat terjadi apabila terdapat kesalahan dalam 
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konstruksi atau menyalahi kewenangan yang ada. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut sebagai upaya preventif  maka perlu dilakukan  suatu  langkah atau cara yang 

dapat menjadi  filter untuk menyaring  peraturan daerah yang akan dibentuk menjadi 

efektif dan diterima luas oleh masyarakat. Dalam pembentukannya, peraturan daerah 

perlu melalui suatu prosedur awal yaitu tindakan pencegahan dari tidak atau kurang 

berdaya gunanya suatu produk hukum yang dibentuk nantinya, upaya tersebut 

dilakukan dengan melakukan pengkajian atas rancangan peraturan daerah melalui 

proses yang disebut dengan harmonisasi  peraturan perundang-undangan.
3
 

Dalam sistem hukum nasional, semua peraturan perundang-undangan 

dipandang sebagai satu sistem yang utuh, dimana konsistensi dalam peraturan 

perundang-undangan dapat disebut sebagai suatu kepastian hukum. Dimana 

konsistensi dalam peraturan perundang-undangan bukanlah suatu yang terjadi dengan 

sendirinya tetapi harus diciptakan, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-

undangan yang harmonis. Dalam penegakan hukum konsistensi dalam tindakan dari 

lembaga kenegaraan menentukan kadar kepastian hukum, artinya rapuhnya 

konsistensi dalam tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum, dan hal 

tersebut menjadi pengamatan masyarakat, karena masyarakat memiliki perasaan yang 

peka terhadap adanya ketidakadilan.
4
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Dimana menurut Rudolf Stammler, prinsip-prinsip hukum yang adil 

mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan, 

maksud dan tujuan serta kepentingan umum.
5
 Dengan kata lain keadilan itu terjalin 

dengan kehidupan ekonomis masyarakat yang diwujudkan melalui hukum, maka 

hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan di dalam kehidupan 

masyarakat.
6
 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program 

Pembangunan Nasional menentukan bahwa salah satu program pembangunan adalah 

program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sasarannya adalah 

menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi 

masyarakat dan kebutuhan pembangunan.
7
 Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan 

bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-

undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat 

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.
8
 

Berikutnya kota Surakarta merupakan kota yang berada di provinsi Jawa 

Tengah yang belakangan ini sering menjadi sorotan publik. Salah satunya tentang 

penataan ruang dimana kota surakarta belakangan ini sedang giat-giatnya melakukan 

pembangunan. Mengingat kota Surakarta sedang mengalami percepatan pertumbuhan 
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yang tinggi dan membawa dampak pada peningkatan kebutuhan akan penyediaan 

sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi 

penduduknya.
9
 Peningkatan jumlah penduduk di suatu kota yang terus meningkat 

menuntut kota untuk selalu siap dalam memenuhi segala sarana dan prasarana untuk 

hidup yang baik. 

Adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi 

pada tingginya pemanfaatan ruang yang berdampak pada semakin sempitnya ruang 

untuk bergerak.
10

 Perkembangan penduduk dan perkembangan usaha yang tinggi 

dapat mengakibatkan timbulnya kompetisi antara masyarakat dengan pengusaha yang 

akan mempersempit lahan terbuka hijau yang ada.
11

 

Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan, perubahan serta berbagai 

kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan 

menempati kedudukan yang sangat strategik dalam suatu tatanan nasional.  Sehingga 

di dalam penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat 

perhatian secara khusus, terutama terkait dengan penyediaan kawasan hunian, 

fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka hijau publik yang ada di 

perkotaan. Untuk itu maka dipandang perlu adanya keselarasan pemanfaatan ruang 

dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.
12
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Sedangkan di kota Surakarta sendiri pengaturan mengenai ruang terbuka hijau 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031. Dimana dalam pengaturan 

tersebut menurut pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 bahwa 

ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas wilayah kota, dengan pembagian 

ruang terbuka hijau publik minimal sebesar 20 persen dan ruang terbuka hijau privat 

sebesar 10 persen dari luas wilayah kota.
13

 

Namun realita yang terjadi besaran persentase ruang terbuka hijau publik yang 

ada di kota Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta 

Tahun 2011-2031, karena menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Surakarta pada tahun 2010 luas ruang terbuka hijau publik kota surakarta 

hanya sebesar 11,96 persen dari luas wilayah kota, selanjutnya pada tahun 2011 

terjadi peningkatan sebesar 0,015 persen, di tahun 2012 terjadi lagi peningkatan 

sebesar 0,03 persen, di tahun 2013 terjadi lagi peningkatan lagi menjadi sebesar 12,03 

persen, di tahun 2014 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan atau bisa 

dikatakan tetap tidak ada perubahan, namun pada tahun 2015 justru terjadi penurunan 

yang cukup signifikan yaitu berada pada angka 9,72 persen untuk ruang terbuka hijau 
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publik kota Surakarta, sedangkan ruang terbuka hijau privat sebesar 19,75 persen.
14

 

Pada dasarnya jumlah minimal ruang terbuka hijau yang diharuskan sebesar 30 

persen dari luas wilayah kota. Di kota Surakarta sendiri mengingat ruang terbuka 

hijau publik yang ada jauh dari ketentuan perundang-undangan namun hal tersebut 

sedikit ditutupi dengan besarnya ruang terbuka hijau privat sebesar 19,75 persen pada 

tahun 2015, artinya jumlah total ruang terbuka hijau yang ada di kota Surakarta 

sebesar 29,47 persen dari luas wilayah kota Surakarta. Angka tersebut memang 

mendekati dari jumlah ideal ruang terbuka hijau yang diamanatkan oleh perundang-

undangan. 

Dari data diatas terlihat jelas akan adanya kesenjangan antara realita dan 

seharusnya, dimana seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan kota 

Surakarta harusnya memiliki ruang terbukia hijau publik sebesar 20 persen dari luas 

wilayah kota, namun yang terjadi kota Surakarta hanya memiliki ruang terbuka hijau 

publik sebesar 9,72 persen dari luas wilayah kota yang ada. Hal tersebut menjadikan 

kota Surakarta bisa dikatakan mengingkari peraturan perundang-undangan yang 

dibuat sendiri oleh kota Surakarta. 

Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif atau 

dilakukan hanya ketika telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. 

Padahal sebenarnya penegakan hukum lingkungan tidak hanya terbatas pada tindakan 

yustisial atau dengan istilah “meja hijaukan” semata, melainkan bagaimana 
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melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan yang ada. 

Dimana ketika  melaksanakan dan menegakkan peraturan tidak hanya menjadi 

tanggung jawab pengadilan, melainkan yang paling utama menjadi tanggung jawab 

aparatur pemerintah di bidang lingkungan hidup.
15

 

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau 

publik dengan melakukan tolak ukur berangkat dari Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 

2011-2031 terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dengan memilih judul : 

“HARMONISASI REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

TENTANG PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (Analisis 

Terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031)” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran dan waktu yang dimiliki oleh 

penulis, maka dalam skripsi ini penulis akan membatasi pada pokok permasalahan 

saja sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini, maka penulis membatasi hanya pada regulasi peraturan perundang-

undangan mengenai ruang terbuka hijau publik saja. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun merumuskan 

permasalahan yang ingin diteliti: 

1. Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai 

ruang terbuka hijau publik yang ada di kota Surakarta terhadap 

peraturan perundang-undangan yang ada? 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Di dalam membuat skripsi ini penulis melihat beberapa referensi journal-

journal ilmiah yang pernah ada sebagai bahan acuan di dalam pembuatan skripsi 

ini.Seperti pada jurnal yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Surakarta 

penelitian dari Dra. Inna Prihatrtini, M.S dalam penelitiannya yang berjudul “Model 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan (Kasus Solo Green City). Jurnal 

dari rechts vinding penulis dari Jamilius dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan 

Yuridis Konsep Compact City dalam Mendukung Tata Ruang Kota”. Dan skripsi 

dari Sulistyo Wibowo  mahasiswa fakultas hukum Universitas Negeri Surakarta 

dengan judul “Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau 

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang di Kota Surakarta” 

 

E. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 
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Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah 

dan judul dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. TujuanPenelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana harmonisasi peraturan perundang-

undangan mengenai ruang terbuka hijau publik dengan berangkat 

dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 

terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. 

2. KegunaanPenelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, 

adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan 

memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum 

tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai 

ruang terbuka hijau publik. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat  praktis, menambah wawasan khususnya bagi penyusun 

dan pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah 

Kota Surakarta dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang 
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tepat dan sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teori dari hirarki 

norma, menurut Hans Kelsen dengan teorinya jenjang norma hukum 

(Stufenbautheorie) bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis 

dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, 

bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi, 

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian 

seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan 

bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm).
16

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Metode Yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

normatif.
17

 

a. Metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang 

meletakan hukum sebagai bangunan sistem norma yang 
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dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari 

peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum.
18

 

Dengan metode penelitian yang dilakukan melalui studi normatif 

dengan tinjauan pustaka maka dapat diketahui bagaimana harmonisasi 

peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau publik. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yakni mendkripsikan dari data-

data yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka 

hijau publik. 

3. Lokasi Penelitian 

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah pengaturan dalam 

perundang-undangan berangkat dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 

1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 

2011-2031 terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pemilihan 

tempat ini karena mempertimbangkan beberapa hal yakni, mengingat 

Surakarta merupakan suatu kota yang sedang mengalami tingginya 

pembangunan dan adanya masalah kurangnya ruang terbuka hijau publik 

sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana 

harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau 

publik. 
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4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data yang berupa peraturan perundang-undangan yang 

ada yang menyangkut masalah ruang terbuka hijau publik. 

b. Data Sekunder 

Bahan hukum sekunder, meliputi Teori Hukum, Buku, 

Journal Hukum, Karya Ilmiah, Literatur, Media Masa, dan 

sebagainya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Peneliti melakukan inventarisasi terhadap regulasi dalam 

pengaturan ruang terbuka hijau publik dari Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Surakarta tahun 2011-2031 hingga peraturan perundang-

undangan yang tertinggi sesuai dengan teori hierarki norma yang ada. 

 

H. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun 

dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I :PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi 

penelitian ini secara garis besar. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan dua hal yaitu yang pertama adalah 

kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam 

memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian yang 

diperoleh berupa pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah 

diteliti harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka 

hijau publik di kota Surakarta. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran terkait hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 
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