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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan sebelumnya. 

Mengenai Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfataan Ruang Terbuka 

Hijau di Kota Sukabumi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertama, dalam pelaksanaan pengelolaan RTH di Kota Sukabumi, upaya 

mencapai sebagaimana yang ditargetkan yaitu sebesar 20% RTH publik 

terus dilakukan, seperti pemanfaatan lahan-lahan sempit untuk dijadikan 

taman-taman kecil, meski tidak menambah jumlah taman, mengingat 

keterbatasan lahan, pembangunan taman-taman disesuaikan dengan luas 

lahan yang ada serta kebutuhan masyarakat. Upaya pemerintah daerah 

untuk berusaha memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka 

hijau menjadi tujuan dari penyelenggaraan RTH di Kota Sukabumi. 

Pengoptimalan fasilitas di taman-taman kota sedang gencar dilakukan oleh 

pemerintah, hal ini bertujuan agar menarik minat masyarakat untuk 

memanfaatkan kawasan RTH yang ada di Kota Sukabumi.  

Kedua, kebutuhan sumber daya (SDM) yang besar dalam kegiatan 

pemeliharaan RTH, belum dapat tercapai oleh pemerintah daerah. Tenaga 

kerja yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah RTH yang ada di Kota 

Sukabumi, sehingga belum semua lokasi-lokasi taman dapat terjangkau 

pemeliharannya. Selain kurangnya personil tenaga kerja, kegiatan 
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pemeliharaan juga membutuhkan anggaran yang cukup tinggi. Penyediaan 

alat-alat kebutuhan kegiatan pemeliharaan RTH belum sepenuhnya 

terfasilitasi. 

Ketiga, proses administrasi yang terlalu formalistik menyulitkan 

bagi para pengembang (swasta) dalam proses penyerahan fasos-fasum ke 

pemerintah daerah. Hal tersebut yang membuat masih banyaknya 

pengembang tidak memenuhi kewajiban tersebut.  

Keempat, fungsi sosial dan ekonomi dalam ketentuan pengelolaan 

RTH terimplementasi dalam pembangunan taman-taman kota di Kota 

Sukabumi. Sebagai wadah interaksi antar warga masyarakat dan tempat 

rekreasi, sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif tujuan wisata yang 

dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Untuk 

mewujudkan taman-taman kota di Kota Sukabumi sebagai tujuan wisata, 

dalam hal ini dibutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut peduli dalam 

menjaga kawasan taman kota. 

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyediaan 

dan pemanfataan RTH di Kota Sukabumi yaitu tidak adanya lahan yang 

dapat dijadikan lokasi RTH, kurangnya sumber daya manusia yang ada, 

tidak patuhnya para pelaksana kebijakan dalam menerapkan kebijakan 

penyediaan dan pemanfaatan RTH.  

Meskipun ada beberapa faktor penghambat pada implementasi 

kebijakan ini, bukan berarti tidak ada faktor pendukung yang menyertai di 

dalam proses implementasi perda tersebut. Faktor pendukung tersebut yaitu: 
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Pertama, sudah adanya upaya pemerintah untuk melakukan kegiatan 

akuisisi lahan yang kosong untuk dijadikan kawasan RTH baru. Selain itu, 

pemerintah memanfaatkan ruang-ruang sempit yang ada di pinggir jalan 

untuk dibuat vertical garden dan taman-taman kecil. 

Kedua, sosialisasi mengenai RTH sedang gencar dilakukan oleh 

pemerintah dengan menargetkan kaum milenial agar terciptanya rasa peduli 

untuk menjaga dan memanfaatkan RTH yang ada. 

Ketiga, adanya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 

2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas ada beberapa saran yang perlu 

dikemukakan dan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfataan ruang terbuka hijau. 

5.2.1 Saran Teoritis 

Berdasarkan aspek teoritis peneliti menyarankan penelitian ini lebih lanjut 

mengenai Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 

Hijau di Kota Sukabumi dari teori lain selain dari teori Van Meter dan Van Horn 

untuk menggali informasi lebih mendalam dari sudut pandang teori lain. 

5.2.2 Saran Praktis 

1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan 

taman kota. Dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan 

kerja bakti seperti pemeliharaan taman di area sekitar tempat tinggal 

warga, karena dampak positif dari RTH dapat langsung dirasakan oleh 

warga setempat. 
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2) Dengan keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Sukabumi dalam kegiatan pemeliharaan RTH, dapat dilakukan 

dengan bekerjasama dengan komunitas-komunitas pengguna taman 

kota atau komunitas peduli lingkungan di Kota Sukabumi untuk ikut 

serta dalam pemeliharaan kawasan RTH dan taman kota. 

3) Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan RTH, dengan 

menerapkan pemberian insentif, seperti promosi berupa pemasangan 

reklame di area sekitar taman kota dan memberikan kemudahan dalam 

urusan perijinan, yang tetap disesuaikan dengan ketetapan peraturan 

perundangan. 

4) Menambah media sosialisasi, dengan memanfaatkan media sosial yaitu 

dengan memberikan informasi seputar manfaat dan fungsi dari taman 

kota, pengertian RTH dan info-info bermanfaat lainnya yang dapat 

menambah pengetahuan bagi masyarakat. Selain itu memberikan 

pembinaan untuk masyarakat utnuk meningkatkan kepeduliaan 

terhadap penghijauan. 


