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ABSTRAK 

 

Ruang terbuka hijau pada kawasan perumahan merupakan ruang yang fungsinya ditunjukan 

bagi penyeimbang lingkungan dan sekaligus sebagai fasilitas penunujang lingkungan, yang 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penghuninya seperti bermain anak-anak, berkumpulnya 

warga. Ruang terbuka hijau pada perumahan juga merupakan unsur wajib yang harus 

dipenuhi oleh setiap developer yang ingin mendirikan suatu kawasan perumahan. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah kota Tanjungpinang untuk 

mengawasi setiap perumahan yang ada dan wajib memberikan sanksi yang tegas kepada 

setiap developer yang tidak memenuhi kewajiban yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengawasan pemerintah kota Tanjungpinang dalam penyediaan wilayah 

ruang terbuka hijau kawasan perumahan tahun 2012-2015. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kota Tanjungpinang dengan memperhatikan perumahan-perumahan yang tidak memiliki 

ruang terbuka hijau. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung dan 

dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah 

kota Tanjungpinang dalam penyediaan wilayah ruang terbuka hijau kawasan perumahan 

tahun 2012-2015 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya perumahan di 

kota Tanjungpinang yang belum menyediakan ruang terbuka hijau. Terkait waktu 

pelaksanaan pengawasan, masih banyak pihak yang mengeluhkan bahwa pengawasan yang 

dilakukan tidak bersifat rutin. Sehingga ketika pihak developer melakukan kesalahan selama 

pembangunan, mereka tidak bisa mengetahuinya. Terkait sasaran pengawasan, masih ada 

juga developer yang tidak mengikuti standar yang seharusnya mereka lakukan. Sosialisasi 

kepada masyarakat juga dirasa perlu karena masih ada masyarakat yang tidak mengetahui 

tentang adanya peraturan ini. Terkait faktor subjek pengawasan, kerja sama yang dilakukan 

oleh pihak Distako dengan lembaga pemerintah lainnya terlihat sudah cukup baik. Secara 

keseluruhan, pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal karena masih banyak 

perumahan-perumahan di kota Tanjungpinang yang belum menyediakan ruang terbuka hijau. 
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ABSTRACT 

 

 Green space in residential areas is a space whose function is shown for balancing the 

environment and supporting facilities as well as the environment, which can be used for 

occupants such as children's playground, a gathering of citizens. Green space in residential 

areas is also a compulsory element that must be fulfilled by any developer who wants to build 

a residential areas. Therefore, there's must be a strict supervision of Tanjungpinang 

government to oversee every existing residential and must give the strict sanctions to any 

developer who do not fulfill the existing liabilities. The purpose of this research was to 

determine the supervision of Tanjungpinang city governement in the provision of green space 

residential areas in 2012-2015. This research was located in Tanjungpinang with pay 

attention every existing residential areas who do not have the green space. The data 

collection was done by observation, direct interviews and documentation which related to 

this research. The method used is a qualitative descriptive study. Based on the results of this 

research showed that the supervision of Tanjungpinang government in the provision of green 

space in residential areas in 2012-2015 is not maximized. It can be seen from the amount of 

the residential areas in Tanjungpinang city yet provide the green space. Related with the 

supervision time, there are many people who complain that the monitoring is not routinely 

done. So when a developer makes a mistake during construction, they can not know. Related 

to supervisory targets, there are also developers who do not follow the standards that they 

are supposed to do. Dissemination to the public is also necessary because there are still 

people who do not know about the existence of this rule. The factors which related to the 

subject of supervision, cooperation conducted by Distako with other government agencies 

look good enough. Overall, supervision do not maximal because there are many housing 

projects in the Tanjungpinang city yet provide the green space. 
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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

 Ruang terbuka hijau (RTH) dalam 

konteks ekosistem yang lebih luas sangat 

penting bagi kehidupan kota. Penyediaan 

ruang terbuka hijau kota saat ini masih 

menjadi masalah bagi beberapa kota di 

Indonesia khususnya kota-kota dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi karena 

berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, setiap kota harus 

menyediakan RTH minimal 30% dari luas 

kota. Kurangnya ruang terbuka publik saat 

ini telah menjadi salah satu permasalahan 

tersendiri di beberapa kota besar di 

Indonesia. Seperti yang telah disebutkan di 

atas bahwa ruang terbuka publik dianggap 

tidak memiliki nilai ekonomi yang mampu 

menunjang perekonomian sebuah kota 

sehingga pengadaan terhadap ruang 

terbuka publik ini terus menerus tertunda.  

Ruang terbuka publik banyak 

ditempatkan di lahan-lahan sisa yang 

dianggap pemerintah kurang atau bahkan 

tidak memiliki nilai ekonomi. Salah satu 

contoh bentuk dari ruang terbuka publik 

adalah ruang terbuka hijau atau yang 

sering disingkat sebagai RTH. Saat ini 

banyak kota besar yang kekurangan ruang 

terbuka hijau. Padahal, ruang terbuka hijau 

ini memiliki beberapa manfaat penting 

bagi sebuah kota. Ruang terbuka hijau 

merupakan salah satu elemen perkotaan 

yang sangat penting untuk menunjang 

kehidupan dan aktivitas penduduk, karena 

pada dasarnya ruang terbuka hijau 

merupakan unsur alamiah yang sangat 

berperan dalam mewujudkan kota yang 

berwawasan lingkungan. Menurut 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka 

Hijau yang selanjutnya disingkat RTH 

adalah area memanjang/jalur dan /atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, 

baik yang tumbuh secara alamiah ataupun 

yang sengaja ditanam.  

Kota Tanjungpinang belum lagi 

dihadapkan dengan laju pertumbuhan 

penduduk yang pesat seiring telah 

menjadinya sebagai ibu kota Provinsi 

Kepulauan Riau yang mempengaruhi laju 

pembangunan. Dalam mengantisipasi hal 

ini, Walikota Tanjungpinang Bapak Lis 

Darmansyah memperketat bahkan 

penghentian sementara terhadap setiap 

pemberian izin pembangunan. Kedepannya 

setiap akan mendirikan pembangunan baik 

ruko maupun perumahan, harus 

menyediakan lahan terbuka hijau. Sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 

Tentang Bangunan Gedung, bagi  

pengembang perumahan wajib 

menyediakan lahan untuk Ruang terbuka 

hijau atau Koefisien daerah hijau seperti 

pembuatan taman seluas 10 persen dari 
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total lahan yang dijadikan komplek 

perumahan. Namun pada saat ini dapat 

dilihat bahwa kawasan perumahan yang 

ada di kota Tanjungpinang banyak yang 

belum memberikan ruang terbuka hijau di 

kawasan perumahannya. Jikapun ada, 

kebanyakan mereka menempatkan ruang 

terbuka hijau hanya di lahan-lahan sisa 

saja. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan 

oleh dinas terkait untuk menangani hal ini. 

Ada banyak dinas dan badan yang 

terlibat dalam masalah penyediaan ruang 

terbuka hijau kawasan perumahan ini. 

Seperti Dinas Tata Kota dan Pengawasan 

Bangunan, Badan Lingkungan Hidup 

(BLH), Badan Pelayanan dan Perizinan 

Terpadu (BP2T) dan Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol-PP). Dinas dan badan ini 

saling berkoordinasi untuk mengawasi 

masalah penyediaan wilayah ruang terbuka 

hijau kawasan perumahan. 

Berdasarkan latar belakang 

masalah yang ada, peneliti ingin 

mengajukan penelitian dengan judul : 

“Pengawasan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang Dalam Penyediaan 

Wilayah Ruang Terbuka Hijau Kawasan 

Perumahan Tahun 2012-2015.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah yang ada yaitu masih 

ada perumahan di Kota Tanjungpinang 

yang belum sesuai dengan peraturan yang 

ada yaitu wajib menyediakan ruang 

terbuka hijau di kawasannya, oleh karena 

itu dibutuhkan pengawasan oleh 

pemerintah kota Tanjungpinang untuk 

menciptakan kondisi kota yang sesuai 

dengan RTRW kota Tanjungpinang , maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

“Bagaimana Pengawasan 

Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam 

Penyediaan Wilayah Ruang Terbuka Hijau 

Kawasan Perumahan di Kota 

Tanjungpinang Tahun 2012-2015?” 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 a.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengawasan 

pemerintah kota Tanjungpinang 

dalam penyediaan wilayah 

ruang terbuka hijau kawasan 

perumahan di kota 

Tanjungpinang tahun 2012-

2015. 

 b. Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan melalui 

kegiatan atau penelitian 

pengawasan pemerintah 

kota Tanjungpinang dalam 

penyediaan wilayah ruang 

terbuka hijau kawasan 

perumahan di kota 

Tanjungpinang tahun 2012-

2015. 
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2. Untuk mengetahui 

gambaran umum tentang 

bagaimana pengawasan 

pemerintah kota 

Tanjungpinang dalam 

penyediaan wilayah ruang 

terbuka hijau kawasan 

perumahan di kota 

Tanjungpinang tahun 2012-

2015 dan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi 

pemerintah dalam 

menjalankan hal tersebut. 

3. Penelitian berguna bagi 

peneliti lain yang ingin 

meneliti persoalan / 

permasalahan yang sama 

bentuknya dengan subjek 

penelitian yang berbeda 

pula. 

 

D. Konsep Teoritis 

Sebagai kerangka dasar dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan 

konsep-konsep dan teori-teori yang 

berhubungan dengan tema yang penulis 

ambil sebagai bahan usulan penelitian. 

Menurut Kunarjo (2002:65) 

pelaksanaan pengawasan harus 

memperhatikan beberapa aspek yaitu:  

1. Waktu pelaksanaan pengawasan. 

Aspek pelaksanaan pengawasan 

tersebut harus memperhatikan pada 

waktu sebelum pembangunan atau 

preventive, selama pembangunan 

atau repressive, setelah 

pembangunan atau Post-Audit. 

2. Sasaran pengawasan, meliputi 

pelaksanaan pengawasan sesuai 

dengan rencana dan program 

pemerintah dengan landasan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Faktor subjek pengawasan, subjek 

pengawasan dibagi menjadi 2 

yaitu: 

a. Pengawasan internal 

b. Pengawasan eksternal 

Tiga aspek diatas perlu 

diperhatikan oleh Pemerintah kota 

Tanjungpinang untuk memaksimalkan 

kegiatan pengawasan terhadap wilayah 

ruang terbuka hijau di kawasan perumahan 

kota Tanjungpinang dan meminimalisir 

pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan 

oleh pemerintah Kota Tanjungpinang 

melalui peraturan daerah kota 

Tanjungpinang. 

 

E. Konsep Operasional  

Sebagai batasan pembahasan dalam 

mengkaji permasalahan dalam penelitian 

ini, peneliti memberikan batas pada 

pengertian di dalam indikator penelitian di 

dalam konsep operasional. Dari beberapa 

teori pengawasan menurut ahli, teori 

pengawasan menurut Kunarjo yang paling 

tepat untuk menganalisa pengawasan 
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bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Tanjungpinang menggunakan 

indikator-indikator sebagagai ukuran 

pengawasannya. 

Menurut Kunarjo (2002:65) 

pelaksanaan pengawasan harus 

memperhatikan beberapa aspek yaitu: 

1. Waktu pelaksanaan pengawasan.  

Aspek pelaksanaan pengawasan 

tersebut harus memperhatikan pada waktu 

sebelum pembangunan atau preventif, 

selama pembangunan dan  setelah 

pembangunan atau represif. Pengawasan 

preventif adalah pengawasan yang 

dilakukan sebelum rencana itu 

dilaksanakan. Maksud dari pengawasan ini 

adalah untuk mencegah terjadinya 

kekeliruan atau kesalahan dalam 

pelaksanaan.  

A.  Pengawasan preventif dapat 

dilaksanakan dengan cara : 

a) Menentukan peraturan-peraturan 

yang berhubungan dengan sistem 

prosedur, hubungan dan tata kerja. 

b) Membuat pedoman sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. 

c) Menentukan kedudukan, tugas, 

wewenang, dan tanggung 

jawabnya. 

d) Mengorganisasikan segala macam 

kegiatan, penempatan pegawai, dan 

pembagian pekerjaannya, 

e) Melakukan sistem pemeriksaan, 

koordinasi dan pelaporan. 

f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap 

orang yang menyimpang dari 

aturan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pengawasan represif 

adalah pengawasan yang dilakukan setelah 

adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud 

diadakannya pengawasan represif ialah 

untuk menjamin kelangsungan 

pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan.  

 

B. Pengawasan Preventif dapat 

dilakukan dengan cara : 

a) Audit dengan pemeriksaan 

terhadap pelaksanaan 

pekerjaan di tempat  

b) Meminta laporan 

pelaksanaan kegiatan. 

 

2. Sasaran pengawasan 

Sasaran pengawasan meliputi 

pelaksanaan pengawasan sesuai dengan 

rencana dan program pemerintah dengan 

landasan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Berdasarkan peraturan yang 

ada, pemerintah harus melaksanakan 

monitoring, pengawasan, dan penertiban 

serta pemberian saran dan tanggapan 

tentang pemanfaatan bangunan yang telah 

selesai didirikan. Penghentian terhadap 

pelaksanaan pendirian, penggunaan dan 

perubahan bangunan. 
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3. Faktor subjek pengawasan, subjek 

pengawasan dibagi menjadi 2 

yaitu: 

a. Pengawasan internal 

Pengawasan internal adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat/unit pengawasan yang dibentuk 

dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit 

yang bertindak atas nama pimpinan 

organisasi. Aparat/unit ini bertugas 

mengumpulkan segala data dan informasi 

yang diperlukan oleh pimpinan. Data dan 

informasi ini digunakan oleh pimpinan 

untuk menilai pelaksanaan pekerjaan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi faktor 

pengawasan internal adalah Dinas Tata 

Kota dan Pengawasan Bangunan. 

b. Pengawasan eksternal 

Pengawasan eksternal adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat/unit pengawasan dari luar organisasi 

itu. Aparat/unit pengawasan dari luar 

organisasi itu adalah aparat pengawasan 

yang bertindak atas nama atasan dari 

pimpinan organisasi itu atau bertindak atas 

nama pimpinan organisasi itu karena 

permintaannya. Dalam penelitian ini yang 

menjadi faktor pengawasan eksternal 

adalah Satpol-PP, Kepolisian, Dinas 

Perhubungan, lurah dan camat. 

Tiga aspek diatas perlu 

diperhatikan oleh Pemerintah Kota 

Tanjungpinang untuk memaksimalkan 

kegiatan pengawasan terhadap wilayah 

ruang terbuka hijau di kawasan perumahan 

kota Tanjungpinang dan meminimalisir 

pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan 

oleh pemerintah Kota Tanjungpinang 

melalui peraturan daerah kota 

Tanjungpinang. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan metode 

studi kasus. Dengan demikian penelitian 

ini bermaksud untuk mengumpulkan data 

tentang pengawasan pemerintah kota 

tanjungpinang dalam penyediaan wilayah 

ruang terbuka hijau kawasan perumahan di 

Kota Tanjungpinang tahun2012-2015 yang 

kemudian di deskripsikan atau 

digambarkan secara jelas sebagaimana 

kenyataan di lapangan. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, 

peneliti mengambil lokasi penelitian di 

kota Tanjungpinang. Selain itu, peneliti 

juga akan meneliti di kantor Dinas Tata 

Kota dan pengawasan bangunan dan 

kantor pelayanan perizinan terpadu Kota 

Tanjungpinang yang memiliki otoritas 

untuk memberikan izin dan mengawasi. 

Alasan mengambil lokasi penelitian 

tersebut karena dinas terkait adalah dinas 

atau badan yang mengelola tentang 
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perencanaan tata ruang dan wilayah yang 

ada di kota Tanjungpinang. 

 3. Informan  

 Dalam penelitian ini, penulis 

mengambil informan dari Dinas Tata Kota 

dan Pengawasan Bangunan, Badan 

Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T), 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Developer dan Masyarakat pemilik rumah. 

 

4. Teknis Pengumpulan Data 

1. Wawancara, yaitu dengan cara 

wawancara mendalam untuk 

memperoleh data yang lengkap dan 

mendalam dari informan. Metode 

ini dilakukan  dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara 

langsung dan terbuka kepada 

informan atau pihak yang 

berhubungan dan memiliki 

relevansi terhadap masalah yang 

berhubungan dengan penelitian.  

2. Dokumentasi, yakni berupa foto 

atau gambar berkaitan dengan 

pengawasan wilayah ruang terbuka 

hijau kawasan perumahan kota 

Tanjungpinang oleh Dinas Tata 

Kota dan Pengawasan Bangunan. 

Alat yang digunakan yaitu camera. 

3. Observasi adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung 

terhadap objek penelitian kemudian 

mencatat gejala-gejala yang 

ditemukan di lapangan untuk 

melengkapi data-data yang 

diperlukan sebagai acuan yang 

berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. 

 

 5. Sumber dan Jenis Data 

1. Sumber data  

Sumber data yang penulis peroleh 

berasal dari informan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Selain itu 

penulis juga memperoleh data dari 

dinas terkait mengenai penelitian ini. 

2. Jenis data  

a) Data primer yaitu langsung 

diperoleh melalui objek yang 

akan diteliti dengan sumber 

data yang dikumpulkan 

langsung di pihak pertama 

berupa penelitian subjektif 

karena berbentuk persepsi 

pribadi yang masin-masing 

yang di terima dari pihak 

pertama ( orang yang dijadikan 

objek penelitian). 

b) Data sekunder, sifatnya sudah 

obyektif dimana data sekunder 

merupakan data yang tidak 

diperoleh secara langsung oleh 

peneliti melainkan bersumber 

dari data-data yang telah ada 

dan tersedia. Data sekunder 

dalam peneleitian ini diperoleh 

dari masing-masing dinas 
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terkait seperti Dinas Tata Kota 

dan Pengawasan Bangunan dan 

Badan Pelayanan dan Perizinan 

Terpadu Kota Tanjungpinang. 

 

II. KERANGKA TEORITIS 

A. Pengawasan 

Menurut George R. Terry dalam 

Hasibuan (2001:242) berpendapat, 

pengawasan adalah proses penentuan apa 

yang harus dicapai yaitu standar, apa yang 

sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan 

apabila perlu melakukan perbaikan-

perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana yaitu selaras dengan 

standar. Pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pengawasan oleh Pemerintah kota 

Tanjungpinang harus mampu menentukan 

tujuan yang ingin dicapai agar terciptanya 

kota yang tertib sesuai dengan aturan 

rencana tata ruang wilayah kota 

Tanjungpinang, dan dengan pengawasan 

yang dilakukan dapat memperbaiki atau 

meminimalisir setiap pelanggaran-

pelanggaran yang ada. 

Menurut Kunarjo (2002:65) 

pelaksanaan pengawasan harus 

memperhatikan beberapa aspek yaitu:  

1. Waktu pelaksanaan pengawasan.  

Aspek pelaksanaan pengawasan 

tersebut harus memperhatikan pada 

waktu sebelum pembangunan atau 

preventive, setelah pembangunan 

atau repressive. Pengawasan 

preventif adalah pengawasan yang 

dilakukan sebelum rencana itu 

dilaksanakan. Maksud dari 

pengawasan ini adalah untuk 

mencegah terjadinya kekeliruan 

atau kesalahan dalam pelaksanaan. 

Pengawasan preventif dapat 

dilaksanakan dengan cara : 

a. Menentukan peraturan-

peraturan yang 

berhubungan dengan sistem 

prosedur, hubungan dan 

tata kerja. 

b. Membuat pedoman sesuai 

dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

c. Menentukan kedudukan, 

tugas, wewenang, dan 

tanggung jawabnya. 

d. Mengorganisasikan segala 

macam kegiatan, 

penempatan pegawai, dan 

pembagian pekerjaannya. 

e. Melakukan sistem 

pemeriksaan, koordinasi 

dan pelaporan. 

f. Menetapkan sanksi-sanksi 

terhadap orang yang 

menyimpang dari aturan 

yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pengawasan represif 

adalah pengawasan yang dilakukan 

setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. 
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Maksud diadakannya pengawasan 

represif ialah untuk menjamin 

kelangsungan pelaksanaan pekerjaan 

agar hasilnya sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. Hal ini kita 

ketahui melalui audit dengan 

pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

pekerjaan di tempat dan meminta 

laporan pelaksanaan kegiatan. 

2. Sasaran pengawasan 

Sasaran pengawasa 

meliputi pelaksanaan pengawasan 

sesuai dengan rencana dan program 

pemerintah dengan landasan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Berdasarkan 

peraturan yang ada, pemerintah 

harus melaksanakan monitoring, 

pengawasan, dan penertiban serta 

pemberian saran dan tanggapan 

tentang pemanfaatan bangunan 

yang telah selesai didirikan. 

Penghentian terhadap pelaksanaan 

pendirian, penggunaan dan 

perubahan bangunan. 

3. Faktor subjek pengawasan, subjek 

pengawasan dibagi menjadi 2 

yaitu: 

a. Pengawasan internal 

Pengawasan internal adalah 

pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat/unit pengawasan 

yang dibentuk dalam organisasi 

itu sendiri. Aparat/unit yang 

bertindak atas nama pimpinan 

organisasi. Aparat/unit ini 

bertugas mengumpulkan segala 

data dan informasi yang 

diperlukan oleh pimpinan. Data 

dan informasi ini digunakan 

oleh pimpinan untuk menilai 

pelaksanaan pekerjaan.  

b. Pengawasan eksternal 

Pengawasan eksternal 

adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat/unit 

pengawasan dari luar organisasi 

itu. Aparat/unit pengawasan 

dari luar organisasi itu adalah 

aparat pengawasan yang 

bertindak atas nama atasan dari 

pimpinan organisasi itu atau 

bertindak atas nama pimpinan 

organisasi itu karena 

permintaannya. 

 

B. Pemerintah 

 Menurut Ndraha dalam Labolo 

(2008:24) mendefinisikan pemerintah 

adalah segenap alat perlengkapan Negara 

atau lembaga-lembaga kenegaraan yang 

berfungsi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan Negara. Pendapat menurut Mac Iver 

dalam Labolo (2008:16) menegaskan 

pemerintahan sebagai organisasi dari 

sekelompok orang yang memiliki 

kekuasaan, dengan kekuasaan tersebut 

dapat memerintah manusia lainnya, 
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pemerintahan juga dapat di ibaratkan 

sebuah perusahaan besar dari sebagai 

perusahaan manusia yang ada. 

 Pendapat diatas disimpulkan bahwa 

kekuasaan yang melekat dari Pemerintah 

Kota Tanjungpinang merupakan power 

yang dapat menciptakan keteraturan dalam 

tata ruang wilayah, dengan kekuasaan 

tersebut Pemerintah Kota Tanjungpinang 

dapat mengeluarkan kebijakan berupa 

peraturan yang mengatur tentang 

penyediaan wilayah ruang terbuka hijau di 

kawasan perumahan.  

 

  1. Fungsi Pemerintahan 

  Menurut Rosenbloom dan Michael 

Goldsmith dalam Labolo memaparkan 

fungsi-fungsi pemerintahan yaitu: 

1. Memimpin 

2. Memberi petunjuk 

3. Memerintah 

4. Menggerakkan 

5. Koordinasi 

6. Pengawasan  

7. Motovasi  

 

  Dari fungsi pemerintahan di atas, 

terlihat bahwa salah satu fungsinya adalah 

pengawasan. Tujuan dari pengawasan oleh 

Pemerintah kota Tanjungpinang adalah 

untuk menciptakan keteraturan dan 

meminimalisir permasalahan. Dengan 

fungsi ini pemerintah kota Tanjungpinang 

dapat melakukan pengawasan sebagai 

upaya untuk mencegah penyimpangan 

dalam penyediaan wilayah ruang terbuka 

hijau di kawasan perumahan. 

 

C. Ruang Terbuka Hijau 

Menurut Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya 

disingkat RTH adalah area 

memanjang/jalur dan /atau mengelompok, 

yang penggunaannya lebih bersifat 

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik 

yang tumbuh secara alamiah ataupun yang 

sengaja ditanam. Tujuan pengadaan dan 

penataan RTH di wilayah perkotaan 

menurut 

Permendagri No. 1 Tahun 2007, 

yaitu : (1) menjaga keserasian dan 

keseimbangan ekosistem lingkungan, (2) 

mewujudkan keseimbangan antara 

lingkungan alam dan lingkungan buatan 

bagi kepentingan masyarakat, (3) 

meningkatkan kualitas lingkungan yang 

sehat, indah, bersih, dan nyaman. 

Proporsi RTH pada wilayah kota 

paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota 

(UU RI No. 26 Tahun 2007). Proporsi 30 

% merupakan ukuran minimal untuk 

menjamin keseimbangan ekosistem kota, 

yang selanjutnya akan meningkatkan 

ketersediaan udara bersih yang diperlukan 

masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai 

estetika kota. 
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Kawasan perumahan adalah 

kelompok rumah yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana lingkungan. Pembangunan 

perumahan di kota Tanjungpinang 

hendaknya juga memperhatikan 

ketersediaan ruang terbuka hijau. Selain 

sebagai daerah resapan air yang dapat 

mengurangi terjadinya banjir, ruang 

terbuka hijau juga akan menjadikan udara 

di sekitar menjadi sehat. Jenis tanaman 

dalam pengadaan ruang terbuka 

hijau/taman hendaknya dipilih berdasarkan 

criteria tertentu (Dirjen Penataan Ruang 

Departemen PU,2006), antara lain : tahan 

terhadap hama dan penyakit, cepat 

tumbuh, berumur relatif panjang, 

berbentuk indah, serbuk sarinya tidak 

bersifat alergis, serta daun dan akarnya 

tidak bersifat mematikan tanaman 

disekitarnya. 

 

III. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

 

A. Kota Tanjungpinang 

 Tanjungpinang merupakan salah 

satu daerah otonomi yang ada di Indonesia 

dan tengah berada di dalam proses 

pembangunan infrastruktur berbagai aspek. 

Kota yang termasuk di dalam kategori kota 

sedang di Indonesia ini, Tanjungpinang 

merupakan kota yang berada di pulau 

bintan. Secara geografis, wilayah kota 

Tanjungpinang terletak di pulau Bintan 

dengan luas wilayah mencapai 239.50 

km
2
, berada pada 0

o
 52’ sampai dengan 0

o
 

59’ Lintang Utara dan 104
o
 23’ sampai 

dengan 104
o
 34’ Bujur Timur serta tinggi 

tempat daerah permukaan laut ± 70 m, 

dengan luas daratan 131,54 km
2 

(55%) dan 

luas lautan 107,96 km
2 

(45%) dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara  : Teluk Bintan, 

Kecamatan Teluk Bintan, 

Kabupaten Bintan. 

2. Sebelah Selatan : Selat Karas, Desa 

Mantang Baru, Kecamatan Bintan 

Timur, Kabupaten Bintan. 

3. Sebelah Timur : Kecamatan Bintan 

Timur, Kabupaten Bintan. 

4. Sebelah Barat : Selat Karas, 

Kecamatan Galang Kota Batam 

dan Desa Pangkil, Kecamatan 

Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. 

5. Sebelah Timur : Kecamatan Bintan 

Timur 

 

Luasnya wilayah kota 

Tanjungpinang merupakan menjadi salah 

satu faktor pendukung bagi proses 

pembangunan di kota Tanjungpinang, 

karena pembangunan wilayah yang merata 

membutuhkan wilayah-wilayah luas dan 

disesuaikan dengan rencana tata ruang 

wilayah kota Tanjungpinang, melalui 

kegiatan pengawasan oleh instansi terkait 
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yaitu Dinas Tata Kota dan Pengawasan 

Bangunan kota Tanjungpinang. 

 

B. Tata Ruang Wilayah Kota 

Tanjungpinang 

 Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) kota Tanjungpinang tahun 2010-

2030 dimaksudkan agar menajdi pedoman 

pelaksanaan pembangunan di wilayah kota 

Tanjungpinang sehingga proses 

pembangunan di wilayah ini dapat lebih 

terarah dengan mewujudkan aspek 

keruangan wilayah kota yang senantiasa 

berwawasan lingkungan, efisien dalam 

alokasi investasi, bersinergi dan dapat 

dijadikan acuan dalam penyusunan 

program pembangunan untuk tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. 

Sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

ruang, kebijakan dan strategi penataan 

ruang merupakan landasan bagi 

pembangunan yang memanfaatkan ruang. 

Kebijakan dan strategi penataan ruang dan 

wilayah dirumuskan dengan 

mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, ketersediaan data dan informasi 

serta pembiayaan bangunan. Kebijakan 

dan strategi penataan ruang antara lain 

dimaksudkan untuk meningkatkan daya 

saing wilayah dalam menghadapi 

tantangan global, serta mewujudkan 

wawasan nusantara dan ketahanan 

nasional. 

 

IV. ANALISA DATA 

A. Pengawasan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang Dalam 

Penyediaan Wilayah Ruang 

Terbuka Hijau Kawasan 

Perumahan Tahun 2012-2015

  

Pertumbuhan penduduk yang dari 

tahun ketahun semakin bertambah 

menjadikan semakin tinggi pula kebutuhan 

akan ruang baik ruang untuk tempat 

tinggal maupun untuk beraktifitas lainya. 

Kebutuhan ruang untuk tempat tinggal 

tidak hanya ditengah-tengah kota (pusat 

kota), namun sekarang kebutuhan tempat 

tinggal tersebut telah merambah daerah-

daerah yang jauh dari perkotaan. Ruang 

terbuka pada perumahan merupakan ruang 

yang fungsinya ditunjukan bagi 

penyeimbang lingkungan dan sekaligus 

sebagai fasilitas penunujang lingkungan, 

yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

penghuninya seperti bermain anak-anak, 

berkumpulnya warga. 

Tanjungpinang yang masih dalam 

tahap pembangunan akan banyak 

mengalami pembangunan di berbagai 

aspek kehidupan. Salah satu contonya 

adalah pembangunan fisik berupa 

bangunan gedung. Dalam proses 

pembangunan gedung, pengawasan sangat 
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dibutuhkan karena untuk mencapai tujuan 

dan sasaran pembangunan yang sesuai 

dengan rencana tata ruang dan wilayah 

kota Tanjungpinang. Pengawasan 

mengenai ruang terbuka hijau di kawasan 

perumahan ini sangat dibutuhkan. Terlebih 

lagi jika kita melihat saat ini cukup banyak 

perumahan yang tidak dilengkapi dengan 

ruang terbuka hijau yang mana seharusnya 

itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh developer/pengembang untuk 

membangun ruang terbuka hijau di 

kawasan perumahan. 

 

 

1. Waktu Pelaksanaan Pengawasan 

 Pengawasan merupakan suatu 

tindakan yang paling penting dalam 

meminimalisir bahkan menghindari 

kesalahan terhadap objek yang sedang 

diawasi. Dalam pelaksanaan pengawasan, 

aspek waktu pelaksanaan pengawasan 

merupakan faktor yang penting dalam 

proses ini. Aspek pelaksanaan pengawasan 

tersebut harus memperhatikan pada waktu 

sebelum pembangunan, selama 

pembangunan dan setelah pembangunan. 

Terkait waktu pelaksanaan pengawasan, 

masih banyak pihak yang mengeluhkan 

bahwa pengawasan yang dilakukan tidak 

secara rutin. Hanya pada saat sebelum 

pembangunan dan setelah pembangunan 

selesai dilakukan. hal ini mengakibatkan 

bahwa jika terjadi suatu kesalahan pada 

saat pembangunan dilakukan, maka pihak 

developer tidak tahu harus bagaimana. 

Karena pihak pengawas menegur setelah 

pembangunan tersebut selesai dilakukan.  

Terkait pedoman pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh dinas tata 

kota dan pengawasan bangunan telah 

menetapkan pedoman pelaksanaan 

pengawasanan yang mana pedomannya 

adalah IMB yang mereka berikan, jadi 

mereka tinggal baca saja denah-denah 

perumahan yang akan dibangun. Berapa 

KDH, KDB, KLB dan sebagainya. Jadi 

dengan adanya denah-denah tersebut akan 

memudahkan mereka untuk membacanya. 

Jika tidak sesuai maka mereka akan tegur.  

Penetapan  sanksi-sanksi yang 

diberikan terhadap orang yang 

menyimpang dari aturan yang telah 

ditetapkan. Sanksi nya teguran 1, teguran 

2, teguran 3 dan tindakan terjelek adalah 

pembongkaran. Sebagai contoh yang 

mereka lakukan pembongkaran di depan 

rumah sakit provinsi yang pagar itu 

mereka bongkar. Dalam proses 

pembongkaran ini melibatkan banyak 

pihak. Ada SK walikota. Di dalam SK 

walikota itu nanti melibatkan SKPD, 

Kepolisian, Satpol PP, Tata Kota, PU, 

Dishub termasuk lurah dan camat karena 

berada di wilayahnya. 

Keterbatasan aparatur pengawas juga 

menjadi faktor yang menjadikan 

pengawasan yang dilakukan dinas tata kota 
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dan pengawasan kota tanjungpinang tidak 

maksimal, sehingga perlu adanya 

penambahan staf yang berkompeten agar 

dinas tata kota dapat meningkatkan 

pengawasan bangunan yang ada. Untuk 

meningkatkan pengawasan harus 

menambah aparatur yang memiliki ilmu 

pengetahuan dengan cara kebijaksanaan 

dalam menata unit-unit kerja yang 

kelebihan pegawainya untuk dipindahkan 

ke unit yang sangat membutuhkan banyak 

tenaga, sehingga pengawasan akan 

maksimal.  

 

2. Sasaran Pengawasan  

 Sasaran pengawasan sangat 

dibutuhkan dalam proses pelaksanaan 

pengawasan, hal ini sebagai pedoman 

tentang apa yang harus dicapai selama 

proses pelaksanaan tersebut berlangsung. 

Pedoman dalam sasaran pengawasana 

tentunya berpacu pada peraturan daerah 

yang ada. Sebagai pihak yang memiliki 

kewenangan sebagai pengawas, dinas tata 

kota dan pengawasan bangunan tentunya 

harus memahami secara detail dan teknis 

dari peraturan daerah tersebut, selain itu 

perda tersebut juga harus di informasikan 

kepada masyarakat agar pembangunan 

yang dilakukan dapat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Developer rata-

rata semua sudah tahu tentang peraturan 

daerah ini. Tetapi ada juga yang bandel 

tidak mengikuti aturan. Mereka akan tegur 

dan tindakan terjelek adalah 

pembongkaran. Mereka pernah melalukan 

pembongkaran beberapa kali dengan cara 

mengurangi jumlah unit yang ada. Kalau 

ditanya sasaran utama, Sasaran utamanya 

adalah terciptanya pembangunan yang 

sesuai dengan perencanaan RTRW yang 

ada. 

Pentingnya sebuah aturan hukum 

seperti halnya peraturan daerah tentang 

bangunan gedung tujuannya untuk 

mengatur masyarakat bahwa aturan hukum 

adalah peraturan yang sangat penting 

berupa norma dan sanksi yang dibuat 

dengan tujuan untuk mengatur tingkah 

laku manusia, menjaga ketertiban, 

keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. 

Pemerintah memiliki tugas untuk 

menjamin bahwa adanya kepastian hukum 

dalam masyarakat, berkaitan dengan 

permasalahan penelitian ini adalah bahwa 

aturan hukum memang sangat dibutuhkan 

sebagai landasan pihak dinas tata kota dan 

pengawasan bangunan kota Tanjungpinang 

dan masyarakat. Dengan tujuan kebaikan 

bersama, dari sisi mayarakat, masyarakat 

memiliki kepastian hukum atas 

bangunannya sehingga tidak ada pihak lain 

yang bisa mengganggu bangunan 

miliknya. Dari sisi pemerintah, pemerintah 

kota Tanjungpinang dapat menjaga 

ketertiban, keadilan, dan mencegah 

terjadinya penyimpangan bangunan. 
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Untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan permukiman tersebut, salah 

satu cara yang dapat ditempuh adalah 

menyediakan ruang terbuka bersama bagi 

masyarakat, yang dapat menciptakan 

interaksi satu sama lain, juga tersedianya 

sarana dan prasarana bermain bagi anak-

anak serta dapat menampung berbagai 

aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. 

Salah satu upaya secara fisik dalam 

pengendalian dan peningkatan mutu 

lingkungan permukiman adalah dengan 

adanya pengadaan RTH/taman pada 

lingkungan permukiman. 

Pengamatan fakta dilapangan ada 

juga perumahan yang telah menyediakan 

ruang terbuka hijau tetapi hanya dibiarkan 

begitu saja, malah hanya menjadi semak 

belukar yang tidak terurus. Padahal salah 

satu fungsi dibuatnya ruang terbuka hijau 

di kawasan perumahan adalah untuk 

menambah nilai estetika suatu perumahan 

tersebut. Ketika sudah dibuat ruang 

terbuka hijau atau taman alangkah 

bagusnya untuk dirawat, bila perlu 

perumahan tersebut memperkerjakan 

seorang tukang kebun untuk merawatnya. 

Tetapi lagi-lagi partisipasi masyarakat 

sangat dibutuhkan dalam hal ini. Bisa saja 

sebulan sekali mereka melakukan gotong 

royong, toh mereka juga yang akan 

menikmati itu. 

Hasil penelitian diatas dapat 

disimpulkan bahwa peran serta masyarakat 

juga sangat dibutuhkan dalam mengelola 

dan merawat ruang terbuka hijau yang ada. 

Pemeliharaan RTH lingkungan 

permukiman ini sebenarnya lebih 

diharapkan dilakukan oleh para penghuni 

atau masyarakat setempat. Kegiatan 

pemeliharaan tersebut, meliputi : 

penyiraman, pemangkasan, pembersihan, 

maupun pergantian tanaman yang rusak 

atau mati, penyulaman, dan penanaman 

kembali. Pada ruang terbatas, perlu 

perletakan wadah (pot) tanaman secara 

baik dan artistik, perlunya perbandingan 

proporsional antara tanaman pelindung dan 

tanaman perdu, semak dan penutup tanah 

dari unsur peneduh, hias, dan 

produktivitasnya. Pentingnya sebuah ruang 

terbuka hijau sudah pasti tidak perlu 

dipertanyakan lagi, selain untuk 

menambah nilai estetika di suatu tempat, 

ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi 

sebagai daerah resapan air. 

Setiap kegiatan pengawasan yang 

dilakukan harus memiliki dasar sebagai 

patokan dalam penindakan lebih lanjut, 

selanjutnya standar tersebut dibandingkan 

dengan menganalisa dengan kondisi di 

lapangan, begitu juga pengawasan 

bangunan seharusnya pengawas bangunan 

harus mampu menganalisa kondisi 

lapangan secara rinci dan mendetail yang 

selanjutnya mampu membandingkan 

dengan aturan yang sesuai dan menggali 

informasi lain terkait permasalahan yang 
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dihadapi, maka dalam tindakan ini perlu 

adanya kerja sama pihak lain karena 

pengawasan ini merupakan tindakan awal 

yang perlu adanya tindakan lebih lanjut 

yang berkemungkinan ada permasalahan 

yang harus melibatkan instansi lain.  

 

3. Faktor Subjek Pengawasan 

Faktor subjek pengawasan, subjek 

pengawasan dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Pengawasan internal 

Pengawasan internal adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat/unit pengawasan yang 

dibentuk dalam organisasi itu 

sendiri. Aparat/unit yang bertindak 

atas nama pimpinan organisasi. 

Aparat/unit ini bertugas 

mengumpulkan segala data dan 

informasi yang diperlukan oleh 

pimpinan. Data dan informasi ini 

digunakan oleh pimpinan untuk 

menilai pelaksanaan pekerjaan. 

2. Pengawasan eksternal 

Pengawasan eksternal 

adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat/unit pengawasan dari 

luar organisasi itu. Aparat/unit 

pengawasan dari luar organisasi itu 

adalah aparat pengawasan yang 

bertindak atas nama atasan dari 

pimpinan organisasi itu atau 

bertindak atas nama pimpinan 

organisasi itu karena 

permintaannya. 

 

Pengawasan dilakukan untuk 

mencegah penyimpangan, dalam proses 

pengawasan adanya keterbatasan-

keterbatasan yang dimiiki aparatur 

pengawas. Maka dari itu perlu adanya 

kerja sama dengan pihak lain untuk 

mencari masukan agar pengawasan yang 

dilakukan menjadi lebih baik dan 

maksimal. Selama melakukan 

pengawasan, dinas tata kota juga 

melibatkan instansi lain seperti yang 

diungkapkan oleh kepala seksi 

pengawasan bangunan, Eddy Rivana.,S.T 

yang mengatakan bahwa pihak yang 

terlibat kalau dalam proses pembongkaran 

tadi banyak. Seperti kepolisian, satpol pp, 

tata kota, PU, dishub termasuk juga lurah 

dan camat.  Kalau penanggung jawab 

eksekusi pembongkaran satpol pp. Tetapi 

kalau penanggung jawab dalam 

pengawasan adalah dinas tata kota dan 

pengawasan bangunan. 

Dari penelitian dapat diketahui 

bahwa faktor subjek eksternal dalam 

proses pembongkaran melibatkan banyak 

instansi mulai dari kepolisian, satpol pp, 

dinas PU, dinas perhubungan bahkan lurah 

dan camat pun juga termasuk karena 

berada didalam wilayah mereka. Namun 

faktor subjek internal dalam proses 
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pengawasan itu sendiri adalah dinas tata 

kota dan pengawasan bangunan itu sendiri. 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian akhirnya 

peneliti mengambil kesimpulan terkait 

Pengawasan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang Dalam Penyediaan 

Wilayah Ruang Terbuka Hijau Kawasan 

Perumahan di Kota Tanjungpinang belum 

maksimal. Hal ini bisa dilihat dari masih 

banyaknya perumahan yang tidak 

menyediakan ruang terbuka hijau di 

kawasan perumahannya dan bahkan ada 

yang sudah ditempati oleh masyarakat. 

Pihak developer pun kurang mematuhi 

aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah.  

1. Waktu Pelaksanaan Pengawasan 

 Terkait waktu pelaksanaan 

pengawasan, masih banyak pihak yang 

mengeluhkan bahwa pengawasan yang 

dilakukan tidak secara rutin. Hanya pada 

saat sebelum pembangunan dan setelah 

pembangunan selesai dilakukan. hal ini 

mengakibatkan bahwa jika terjadi suatu 

kesalahan pada saat pembangunan 

dilakukan, maka pihak developer tidak 

tahu harus bagaimana. Karena pihak 

pengawas menegur setelah pembangunan 

tersebut selesai dilakukan. 

 

2. Sasaran Pengawasan 

 Terkait sasaran pengawasan, 

sebenarnya pihak developer sudah 

mengetahui aturan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah tetapi masih ada juga 

developer yang bandel yang tidak 

mematuhi aturan tersebut. Pihak 

masyarakat juga tidak mengetahui adanya 

peraturan daerah yang mengharuskan 

adanya minimal 10% ruang terbuka hijau 

disediakan di setiap kawasan perumahan. 

Hal ini tentu menjadi perhatian untuk dinas 

tata kota dan pengawasan bangunan. 

Karena sosialisasi sangat penting 

dilakukan. sosialisasi yang intens dan 

berkelanjutan perlu dilakukan beriringan 

dengan proses perkembangan kota 

Tanjungpinang karena pembangunan harus 

selalu dikawal agar sesuai dengan 

perencanaan pembangunan yang telah 

ditetapkan. Masyarakat merasa kurang 

mendapatkan informasi karena kurangnya 

agenda pertemuan antara pemerintah 

dengan pemilik bangunan. 

3. Faktor Subjek Pengawasan 

 Kerja sama yang dilakukan oleh 

dinas tata kota dan pengawasan bangunan 

dengan instansi lain sudah terlihat baik. 

Hal ini dapat dlihat dengan terlibatnya 

instansi lain seperti kepolisian, satpol pp, 

dinas perhubungan, lurah serta camat 

ketika terjadi penyimpangan selama 

pembangunan tersebut berlangsung. 
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2. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka penulis 

menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan kepada Dinas Tata 

Kota dan Pengawasan Bangunan 

untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam bidang 

pengawasan ini agar terciptanya 

pembangunan yang sesuai dengan 

apa yang telah ditetapkan oleh 

peraturan daerah. Mungkin akan 

lebih baik jika pengawasan tersebut 

melibatkan seluruh staf dan 

mempunyai jadwal sudah dibentuk 

sehingga intensitas pengawasan 

lebih tinggi dan dapat 

meminimalisir terjadinya 

pelanggaran. 

2. Diharapkan pihak developer untuk 

lebih mematuhi lagi aturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah 

agar masyarakat yang menempati 

perumahan yang ada menjadi 

merasa nyaman dan akan 

menambah nilai estetika 

perumahan tersebut. 

3. Diharapkan kepada masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi dalam 

pemeliharaan ruang terbuka hijau 

di kawasan perumahannya. Karena 

masyarakatlah yang menempati 

wilayah tersebut dan masyarakat 

pula lah yang akan menikmati hasil 

tersebut. 
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