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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki 

fungsi dan peran penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan 

kehidupan di Kota Bandung. Kawasan Bandung Utara (KBU)  adalah kawasan 

yang harus dilindungi oleh semua pihak, Menurut Peraturan Daerah Rencana Tata 

Ruang “Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU adalah kawasan 

yang meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan 

Kawasan Bandung Utara (KBU) dengan batas disebelah utara dan timur dibatasi 

oleh punggung topografi yang menghubungkan puncak Gunung Burangrang, 

Masigit, Gedongan, Sunda, Tangkubanperahu dan Manglayang, sedangkan 

disebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m diatas permukaan 

laut (mdpl) yang secara geografis terletak antara 107▫ 27’ - 107▫ Bujur Timur, 6▫ 

44’ - 6▫ 56’ Lintang Selatan”. Kelurahan Kayuambon Kecamatan Lembang salah 

satu kawasan sebagai sarana ekonomi bisnis. Secara geografis wilayah Kelurahan 

Kayuambon Kecamatan Lembang memiliki bentuk wilayah berombak sampai 

bergelombang dari total keseluruhan luas wilayah 212 ha.   

Alasan pemilihan penelitian ini adalah mengingat Kelurahan Kayuambon 

merupakan salah satu wilayah yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara 

(KBU) yang memiliki peran penting sebagai kawasan resapan air Kota Bandung 

dan menyuplai air bersih ke Kota bandung. Oleh karena itu Kelurahan 

Kayuambon membutuhkan pengawasan terhadap pembangunan diwilayahnya. 

Untuk menjaga ketersedian resapan air pemerintah telah mengatur intensitas 

pemanfaatan ruang di Kelurahan Kayuambon dalam Peraturan Daerah Nomor 2 

tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai 

Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, namun dilihat dari keadaan eksisting 

perkembangan pembangunan yang semakin meningkat bahkan banyak yang 

melanggar peraturan intensitas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan, sehingga 

peneliti teratrik dan ingin melakukan evaluasi terhadap intensitas pemanfaatan 

ruang eksisting dengan peraturan yang telah ditetapkan. 
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Intensitas Pemanfaatan Ruang memiliki fungsi mengatur pembangunan untuk 

menjaga ketersedian lahan sebagai kawasan resapan air. Pada Peraturan Daerah 

Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan 

Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat telah diatur 

Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) di 

Kelurahan Kayuambon Kecamatan Lembang. Namun setiap tahunnya tingkat 

pembangunan semakin meningkat, oleh karena itu penetiti akan melakukan 

Evaluasi Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB, KDH, KLB & KWT) yang telah 

ditentukan dengan kondisi eksisting. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang telah dikemukakan bahwa Kawasan 

Bandung Utara (KBU) mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam 

menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung, yaitu 

sebagai daerah resapan dan penyimpanan cadangan air bagi daerah bawahannya. 

Sebagai kawasan lindung, KBU juga berfungsi melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah 

serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan keberlanjutan. Kawasan 

Bandung Utara khususnya daerah Kelurahan Kayuambon Kecamatan Lembang 

telah terjadi perubahan fungsi guna lahan pertanian menjadi kawasan wisata dan 

permukiman.  

Untuk mengatur dan menjaga ketersedian lahan sebagai kawasan resapan air perlu 

dilakukan Evaluasi terhadap Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB, KDH, KLB & 

KWT) keadaan eksisting dengan Kelurahan Kayuambon dengan Peraturan Daerah 

Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung 

Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat telah ditentukan Koefisien 

Wilayah Terbangun sebesar 20% namun dilihat dari kondisi eksisting setiap tahun 

terjadi perkembangan pembangunan. Dengan demikian peneliti ingin meneliti 

Apakah Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB, KDH, KLB & KWT) di 
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Kelurahan Kayuambon Kecamatan Lembang sudah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan ? 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Dari rumusan masalah yang telah dibuat peneliti memiliki tujuan dan sasaran 

untuk menyelesaikan rumusan masalah yang ada. 

1.3.1 Tujuan  

Evaluasi Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB, KDH, KLB & KWT) 

Keadaan Eksisting dengan Peraturan Daerah Jawa Barat yang Sudah ditetapkan di 

Kelurahan Kayuambon Kecamatan Lembang.  

1.3.2 Sasaran 

1. Identifikasi kondisi fisik dasar di Kelurahan Kayuambon Kecamatan 

Lembang; 

2. Tinjauan kebijakan pengaturan Intensitas Pemanfataan Ruang di Kelurahan 

Kayuambon Kecamatan Lembang ; 

3. Evaluasi Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB, KDH, KLB & KWT). 

1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi yang akan dikaji oleh peneliti adalah perkembangan 

pembangunan, kawasan resapan air, Evaluasi Ketentuan Intensitas Pemanfaatan 

Ruang (KDB, KDH, KLB & KWT) apakah sudah sesuai dengan eksisting atau 

belum di Kelurahan Kayuambon Kecamatan Lembang. 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang akan dikaji adalah daerah  Kelurahan Kayuambon 

Kecamatan Lembang dengan luas 212 Ha. Untuk lebih jelasnya ruang lingkup 

wilayah yang akan dikaji bisa dilihat pada maps berikut : 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini penulis ingin menjelaskan sistematika penulisan yang terbagi ke 

dalam 4 bab sebagai berikut : 

• BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan sistematika 

penulisan. 

• BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teori – teori yang digunakan dalam 

penyusunan laporan. 

• BAB 3 METODE ANALISIS  

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan metode analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

• BAB 4 GAMBARAN UMUM 

Pada bagian ini penulis akan mejalaskan tentang gambaran umum kawasan 

seperti jumlah ppenduduk luas wilayah dan yg lainnya. 

• BAB 5 ANALISIS DATA 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang proses analisis dan 

evaluasi melihat Intensitas Pemanfaatan Ruang (KDB, KDH, KLB & 

KWT) yang telah di tetapkan di Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 

Tahun 2016 dengan kondisi eksisting wilayah terbangun pada saat ini dari 

data yang telah diperoleh. 

• BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

pada bab ini penulis kan menjelaskan hasil analisis yang dilakukan 

membuat rekomendasi dari hasil analisis dan kelemahan penelitian 

tersebut. 

 




