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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang. 

Secara geografis, Indonesia  terletak pada posisi yang strategis 

karena diapit dua benua dan juga dua samudera. Pada bagian barat laut 

Indonesia berbatasan dengan Benua Asia, sedangkan pada bagian 

Tenggara, Indonesia berbatasan dengan Benua Australia. Pada arah barat, 

wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah timur 

laut berbatasan dengan Samudera Pasifik. Batas-batas geografis ini 

memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah Negara dengan 

kebudayaan yang beragam. 

Letak geografis yang strategis ini menunjukkan betapa kaya Indonesia 

akan sumber daya alam dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis 

dan deposit sumber alamnya yang melimpah. Sumber daya alam Indonesia 

berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, 

perkebunan serta pertambangan dan energi.  

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 mengamanatkan pembentukan Negara Indonesia ini untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan suatu masyarakat yang adil 

dan sejahtera. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang 

ada bagi kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa bumi, 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Issu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai sebagai salah 

satu agenda dalam pertemuan negara-negara dalam ranah hubungan 

internasional pada tahun 1970-an. Bertepatan dengan diumumkannya” 

Strategi Pembangunan Internasional” bagi Dasawarsa Pembangunan 

Dunia ke2 (the second UN Development Decade) yang dimulai pada 

tanggal 1 Juni 1970.Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan 

usaha  dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi 

“proses kemerosotan kualitas lingkungan hidup agar dapat diselamatkan 

keseimbangan dan keserasian ekologis demi kelangsungan hidup manusia. 

Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di 

Stockholm, Swedia yang lebih dikenal dengan Stockholm Conference. 

Hasil konferensi ini lazim disebut dengan Stockholm Declaration, yang 

melahirkan 26 prinsip/asas dimana Prinsip I Deklarasi Stockholm 1972  : 

dikatakan “Setiap manusia memiliki hak fundamental atas lingkungan 

yang sehat dan layak bagi kehidupan” dan “Setiap manusia bertanggung 

jawab untuk melindungi lingkungan demi kepentingan generasi kini dan 

mendatang”. 

Sejak  isu lingkungan hidup dan pembangunan menjadi agenda 

penting di forum regional dan multirateral hal ini dikukuhkan dengan 
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diadakannya beberapa pelaksanaan konferensi internasional antara lain : 

pertama, mengenai "Human Environment" di Stockholm Swedia. 

Konferensi kedua dalam sidang majelis umum PBB ke-27 membentuk 

"Governing Council United Nations Environmen Program (GC-UNEP) 

yang memberi mandat antara lain: 1. Mendorong kerjasama 

internasional  di lingkungan hidup. 2. Menerbitkan laporan mengenai 

kondisi lingkungan global termasuk mengkaji dampak penerapan dampak 

kebijakan dalam lingkungan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan di 

negara berkembang. Setelah itu tahun 1982 disahkan "World Chapter for 

nature" dan "Deklarasi Nairobi" yang isinya menekankan kembali 

keprihatinan masyarakat dunia terhadap semakin meningkatnya kerusakan 

lingkungan dan urgensinya penanganan masalah ini melalui kerjasama 

global. Kemudian Konverensi Tingkat Tinggi (KTT) bumi di Rio de 

Jenairo Brazil tahun 1992, yang menegaskan penilaian masyarakat 

internasional perlindungan masalah lingkungan hidup menjadi masalah 

bersama dan pembangunan lingkungan hidup tidak lepas dari 

pembangunan sosial dan ekonomi. 

Negara-negara di dunia menyadari bahwa lingkungan hidup saling 

berkaitan dan dibutuhkan oleh seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh 

teritorial batas negara. Banyak perjanjian Internasioanl yang sudah dibuat 

bahkan sudah diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Menjadi hal konkret 

bahwa negara-negara tersebut dalam membuat peraturan perundang-

undangan nasional di negaranya harus berdasarkan prinsip pembangunan 
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berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi keberlangsungan hidup 

generasi selanjutnya. 

Sebagai konsekuensi pada tataran nasional pun setiap kegiatan 

pembangunan suatu wilayah wajib memperhatikan pengaturan /penataan 

ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan berciri Nusantara. Pengaturan ini menyangkut baik 

sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sebagai sumber daya  

pengeloalaannya perlu ditingkatkan upaya secara bijaksana, berdaya guna, 

dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang 

sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya 

demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan 

landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945.  

Salah satu pilar terpenting suatu negara hukum,adalah perlindung 

an dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap 

hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka 

mempromosikan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan 

pemenuhan (to fulfill) terhadap hak asasi manusia sebagai cirri yang 

penting bagi suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak 

kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat 

bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan 
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kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan 

dan hak asasi kemanusiaan itu. 

Tuntutan reformasi pada tahun 1998 dengan salah satu agendanya 

yaitu amandemen sampai pada ke-4 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonsia Tahun 1945, menghasilkan banyak rumusan pasal-pasal 

baru terutama terkait dengan Hak Asasai Manusia. Isu lingkungan pun 

akhirnya menjadi salah satu Hak Asasai Manusia yang tercantum dalam 

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945, yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal 

tersebut tentu memberikan dampak positif yang secara tidak langsung 

negara berkewajiban untuk betul-betul melestarikan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat untuk memenuhi hak warga negaranya.  

Pembangunan di wilayah perkotaan terus meningkat seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan 

sarana dan prasarana kota. Perkembangan kota menyebabnya terjadinya 

perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan 

penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan kota serta meningkatkan 

kualitas lingkungan perkotaan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

pada wilayah perkotaan akan meningkatkan produksi oksigen dan 

menyerap karbondioksida, menjadi habitat hewan liar seperti kupu-kupu 
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dan burung serta menjaga air tanah dan mengurangi resiko terjadinya 

banjir. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau khususnya pada wilayah 

perkotaan sangat penting mengingat besarnya manfaat yang diperoleh dari 

keberadaan RTH tersebut. Kawasan Ruang Terbuka Hijau ini juga 

merupakan tempat interaksi sosial bagi masyarakat yang dapat mengurangi 

tingkat stress akibat beban kerja dan menjadi tempat rekreasi keluarga bagi 

masyarakat perkotaan. Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah. Selain itu, kebutuhan 

akan Ruang Terbuka Hijau pada suatu wilayah juga dapat ditentukan 

melalui berbagai indikator seperti jumlah penduduk, kebutuhan oksigen, 

dan kebutuhan air bersih. 

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berusaha untuk 

melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai 

masyarakat yang sejahtera. Salah satu tujuan pembangunan nasional 

adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara 

merata baik materiil maupun spiritual, dinmana pembangunan nasional 

merupakan pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan 

seluruh masyarakat Indonesia. Untuk memperlancar pembangunan 

tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangan 

pemerintahannya kepada Pemerintah Daerah atau daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 



 

7 
 

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan asas 

Desentralisasi. 

Saat ini separuh penduduk dunia bermukim di kawasan perkotaan 

dan diperkirakan jumlahnya akan meningkat menjadi 70 persen pada tahun 

2050. Penduduk suatu kota pada hakekatnya telah mempunyai hasrat 

untuk selalu berkembang. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan 

kemajuan diberbagai bidang dewasa ini sangat pesat, sehingga perlu 

adanya suatu penangganan yang lebih intensif, agar kemajuan yang terjadi 

dapat bermanfaat bagi masyarakat. Perkembanggan kota-kota di Indonesia 

senantiasa diikuti permasalahan perkotaan yang kompleks, antara lain 

munculnya rumah-rumah kumuh yang berdampak pada kualitas hidup 

masyarakat yang tinggal disana serta kualitas lingkungannya. Transportasi 

yang tidak aman dan tidak nyaman,pencemaran udara,keadaan PKL yang 

permanen, hunian liar, pelanggaran ketertiban umum merupakan 

masalahmasalah yang sering muncul. Untuk itu maka dengan tidak henti-

hentinya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menghimbau 

agar masalah pembinaan tata kota lebih ditingkatkan. 

Pembinaan tata kota di sini diartikan sebagai memberikan 

pengarahan, bimbingan serta melakukan pengaturan dan pengawasan 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota sehingga tercipta keadaan 

dan kondisi kehidupan dan penghidupan yang memenuhi ketentuan dan 

persyaratan lingkungan yang bersih, sehat, rapi, indah. Sebab lingkungan-

lingkungan yang sehat, rapi dan indah itu tentu menjadi idaman baik bagi 
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masyarakat desa maupun masyarakat kota. Selain itu juga, pembinaan tata 

kota dimaksudkan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan kota-

kota yang serasi satu dengan yang lainnya dan serasi pula dengan yang 

menjadi kawasan lingkungannya. 

Saat ini banyak kualitas ruang kota kita semakin menurun dan 

masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman terutama pada 

penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai. 

Penurunan kualitas itu antara lain dari tidak ditata dan kurang terawatnya 

pedestrian atau ruang pejalan kaki, perubahan fungsi taman hijau, atau 

telah menjadi tempat mangkal aktivitas tertentu yang mengganggu  

kenyamanan warga kota lain untuk menikmatinya. Demikian pula halnya 

di Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus berkewajiban 

mengelola aset kota agar menjadi lebih produktif dan efisien, sehingga 

akan berdampak pada peningkatan kesehjahteraan masyarakat. Demi 

menciptakan kualitas tata ruang kota maka Pemerintah KabupatenKudus 

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 

Tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus tahun 2012 -2032.  

Masyarakat dalam kehidupannya akan berjalan dengan tertib dan 

teratur bila ada tatanan, sedangkan tatanan dalam kehidupan manusia 

mempunyai sifat-sifat yang berlainan. Perbedaan itu karena masing-

masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama.
1
Kehadiran hukum 

dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

                                                             
1 Satjipto Raharjo,Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.13 
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kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, sehingga 

tubrukan itu bisa ditekan sekecil mungkin.
2
  

Negara Indonesia adalah negara hukum tertulis dalam Pembukaan 

UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian dijabarkan 

secara rinci dalam pasal-pasal Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 

1945 dan dioperasionalkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan 

perundangan yang dibawahnya.
3
 Peraturan perundang-undangan terdiri 

dari beberapa jenis, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi peraturan 

perundang-undangan di tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan 

di tingkat daerah. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di 

tingkat daerah adalah peraturan daerah. 

Negara hukum Indonesia menganut paham budaya hukum 

Indonesia yaitu mendudukkan kepentingan orang perorang secara 

seimbang dengan kepentingan umum, negara mengakui hak dan kewajiban 

asasi warga negara serta melindungi hak dan kewajiban asasi sebagai suatu 

sistem hukum dan perundang-undangan untuk melindungi warga 

negaranya, sementara negara diberikan kekuasaan untuk melindungi hak 

dan kewajiban asasi rakyatnya dan negara membuat peraturan-peratuan 

                                                             
2
 Ibid.hal.53 

3
Imam Syaukani, Dasar-dasar Politik Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.45 
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yang menjamin kehidupan masyarakatnya aman, tentram dan damai.
4
 

Sistem peraturan perundang-undangan seringkali diidentikkan dengan 

hukum atau orang sering mengartikan hukum adalah peraturan perundang-

undangan. Sebenarnya, peraturan perundang-undangan hanya merupakan 

bagian dari hukum, karena di luar peraturan perundang-undangan, masih 

banyak yang dipelajari terkait dengan hukum. Di dalam sistem hukum
5
, 

peraturan perundang-undangan hanya merupakan salah satu bagian dari 

sub sistem substansi hukum atau legal substance. Sub sistem yang lain 

adalah legal structure, dan legal culture
6
. 

Negara Indonesia adalah negara demokrasi atau kedaulatan rakyat 

yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan sehingga peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan 

ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.
7
 

Di dunia ini manusialah yang berkuasa, bertugas mengekploitasi 

dan dan mengekplorasi dunia, dengan kekuasaan itulah manusia sebagai 

titik pusat sentral seluruh kegiatan kehidupan manusia, sehingga manusia 

sebagai pelaku atau subyek bukan obyek dan alat. Sebagai pelaku atau 

                                                             
4 Khudzaifah Dimyati,Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum 

Indonesia 1945-1990, Genta Publising, Yogyakarta,2010, hal.207  
5
 Sistem merupakan suatu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari bagian-bagian dan diantara 

bagian2  ada saling keterkaitan secara fungsional dan timbal balik. 

6
 Lawrence M. Friedmann, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge 

Foundation, New York, hal. 16 
7 Suparman Marzuki, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, Erlangga, Bandung, 2014, hal.31 
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subyek maka manusialah yang mempunyai kepentingan dan tuntutan agar 

bisa terpenuhi.
8
 

Pemerintah kabupaten Kudus sebagai subyek pembangunan Kota, 

dalam kurun waktu yang sangat dekat terjadilah urbanisasi dari desa ke 

kota dikarenakan faktor industrialisasi termasuk industri wisata. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan wisata adalah 

kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi 

dalam jangka waktu sementara. 

Pembangunan yang semakin luas di daerah telah menciptakan 

wilayah perkotaan, yang pada gilirannya menciptakan tuntutan yang 

semakin kompleks. Semakin besar hambatan, semakin tidak dapat 

dihindarkan masalah sosial yang timbul di wilayah-wilayah tersebut, 

seperti masalah kriminalitas, pemukiman kumuh, persediaan air yang tidak 

mencukupi, fasilitas kebersihan yang terbatas, persekolahan yang tidak 

memuaskan, pengangguran, dan termasuk kenyamanan dalam melakukan 

aktifitas sehari-hari, hal ini tentu membutuhkan penanganan yang serius 

dengan melibatkan unsur lembaga yang mampu menciptakan keteraturan. 

                                                             
8 Sudikno Mertokusumo,Teori Hukum,Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta,2014, hal.13 
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Pemerintah Kabupaten Kudus sebaiknya melakukan pembinaan 

tata Kota untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan melakukan 

pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

kota sehingga tercipta kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan 

ketentuan serta persyaratan lingkungan yang bersih, indah, rapi dan sehat 

sebagaimana slogan kota Kudus Kota SEMARAK (Sehat Elok Maju, Asri, 

Rapi dan Konstitusional).
9
 Lingkungan yang sehat, bersih, indah dan rapi 

adalah idaman semua masyarakat baik masyarakat desa maupun 

masyarakat kota untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan kota-

kota yang serasi dengan kawasan lingkungan, maka harus ada pembinaan 

kota. 

Pemanfaatan ruang terbuka pada saat ini kurang memadai karena 

masih banyak kualitas ruang kota yang masih jauh dari standar minimal 

kota yang nyaman disebabkan tidak ditata dan kurang terawatnya ruang 

pejalan kaki, perubahan fungsi taman hijau yang berubah menjadi tempat 

aktifitas tertentu yang mengganggu kenyamanan warga kota untuk 

menikmatinya. Pemerintah Kota Kudus berkewajiban menglola aset kota 

agar produktif dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pemerintah Kabupaaten Kudus telah mengeluarkan peraturan 

daerah kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 Tentang rencana tata 

ruang wilayah kabupaten Kudus tahun 2012 -2032. Rencana tata  ruang 

                                                             
9 Perda Nomor 11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kota Kudus,tertanggal 6 Juli 1990. 
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Kabupaten Kudus adalah dokumen rencana umum tata ruang yang memuat 

tujuan, kebijakan dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan 

strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian 

pemanfaatan rauang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun 

untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka 

pengendalian program-program pembangunan daerah jangka panjang. 

Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijakan 

pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, 

rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat 

didaerah, rencana perincian tata ruang daerah serta pelaksanaan 

pemerintah dan masyarakat di daerah, sebagi dasar perizinan lokasi 

pembangunan. 

Peraturan daerah kabupaten Kudus  Nomor 16 Tahun 2012 bab 5  

penteapan kawasan strategis pasal 62 ayat 1 tentang penetapan kawasan 

strategis kabupaten meliputi: 

1. Kawasan pertumbuhan ekonomi 

2. Kawasan strategi sosial budaya 

3. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

Adapun yang dimaksud kawasan perkotaan Kabupaten Kudus 

adalah 

a. Seluruh kecamatan Kota 

b. Seluruh kecamatan Bae 
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c. Seluruh kecamatan Jati 

d. Sebagian kecamatan Gebog 

e. Sebagian kecamatan Kaliwungu 

f. Sebagian kecamatan Mejobo 

Dalam Peratuan Daerah No.16 Tahun 2012-2032 belum 

menyebutkan tentang wilayah kawasan City Walk  Kabupaten Kudus, 

sebagaimana kota-kota tetangga Semarang dan Surakarta. Sedangkan Kota 

Kudus sangat potensial untuk dikelola sebagai City Walk diantaranya 

sekitar simpang tujuh kebarat atau Jalan Sunan Kudus dan Menara ke utara 

desa pasucen. 

 Pembangunan City walk   tanpa mengubah ciri khas Kota Kudus 

dan bertujuan menfasilitasi pejalan kaki atau memanfaatkan jalur lambat. 

Pembangunan  City walk  akan berdampak berbagai bidang antara lain 

bidang ekonomi, munculnya pedagangdan pedagang kaki lima baru, sosial 

budaya, lingkungan fisik, ketertiban umum dan lain sebagainya. 

 Pembangunan City Walk harus didukung oleh masyarakat dan 

pemerintah Kabupaten Kudus. Diruang terbuka harus dsediakan tempat 

duduk-duduk dan kawasan berair seperti kolam ikan dan air mancur. 

Dengan adanya City Walk diharapkan Kota Kudus menjadi kota yang 

ramah,nyaman serta diharapakan menjadi alternatifdalam upaya 

menghidupkan serta mengangkat kawasan kota yang sudah pudar, 
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konversi kota kretek. Pemabangunan City Walk  terinspirasi dari Orchard 

Road Singapura, yang mampu menjadikan Kota yang ramah dan nyaman. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis berusaha 

menyusun tesis dengan judul” Kebijakan Mewujudkan Kota Kudus 

Sebagai City Walk (Kota Ramah Terhadap Pejalan Kaki) 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan ini 

adalah: 

1. Bagaimana potensi kabupaten kudus dalam  mebangun City Walk  

dijantung Kota? 

2. Apakah faktor-faktor  yang mendukung dan menghambat 

pembangunan City Walk  di Kota Kudus? 

3. Bagaimanakah untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Objektif  

a. Untuk mengetahui rencana tata kota dalam pelaksanaan 

pembangunan City Walk di Kota Kudus. 

b. Untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi hambataan dalam 

pembangunan City Walk di Kota Kudus. 

c. Untuk mencari solusinya agar pembangunan City Walk bisa sukses. 

2. Tujuan Subjektif 
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a. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan bagi 

penyusunan tesis sebagai syarat mencapai gelar magister di bidang 

Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 

b. Untuk memperkaya keilmuan,  ilmu pengetahuan, pengalaman dan 

pemahaman dalam bidang hukum antara konteks teoritis dan 

prakteik dilapangan yang sangat bermanfaat bagi penulis. 

c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan bagi illmu hukum. 

3. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk 

mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan tesis untuk 

melengkapi persyaratan mencapai gelar Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 

b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan 

sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan 

bagi penelitian sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Dengan penulisan tesis ini, penulis bisa menggali pengetahuan 

dibidang hukum sebagai bekal hidup dimasyarakat.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak yang 

terkait untuk pembangunan daerah. 

D. Metode Penelitian 
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Metode yang berarti „jalan ke” metode dirumuskan dengan 

kemungkinan-kemungkinan sebagagi berikut: 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan 

penilaian, 

2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.
10

 

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi drari 

permasalahan dan tujuan penelitian, sehingga harus berkaitan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian.
11

 Maksud dan tujuan metode 

penelitian mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan sebagaimana berikut: 

1. Guna menambah kemampuan untuk mengadakan atau 

melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. 

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk melakukan 

penelitian interdispliner. 

3. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan srta 

mengintregrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.
12

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Jenis penelitian 

                                                             
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986,hal.5 
11 Pedoman Penyusunan Tesis Magiter Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus,Magister Ilmu 

Hukum, 2017, hal.21 
12 Ibid.hal. 7 
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Jenisi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

diskriptif yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai 

kondisi, berbagai situasi atau variabel tertentu, memusatkan 

diri pada unit tertentu dari  berbagai variabel,penelitian 

langsung survei lapangan
13

 Atau  penelitian empiris yuridis 

sosiologis yaitu penerapan hukum positif dalam masyarakat 

sebagai fenomena budaya hukum.
14

 

2. Pendekatan penelitian 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan juridis 

sosiologis, yaitu disamping melihat penuagan kebijakan dalam 

bentuk perundangan juga melihat sosio budaya masyarakat 

kudus, dan tentu sifatnya kualitatif yaitu penelitian yang 

mengungkapkan dalam bentuk kalimat, uraian-uraian dan cerita 

pendek.
15

  

Data kualitatif sebagai berikut: 

a. Data kasus 

Data ini menjelaskan kasus-kasus tertentu yang bertujuan 

mengeneralisasikan atau menguji hipotesa tertentu. Data 

yang bersifat mendalam dan komprehensif dalam  

mengekpresikan obyek penelitian. Adapun wilayah data 

kasus tergantung luas penelitian tertentu, maka dalam 

                                                             
13

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Pt.Fajar Inter Pratama Mandiri, 

Jakarta,2001,hal.48 
14

 Sanipiah Faisal,  penelitian Kualitatif dasar-dasar dan aplikasi,YA3 Malang,1990,hal.22 
15

 Ibid hal.124 
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konteks penelitian ini seluas Kabupaten Kudus tentang City 

Walk. 

b. Data pengalaman individu 

Yaitu data bahan keterangan mengenai apa yang dialami 

oleh individu sebagai masyarakat Kabupaten Kudus , dalam 

ilmu psikologi data ini disebut Personal Dokument, dalam 

ilmu sejarah dan sosiologi disebut Human Dokument, 

sedangkan dalam ilmu Antropologi Budaya lebih disebut 

dengan Individual Life History.
16

 Data pribadi ini untuk 

mengetahui realita masyarakat yang diteliti, peneliti akan 

memperoleh pandangan melalui reaksi, tanggapan, 

intrepretasi dan penglihatan para warga subyek penelitian 

serta dapat memperdalam pengertian secara kualitatif.
17

 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan penulis 

dalam melakukan penelitian dengan mengambil lokasi Dinas 

Cipta Karya dan  Tata Ruang Kota, merupakan Dinas yang 

mengatur tata Kota Pemerintah Kabupaten Kudus yang 

mengatur perencanaan tata kota, salah satunya adalah 

pembangunan City Walk di Kabupaten Kudus. 

4. Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder  

                                                             
16

 Ibid hal.125 
17 Ibid hal.126 
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a. Data primer 

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang penulis 

peroleh dari observasi dan wawancara terhadap responden 

atau sumber pertama dilapangan yaitu Dinas Cipta Karya 

dan  Tata Ruang Kota Kabupaten Kudus
18

 

Adapun bahan data hukum primer sebagai berikut: 

1). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang 

Tata Ruang  

 2). Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1997 Tentang 

Penyandang Cacat 

3). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah 

 4). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

Tentang Tata Jalan 

  5). Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 

Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 -2032.  

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber kedua setelah data 

primer yang berperan membantu mengungkap data yang 

                                                             
18 Ibid hal.128 
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diharapkan oleh peneliti sebagai data yang memberikan 

keterangan atau pelengkap bahan pembanding.
19

 

Data sekunder ini peneliti peroleh dari hasil karya 

hukum, hasil-hasil penelitian, artikel, koran, internet dan 

bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun tehnik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Untuk mendapatkan data primer yaitu peneliti melakukan 

wawancara secara langsung dengan Dinas Cipta Karya dan  

Tata Ruang Kota Kabupaten Kudus. Wawancara yang 

dilakukan secara terarah dan mendalam sesuai dengan 

pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh data 

yan valid dan sedetail mungkin.Dalam hal ini respondennya 

adalah: 

1.  Ibu Hj.Sumiatun,SH. Selaku kepala Dinas Cipta Karya 

dan  Tata Ruang Kota Kbupaten Kudus. 

2. Bapak Rasiono S.T  sebagai bidang Cipta Karya Dinas 

Cipta Karya dan  Tata Ruang Kota Kbupaten Kudus. 

                                                             
19

 Ibid hlm.129 



 

22 
 

3. Bapak Drs.Sunarto sebagai tata ruang dan pertanahan 

Dinas Cipta Karya dan  Tata Ruang Kota Kbupaten 

Kudus. 

4. Bapak Ir. Didik Tri Prastyono sebagai sekretariat Dinas 

Cipta Karya dan  Tata Ruang Kota Kbupaten Kudus. 

2) Data sekunder  

Untuk memperoleh data sekunder peneliti 

menggunakandata kepustakaan atau Library Reserch guna 

memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan lainnya yang 

dapat dijadikan landasan teori. 

3) Data tersier 

Yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap hukum 

primer dan sekunder, yakni kamus hukum, kamus besar bahasa 

Indonesia dan sebagainya. 

6. Metode analisis data 

Analiss data merupakan proses pengorganisasian dan 

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian, sehingga akan 

ditemukan tema yang dapat dirumuskan.
20

 Penulis 

menggunakan model analisis interaktif yaitu data yang 

dikumpulkan akan dianalisa interaktif melalui tiga tahap yaitu 

mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. 

                                                             
20 Lexy J.Maleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung,PT.Remaja Rosda Karya,2002, 

hal.103 
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Model ini akan dilakukan proses siklus antar tahap-tahap. 

Sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan 

yang lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan 

penelitian.
21

  

Tiga tahap tersebut sebagai berikut: 

a. Reduksi Data  

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian yang mempertegas memperpendek,membuat 

fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul 

dari catatan dan pengumpulan data yang berlansung sampai 

akhir penelitian. 

b. Penyajian Data 

c. Kumpulan informasi yang dapat disimpulkan dari 

penelitian yang dilaksanakan. 

d. Menarik Kesimpulan 

Setelah melakukan kegitan penelitian yang berkaitan data 

yang ditemukan, maka peneliti melakukan pencatatan-

pencatatan peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat 

kemudian peneliti melakukan kesimpulan dari data yang 

diperoleh
22

 

                                                             
21

  HB.Sutopo, Pengantar Penelitian Kualitatif (dasar-dasar Teoritis dan Praktis) Pusat Penelitian 

Surakarta, 2002,hal.35 

 
22 Ibid.hal.37 
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E. Sistematika  Penulisan 

BAB I: Pendahuluan, dalam  bab pendahluan  ini penulis 

menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB: II Tinjauan Pustaka,  bab ini terdiri dari dua sub pembahasan 

yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran.Oleh karena itu dalam bab ini 

diuraikan konsep/teori yang akan digunakan untuk membahas 

permasalahan yang ada 

BAB: III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan 

membahas diskripsi lokasi penelitian yaitu Dinas Cipta Karya dan  Tata 

Ruang Kota Kabupaten Kudus dan hasil penelitian, yaitu rencana tata kota 

dalam mendukung  pelaksanaan pembangunan City Walk di Kabuaten 

Kudus dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan City 

Walk di Kabupaten Kudus dan solusinya. Kemudian dilanjutkan dalam 

Bab IV yang berisi simpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


