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PENgANTAR PENulis

Isu dan masalah perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang 
pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sangat kompleks 

di bandingkan dengan yang terjadi di negara-negara industri maju.
Masalah ekonomi berkaitan erat dengan masalah sosial dan politik. 

Pemenuhan kebutuhan perumahan atau peremajaan lingkungan 
kumuh berkaitan dengan ketersediaan lahan. Sedangkan ketersediaan 
lahan sangat tergantung kepada distribusi lahan kota yang sangat 
timpang dan tidak memihak kepada golongan masyarakat menengah 
ke bawah.

Tangan-tangan tersembunyi, sebagaimana yang pernahdi sinyalir 
oleh John Stuart Mill, untuk menggambarkan mekanisme pasar sangat 
dominan mengatur arus distribusi sumberdaya. Walaupun Mill 
menyata kan bahwa pasar akan mendistribusikan secara merata 
sumberdaya secara adil, namun pada kenyataannya fakta berbicara lain. 
Tanah, ruang dan pelayanan publik selalu timpang pada masyarakat 
yang berpenghasilan menengah ke atas. Penggusuran pedagang kaki 
lima dan pemukiman kumuh dengan alasan mengganggu keindahan 
kota, agregasi pemukiman sesuai dengan kelasekonomi dan gejala 
sejenisnya adalah beberapa contoh yang secara kasat mata dapat kita 
cermati di kota-kota Indonesia. Dalam sistem kota seperti ini, siapakah 
yang dapat berperan?
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iNTERVENsi PEMERiNTAh dAlAM sisTEM PAsAR

Dalam konteks demikian, pemerintah dituntut melakukan intervensi. 
Devas dan Rakodi1 mengidentifikasi enam bentuk intervensi pemerintah 
terhadap pasar dan untuk menghindari dampak-dampak negatif 
ikutan nya. Pertama, perlindungan terhadap publik, terutama yang 
menyangkut ketertiban umum dan penegakan hukum. Tugas ini 
sebenarnya merupakan tugas dasar pemerintah secara umum yang 
harus menjangkau baik daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. 
Pemerintah harus mencegah sedini mungkin situasi sosio-politik yang  
anarkis dengan mengfungsionalisasikan aparat keamanannya. Bentuk 
interfensi kedua adalah pengaturan aktifitas sektor swasta. Sektor swasta 
yang dimaskud adalah perusahaan-perusahaan swasta yang mengadakan 
aktifitas bisnis di kota. Maksimalisasi keuntungan merupakan tujuan 
dasar sektor swasta harus diatur sedemikian rupa dengan kontrol 
administratif, kebijakan disentensif dan insentif, perpajakan dan sistem 
harga (pricing system) merupakan measures yang mempengaruhi 
keputusan pihak swasta. Sebagai contoh, pemerintah kota harus mem-
buat aturan dasar tentang ambang batas limbah cair yang diizinkan 
dibuang ke sungai atau keharusan pembuatan instalasi pengalaman air 
limbah.

Bentuk intervensi ketiga adalah provisi pelayanan publik (public 
service). Produksi dan distribusi pelayanan publik tidak mungkin 
dilakukan oleh aktor lain, kecuali pemerintah kota, pemerintah nasional 
atau organisasi parastatal (organisasi grass root yang dibentuk oleh 
masyarakat sendiri). Barang-barang publik (public goods) mempunyai 
sifat dasar, yaitu sangat mahal dan jangka waktu pengembalian modal 
(break even point) yang lama menyebabkan sektor ini kurang diminati 
oleh perusahaan-perusahaan swasta. Adapun keterlibatan perusahaan-
perusahaan swasta dalam bentuk kerjasama joint operation, kontrak 
ataupun konsesi adalah juga dalam kerangka keuntungan atau prospek 
dari investasi tersebut. Pada jenis pelayanan publik yang memerlukan 
investasi yang sangat mahal masih tetap mengandalkan keterlibatan di 
dalamnya.

Bentuk intervensi ke empat adalah fungsi-fungsi pembangunan 
(development function). Pemerintah, dalam hal ini berfungsi sebagai 
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koordinator pembangunan, baik yang dilakukan oleh sektor publik 
maupun oleh sektor swasta. Berbeda dengan bentuk intervensi ketiga 
diatas lebih pada aspek fisik pembangunan, bentuk intervensi ke empat 
ini lebih diarahkan kepada peran pemerintah kota sebagai organisator 
pembangunan dan aparatnya sebagai manajer pembangunan, yang 
berfungsi menjalankan koordinasi, integrasi dan sinkronasi kegiatan-
kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik.

Bentuk intervensi kelima adalah redistribusi pendapatan dan 
kesejahteraan. Pemerintah yang bertugas memperbaiki mekanisme 
pasar agar berpihak kepada golongan masyarakat menengah ke bawah. 
Pembuatan dan pelaksanaan pajak progresif dan subsidi kepada 
kelompok miskin merupakan dua buah jenis kebijakan populer yang 
sering dilakukan. Hasil pemungutan pajak dari kelompok masyarakat 
yang berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk mensubsidi 
pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yang berpenghasilan 
menengah ke bawah. Bentuk intervensi ke enam adalah produksi. 
Produksi menyangkut pemenuhan kebutuhan publik, sebagaimana 
yang dijelaskan dalam bentuk intervensi ketiga diatas.

Prinsip dan praktek intervensi pemerintah ini, khususnya peme-
rintah kota sangat bervariasi didalam perencanaan dan manajemennya, 
sesuai dengan situasi dan kondisi dari masing-masing kota dan negara. 
Pada tahun 1932, belanja sektor pemerintah mencapai 32% dari GNP 
(Gross National Product) dan meningkat menjadi 54% dalam lima-
puluh tahun kemudian. Bentuk dan bagaimana cara intervensi 
pemerintah, keterlibatan sektor swasta sangat bervariasi dari satu negara 
ke negara lain. Tingkat efektifitas peran pemerintah kota ini sangat 
tergantung kepada sejumlah faktor-faktor kontekstual, yaitu stabilitas 
politik, kohesivitas sosial, kemampuan ekonomi, kemampuan peng-
ambilan kebijakan dan staff, sumberdaya dan organisasi.2 

Pengertian yang lebih luas dari peran pemerintah ini per definisi 
dikenal dengan manajemen perkotaan, urban management, yang diarti-
kan sebagai “the policies, plans, programs,and practies that seek to ensure 
that population growth is matched by acces to basic infrastructure, shelter, 
and employment. While such acces will depend as much, if not more, on 
privat initiatives and enterprise. These are critically affected by public sector 
policies and function that only government can perform”.3 (adalah 
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kebijakan, rencana, program dan praktek untuk mengusahakan kese-
imbangan antara pertumbuhan penduduk dengan akses terhadap infra-
struktur dasar, perumahan dan lapangan kerja. Akses ini lebih lanjut 
lebih banyak tergantung pada inisiatif swasta dan perusahaan swasta, 
yang pihak ini dipengaruhi oleh kebijakan dan fungsi publik. Kebijakan 
dan fungsi publik ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah).

Dalam pemahaman yang lebih luas Richard E. Stern menyatakan 
bahwa manajemen perkotaan mencakup paling tidak empat elemen, 
yaitu (i) proyek pembangunan perkotaan dalam konteks wilayah kota 
dan pertimbangan kelembagaan; (ii) memusatkan perhatian kepada 
sumber daya keuangan lokal untuk memperkuat desentralisasi; (iii) 
memusatkan perhatian kepada berbagai alternatif untuk mengorganisir 
dan membiayai pelayanan kota, seperti air bersih, transportasi, listrik, 
kesehatan dan sampah; dan (iv) perhatian untuk mencari dan mem-
promosikan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kota.4 

Adalah jelas bahwa manajemen perkotaan yang secara implisit dari 
pengertian diatas dilakukan oleh banyak aktor --pemerintah, perusahaan 
swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh informal, organisasi 
parastatal dan lain sebagainya-- mencakup dimensi yang luas. Peme-
rintah dalam ini, terutama pemerintah kota atau pemerintah di daerah 
perkotaan, memiliki peran sentral dan berfungsi sebagai fasilitator. 
Kebijakan, rencana, program dan praktek dalam kerangka pengelolaan 
daerah perkotaan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk 
yang tumbuh secara cepat, yaitu kebutuhan akan pelayanan publik, 
infrastruktur dasar, lapangan kerja dan perumahan.

Dengan pengertian yang sangat luas ini membawa implikasi pada 
rentang tugas yang luas pula. Berdasarkan kajian lintas negara dan 
jangka waktu yang panjang, Davey mengajukan enam kriteria utama5 
untuk mengukur tingkat efektifitas pemerintah kota atau pemerintah 
di daerah perkotaan sebagai salahsatu aktor penting dalam manajemen 
perkotaan, yaitu:
1. Kemampuan teknis dalam memilih, desain, eksekusi investasi 

infra struktur dan operasi serta pemeliharaannya.
2. Efisiensi dalam penggunaan sumberdaya --keuangan, manusia dan 

fisik-- melalui anggaran belanja, penilaian proyek, manajemen 
sumberdaya manusia dan pelaksanaan program.
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3. Viabilitas keuangan yang berdasarkan eksploitasi sumber daya 
lokal dan manajemen keuangan yang baik.

4. Tingakat responsivitas terhadap kebutuhan yang meningkat sebagai 
akibat pertumbuhan penduduk, dengan kemampuan rencana 
pem bangunan kota dan produksi pelayanan publik.

5. Sensitivitas terhadap kebutuhan penduduk miskin kota yang di-
tunjukkan dengan kemampuannya melalui usaha-usaha atau 
intervensi dalam mendorong pemberian akses terhadap perumahan, 
pelayanan dasar dan lapangan kerja.

6. Kepedulian terhadap proteksi lingkungan melalui provisi pelayanan 
publik dan regulasi sektor swasta.
Karakter dasar masalah kota yang lintas disiplin dan kompleks 

mempunyai implikasi akademis-teoritis pada bidang kajian manajemen 
perkotaan dan pemerintahan di daerah perkotaan, yaitu kajian yang 
luas dan bersifat interdisipliner. Term-term atau konsep-konsep dasar 
dalam ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu administrasi negara, ilmu 
pemerintahan, demografi, ilmu lingkungan, ilmu perencanaan dan 
ilmu manajemen digunakan secara bergantian dan saling mendukung 
untuk memperdalam analisis dan membentangkan akar masalah. 
Kajian interdisipliner ini akan menghasilkan hasil kajian atau analisis 
mendalam dan holistik (menyeluruh) dan menghasilkan rekomendasi 
kebijakan yang dapat diterapkan (applicable). Gagasan atau ide sebagai 
hasil kajian interdisipliner ini dapat dipertentangkan dengangagasan 
atau ide monodisipliner untuk menguji tingkat kesahidannya. Sesuai 
dengan sifat dasar ilmu pengetahuan yang tidak dipahami sebagai pen-
carian kepastian, melainkan sebagai penyelidikan yang berhasil hanya 
sampai pada tingkat penyelidikan yang berkesinambungan.6 

Kajian kontemporer perkembangan kelembagaan pemerintah 
kota, sebagai contoh, akan lebih mendalam bila dikaji dari berbagai 
sudut pendekatan, terutama politik, ekonomi, ruang, demografi dan 
lingkungan hidup. Langkah ini akan lebih berhasil mendeskripsikan 
gejala secara mendalam dan luas serta kaitan sebab-akibat (causa prima) 
kejadian secara simultan. Mengapa bangun organisasi pemerintah 
metropolitan Jakarta sedemikian kompleks dan berbeda dengan rencana 
bangun organisasi pemerintah kota Malang? bagaimana perkembangan 
organisasi pemerintah metropolitan Jakarta? Pertanyaan ini tidak 
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mungkin dijawab dengan sempurna bila kita hanya menjelaskan dari 
sisi perkembangan organisasi an sich, tanpa menjelaskan faktor-faktor 
demografis dan spasial atau ruang yang mempengaruhinya.

Sebaliknya kajian monodisipliner yang hanya menggunakan satu 
perspektif cabang ilmu akan sulit menjelaskan gejala kota yang kompleks 
dan pada gilirannya menghasilkan kesimpulan yang tidak tuntas dan 
lengkap. Masalah kota atau perkotaan yang kompleks dan multiwajah 
memerlukan kajian komprehensif. Dalma Bab II tulisan ini menawarkan 
berbagai perspektif yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu 
gejala. Pendekatan ekonomi, pendekatan lingkungan, atau pendekatan 
ruang/spasial merupakan pendekatan yang paling sering digunakan 
untuk menjelaskan masalah perkotaan yang kompleks.

Pendekatan improving hand yang diperkenalkan dalam BAB IV 
merupakan pendekatan interdisipliner, terutama politik, ekonomi dan 
manajemen, dalam menjelaskan masalah kelembagaan dan masalah 
tanah perkotaan. Metode analisis imroving hand ini adalah dengan 
mengawinkan pemecahan masalah dan analisis kekuatan ekonomi-
politik dalam memetakan suatu masalah.

Namun disadari bahwa buku ini belum membahas semua sektor 
manajemen secara menyeluruh mengingat keterbatasan ruang. Sektor 
perumahan dan infrastruktur tidak dibahas secara khusus dalam bab 
tersendiri, padahal sektor inilah yang menjadi masalah keseharian per-
kotaan. Dalam berbagai penjelasan Bab 3, bab 4, dan Bab 5 secara 
umum dijelaskan dua topik ini. Namun dengan melihat kompleksitas 
sektor perumahan dan sektor infrastruktur ini maka penulis menganggap 
adalah bijaksana untuk membicarakannya secara khusus dalam tulisan 
lain sebagaimana yang telah ada dalam literatur-literatur terdahulu.7 
Dengan lebih memfokuskan pada kajian manajemen perkotaan, 
khusus nya peran pemerintah kota didalam sistem perkotaan (urban 
system) diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan 
mendalam kepada pembaca tentang manajemen perkotaan (urban 
management).
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bAb 1

PENdAhuluAN

Dalam sejarah agama-agama, kota selalu menempati posisi yang 
sentral dalam perkembangan sejarah peradaban umat manusia. 

Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam mengembang kan agama Islam, 
memposisikan “kota” sebagai lokasi sentral untuk menyebarkan ajaran. 
Al-Quran, kitab suci umat Islam, menyebut kata kota (madinah) 
sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat at-Taubah sebanyak dua kali pada 
ayat 101 dan 120 serta sekali dalam surat al-Munafiqun ayat 8. 
Penyebutan madinah di dalam kitab suci mempunyai makna yang 
mendalam. Per tama, berkaitan dengan sejarah hijrah Nabi Muhammad 
SAW pada tahun 622 M ke kota Yasthrib. Kedua, berkaitan dengan 
perkembangan peradaban yang berpusat di kota-kota. Benang merah 
yang dapat dicatat antara kota dan agama adalah keter kaitan erat antara 
keduanya. Pembangunan kota agaknya ber kaitan erat dengan agama. 
Agama yang dibawa oleh nabi dan rasul terdahulu selalu disebarkan di 
antara penduduk kota, termasuk ke kalangan elite politik dan 
pemerintahannya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW juga 
disebarkan di antara penduduk kota perdagangan Mekkah di sebelah 
selatan dan agropolitan Madinah di sebelah utara. Di kota lah terjadi 
tranformasi masyarakat jahiliyah ke masyarakat pencerahan, yang tidak 
hanya urbanized tetapi juga civilized.

Tidaklah berlebihan bila dikatakan peran nabi dan rasul dalam 
sejarah agama-agama digantikan oleh manajer dan pe rencana kota pada 
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saat ini. Jean Jacques Rousseau pernah me ngatakan Perancis tidak akan 
jaya apabila Paris tetap eksis. la prihatin melihat masalah perkotaan 
pada abad ke-16, di mana kota Paris dilanda masalah-masalah sosial. 
Sikap anti kota Rous seau ini bukanlah tidak beralasan. Kemiskinan, 
pemukiman kumuh, masalah lingkungan, kemacetan lalu lintas atau 
ma salah sejenisnya merupakan kejadian yang kasat mata di kota Paris 
saat itu. Namun ramalan Rousseau tersebut tidak menjadi kenvataan. 
Paris tetap eksis dan merupakan kota yang terkenal di dunia.

Idealisme kota Paris sudah tentu tidak sedemikian mudah terealisasi. 
Perencana dan manajer kota-kota di negara yang sedang berkembang 
menghadapi suatu tugas yang berat untuk mewujudkan kota yang 
manusiawi. Pertumbuhan penduduk kota di dunia menjadi suatu gejala 
yang penting, yaitu di be berapa kota lebih dari seperempat penduduknya 
bertambah setiap tahun. Hal ini melampaui kapasitas pengelolaan 
perko taan, karena pertumbuhan terus berlanjut dan wilayah kota 
meluas tanpa batas yang jelas. Kondisi ini merupakan tantangan bagi 
perencana dan manajer perkotaan sebagai aktor yang terkait langsung 
dalam manajemen pembangunan kota dan pemberian pelayanan 
publik. Pengalaman empiris menunjuk kan bahwa pengelola dan 
manajer kota telah gagal untuk men jawab tantangan ini. Sebagian besar 
warga kota hidup di ling kungan yang berkualitas rendah dan tidak 
mempunyai akses kepada air bersih atau sanitasi yang layak. Pada saat 
yang sama pertumbuhan kota telah menyebabkan inefisiensi ekonomi, 
penurunan kualitas lingkungan, dan kesengsaraan pendu duknya.

Kota-kota Tumbuh cepat

Pertumbuhan kota di negara-negara yang sedang berkem bang telah 
menjadi sangat klise, walaupun kenyataan menun jukkan bahwa peren-
cana dan pengelola perkotaan telah beru saha mengatasinya. Dalam 
periode antara 1950-1990, jumlah penduduk kota di dunia telah 
meningkat lebih kurang tiga kali lipat, yaitu dari 730 juta menjadi 2,3 
milyar. Antara tahun 1990-2020 angka ini akan menjadi dua kali lipat, 
melewati 4,6 milyar. 93% dari jumlah itu akan terjadi di dunia yang 
sedang berkembang. Artinya, lebih dari 2,2 milyar penduduk akan 
tinggal di kota-kota kumuh di dunia ketiga. 
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Pada saat ini lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di daerah 
perkotaan. Di negara-negara industri maju, sekitar 93% penduduknya 
tinggal di dae rah perkotaan, sedangkan di negara yang sedang ber-
kembang sekitar 34%. Meskipun demikian, estimasi rata-rata tersebut 
tidak menunjukkan variasi yang tajam di antara negara-negara tersebut, 
yakni lebih dari 90% di Belgia, Inggris, Hongkong, dan Singapura; 
berbeda jauh dengan Nepal, Uganda, Rwanda, dan Burundi yang 
hanya sekitar 10% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Tingkat 
pertambahan penduduk kota di dunia selama periode 1970-1980 
tercatat sekitar 2,5% per tahun, dengan variasi yang tajam antara negara 
industri dengan ne gara-negara berkembang, yakni 1% per tahun ber-
banding 3,7% per tahun. Di dua belas negara Afrika, tingkat per-
tumbuhan penduduk kota diperkirakan melebihi 7% per tahun, 
terutama di awal tahun1980-an.

Secara keseluruhan jumlah penduduk perkotaan di ne gara-negara 
berkembang akan sama dengan jumlah penduduk perkotaan di negara-
negara maju pada awal tahun 1970-an, yang sekarang sekitar 1.400 juta 
dibandingkan dengan 900 juta di negara maju. Tingkat Pertumbuhan 
menjadi agak lambat sejak tahun 1950-an, terutama di negara-negara 
maju. Hal yang sama terjadi pula di negara-negara yang sedang 
berkembang. Namun demikian, jumlah penduduk kota akan terus 
meningkat secara cepat setiap tahunnya. Saat ini terdapat kota-kota 
besar dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa di 124 kota yang tersebar 
di seluruh dunia. 
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Tabel 1.1 
Daftar Kota Besar dengan Populasi Lebih dari 1 Juta Jiwa

No Negara Populasi No Negara Populasi No Negara Populasi No Negara Populasi

1 Seoul 23,400,000 32 Xi’an 4,657,000 63 Medan 2,650,000 94 Vadodara 1,870,000

2 Mumbai 21,600,000 33 Pune 4,625,000 64 Changsha 2,575,000 95 Dammam 1,860,000

3 Delhi 21,500,000 34 Singapore 4,600,000 65 Meshed 2,550,000 96 Jilin 1,830,000

4 Shanghai 17,500,000 35 Nanjing 4,575,000 66 Colombo 2,450,000 97 Coimbatore 1,820,000

5 Calcutta 15,700,000 36 Kuala 
Lumpur 4,525,000 67 Suzhou 2,450,000 98 Baotou 1,810,000

6 Manila 15,600,000 37 Chittagong 4,350,000 68 Patna 2,350,000 99 Bhopal 1,810,000

7 Jakarta 15,100,000 38 Harbin 4,250,000 69 Tashkent 2,350,000 100 Multan 1,740,000

8 Karachi 15,100,000 39 Hangzhou 3,925,000 70 Shijiazhuang 2,325,000 101 Kuwait City 1,730,000

9 Guangzhou 14,700,000 40 Shantou 3,925,000 71 Guiyang 2,275,000 102 Cebu 1,730,000

10 Beijing 12,800,000 41 Pyongyang 3,675,000 72 Urumqi 2,275,000 103 Ludhiana 1,730,000

11 Dhaka 12,600,000 42 Busan 3,575,000 73 Zibo 2,275,000 104 Palembang 1,730,000

12 Tehran 12,100,000 43 Kanpur 3,475,000 74 Lanzhou 2,250,000 105 Changzhou 1,720,000

13 Shenzhen 9,150,000 44 Dalian 3,375,000 75 Taichung 2,225,000 106 Agra 1,700,000

14 Bangkok 8,650,000 45 Jinan 3,275,000 76 Anshan 2,200,000 107 Kochi 1,660,000

15 Wuhan 8,650,000 46 Qingdao 3,200,000 77 Hanoi 2,175,000 108 Semarang 1,660,000

16 Tianjin 8,000,000 47 Bandung 3,175,000 78 Quanzhou 2,175,000 109 Vishakhapatnam 1,610,000

17 Lahore 7,950,000 48 Fuzhou 3,125,000 79 Nanchang 2,125,000 110 Meerut 1,600,000

18 Chennai 7,850,000 49 Jiddah 3,125,000 80 Ningbo 2,050,000 111 Xuzhou 1,590,000

19 Bangalore 7,350,000 50 Faisalabad 3,100,000 81 Bhila-Raipur 2,025,000 112 Asansol 1,580,000

20 Hyderabad 7,150,000 51 Taiyuan 3,100,000 82 Nanning 2,025,000 113 Bhubaneswar 1,560,000

21 Hong Kong 7,100,000 52 Kunming 3,075,000 83 Isfahan 1,960,000 114 Teaejon 1,550,000

22 Taipei 6,700,000 53 Jaipur 3,050,000 84 Xiamen 1,960,000 115 Chandigarh 1,520,000

23 Baghdad 6,250,000 54 Zhengzhou 3,025,000 85 Sana’a 1,950,000 116 Dubai 1,520,000

24 Chongqing 6,200,000 55 Rawalpindi 2,975,000 86 Zhongshan 1,930,000 117 Gaza 1,520,000

25 Ahmadabad 5,650,000 56 Surabaya 2,950,000 87 Tangshan 1,920,000 118 Yantai 1,520,000

26 Dongguan 5,500,000 57 Amman 2,850,000 88 Taoyuan 1,920,000 119 Gwangju 1,500,000

27 Chengdu 5,450,000 58 Lucknow 2,800,000 89 Wenzhou 1,910,000 120 Peshawar 1,500,000

28 Ho Chi 
Minh 5,450,000 59 Kaohsiung 2,775,000 90 Gujranwala 1,900,000 121 Qiqihar 1,500,000

29 Shenyang 5,050,000 60 Kabul 2,750,000 91 Baku 1,890,000 122 Luoyang 1,490,000

30 Riyadh 4,775,000 61 Nagpur 2,700,000 92 Hefei 1,870,000 123 Mecca 1,490,000

31 Yangoon 4,700,000 62 Daegu 2,675,000 93 Indore 1,870,000 124 Varanasi 1,470,000

Sumber : AECOM, “Asia Beyond Growth: Urbanization in the World’s Fastest-Changing 
Continent”, Thames & Hudson Ltd, London, 2010.
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Saat ini lebih dari setengah populasi hidup di dunia tinggal di 
daerah perkotaan. Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar 
kota tersebut berada di Asia (Lihat tabel 1.1). Kota-kota di Asia terus 
saja mengalami pertambahan secara cepat. Hingga saat ini terdapat 194 
kota dengan lebih 1 juta populasi di wilayah Asia. Tahun 2005 populasi 
penduduk yang tinggal di daerah perkotaan berjumlah 40% dari 
populasi di wilayah Asia. Populasi ini diperkirakan akan terus bertambah 
menjadi 55% dari populasi di wilayah Asia pada tahun 2030.

cina
Jumlah penduduk perkotaan yang sangat besar mem punyai akibat 

yang signifikan terhadap jumlah penduduk dunia secara keseluruhan. 
Selama periode 1970-an dan 1980-an, Cina melaksanakan kebijaksanaan 
khusus untuk membatasi pertam bahan penduduk kota. Akibatnya, 
pertumbuhan penduduk kota menurun dari 8% per tahun pada periode 
1950-an menjadi hanya 1,4% pada awal 1980-an. Tingkat urbanisasi 
pun ter masuk dalam kategori rendah, atau hanya 21% dari jumlah 
penduduk. Jumlah ini adalah sekitar seperlima penduduk di negara-
negara yang sedang berkembang, menempati posisi kedua setelah India 
dalam hal pertambahan absolut penduduk kota (periode 1970-1985). 
Pada tahun 2005 populasi penduduk kota sekitar 41% dan diprediksi 
akan terus meningkat hingga 61% pada tahun 2030. Dari sisi perubahan 
ekonomi, tam paknya pemerintah Cina tidak akan dapat mengontrol 
pertum buhan penduduk kota pada masa yang akan datang. Yang jelas 
keadaan tersebut mempunyai implikasi yang signifikan terhadap 
tingkat urbanisasi dunia pada abad ke-21.

Asia selatan dan Asia Tenggara
Wilayah ini mempunyai penduduk kota lebih kurang se pertiga 

dari jumlah penduduk kota di negara-negara yang se dang berkembang. 
Tingkat pertumbuhannya cepat, yaitu lebih dari 4% per tahun dalam 
periode 1970-1985. Rata-rata 26% dari penduduk tinggal di daerah 
perkotaan pada tahun 1985, dan lebih dari separuh penduduk India 
tinggal di daerah per kotaan; hampir sama dengan rata-rata wilayah Asia 
Selatan. Pada tahun 2005 populasi penduduk di India sekitar 29%, dan 
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diprediksi akan terus meningkat menjadi 41% pada tahun 2030. 
Jumlah penduduk India yang besar memberi kontribusi yang paling 
besar pada peningkatan absolut penduduk kota hingga saat ini. United 
Nations Development Programme (UNDP, 2010) mencatat pada tahun 
2010 di Asia Tenggara terdapat sekitar 41.8% penduduk yang hidup di 
daerah perkotaan. Populasi ini diprediksi akan mengalami peningkatan 
sampai dengan 49.7% pada tahun 2025, dan akan menjadi 65.4% 
pada tahun 2050.

Tabel 1.2.
Urbanisasi di Asia Tenggara (1950-2050)

Negara 1950 1975 2000 2025 2050
Brunei 26.8 62.0 71.1 80.9 87.2
Kamboja 10.2 4.4 16.9 26.3 43.8
Indonesia 12.4 19.3 42.0 50.7 65.9
Laos 7.2 11.1 22.0 49.0 68.0
Malaysia 20.4 37.7 62.0 80.5 87.9
Myanmar 16.2 23.9 27.8 44.4 62.9
Philipina 27.1 35.6 48.0 55.4 69.4
Singapura 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0
Thailand 16.5 23.8 31.1 42.2 60.0
Vietnam 9.9 14.6 24.3 36.4 54.9
Timur Leste 11.6 18.8 24.5 40.5 59.0
Asia Tenggara 15.5 23.3 28.2 49.7 65.4

Sumber : Yap Kioe Sheng dan Moe Thuzar, “Urbanization in Southeast Asia: issues and 
impact”, ISEAS Publishing, Singapore, 2012. (UNPD 2010).

Amerika latin (termasuk Karibia)
Kawasan ini merupakan kawasan yang paling urban di dunia 

ketiga, dengan hampir 70% penduduknya tinggal di kota, walaupun 
secara nasional terdapat variasi. Jumlah penduduk perkotaan masih 
terus tumbuh cukup cepat (3,6% per tahun dalam periode 1970-1985), 
tetapi tingkat pertumbuhan ini mulai merosot. Secara keseluruhan, 
jumlah penduduk kota di wilayah ini adalah 24% dari jumlah penduduk 
kota di dunia ketiga.
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Afrika
Afrika dapat dikategorikan sebagai kawasan yang tingkat per-

tumbuhan penduduk kotanya paling cepat, yaitu dengan rata-rata 
angka pertumbuhan 5% per tahun pada periode 1970 -1985. Namun, 
jumlah penduduk kotanya baru mencapai 31% dari keseluruhan 
jumlah penduduk di kawasan tersebut. Wa laupun demikian, jika 
tingkat pertumbuhan tersebut terus ber lanjut, maka jumlah penduduk 
kota di Afrika akan tiga kali lipat sebelum tahun 2020.

Kawasan lain
Di kawasan lain, 9% penduduk kota di negara-negara berkembang 

terdapat di kawasan Asia Barat (5%), Asia Timur yang tidak termasuk 
Jepang dan Cina sebesar 4% dan Pasifik 0,1%. Dua kawasan pertama 
secara relatif telah menjadi ka wasan urban (55% dan 67% dari jumlah 
seluruh penduduk), sementara kawasan Pasifik kurang dari 25%. Dari 
ketiganya, penduduk kota terus tumbuh secara cepat dengan angka 
per tumbuhan 4% per tahun dalam periode 1975-1985. 

Pengaruh pertumbuhan penduduk kota dapat dilihat se cara 
dramatis dengan meneliti tingkat pertumbuhan pada kota -kota besar. 
Pada tahun 1985, tujuh dari sepuluh kota besar di dunia ketiga telah 
tumbuh sedemikian pesat. Meksiko City telah mengambil alih posisi 
Tokyo dan Yokohama sebagai kota terbesar dalam hal jumlah penduduk 
dunia. Sampai tahun 2000, Meksiko diperkirakan akan berpenduduk 
lebih dari 24 juta jiwa. Pada tahun 1985, terdapat 25 kota di dunia 
ketiga yang berpenduduk lebih dari empat juta jiwa (dibandingkan 
hanya 12 kota pada tahun 1970) dan lebih dari 35 kota dengan pen-
duduk lebih dari dua juta jiwa. Antara tahun 1985-2000, 25 kota- kota 
besar di negara-negara yang sedang berkembang akan mendapat 
tambahan penduduk sejumlah satu juta jiwa; yang se cara keseluruhan 
sama dengan jumlah penduduk Inggris. Saat ini Kota Seoul bahkan 
merupakan kota besar yang telah memiliki penduduk sekitar 23 juta 
jiwa (Lihat tabel 1.1).

Yang patut disadari adalah bahwa keprihatinan sebenarnya bukan 
terfokus pada jumlah penduduk, namun lebih pada besarnya proporsi 
penduduk yang tinggal di kota-kota kecil atau kota- kota antara pusat 
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kota. Hardoy dan Satterthwaite mencatat bahwa lebih dari 50% 
penduduk kota di Kenya (1979), 57% di Kolombia, 62% di Pakistan, 
dan 76% di India tinggal di kota -kota kecil atau kota-kota sedang.2

implikasi dari Pertumbuhan Kota

Pertumbuhan kota yang cepat secara langsung berimplikasi pada pem-
bangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Kurangnya pe-
layanan air bersih, system sanitasi yang baik, penyediaan rumah dan 
transportasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan 
penduduk kota, menjadi penyebab utama timbulnya berbagai masalah 
di kota-kota negara-negara yang sedang berkembang. Center for Human 
Settlement, badan PBB yang menangani pemukiman dalam laporannya 
mengestimasikan bahwa sekitar 30% penduduk kota dunia yang sedang 
berkembang tidak mempunyai akses terhadap air bersih dan 40% 
penduduk kota di Asia tinggal di pemukiman yang tidak mempunyai 
sanitasi yang layak. Laporan yang sama menunjukkan bahwa 40-50% 
penduduk di kota di negara-negara yang sedang berkembang tinggal di 
daerah kumuh dan pemukiman informal. 85% di Addis ababa, 59 % 
di Bogota dan 51% di Ankara.3 Karena tidak semua pemukiman 
informal mempunyai kondisi yang layak, mereka tidak menerima 
pelayanan infrastruktur dasar seperti jalan, air dan listrik. Indikator 
kepadatan penduduk atau tingkat hunian per kamar menunjukkan 
tidak cukupnya suplai perumahan. Di India, tingkat hunianper ruang 
rata-rata 2,8 orang, sementara Pakistan dan Sri Lanka sekitar 2,7 orang 
per ruang. Di Bombay Metropolitan Area, 77% rumah tangga dengan 
rata-rata berjumlah 5,3 orang tinggal di satu ruang.4 Pelayanan kota 
yang lain juga menunjukkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pen-
duduk kota. UNHCS mengestimasikan bahwa hanya seperempat dari 
sampah kota yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah kota.5 
Sementara sisanya mungkin didaur ulang, dibakar atau dibuang ke 
sungai atau kali, yang lebih lanjut mengakibatkan masalah kesehatan. 
Tidak cukupnya jaringan jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, 
pelayanan pendidikan dan kesehatan masih jauh dari kebutuhan ideal. 
Pemenuhan pelayanan kesehatan pada kelompok kaya mungkin sangat 
baik, namun sangat berbeda halnya pada kelompok miskin. Di Bombay, 
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India, angka kematian di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di 
daerah pinggiran kota.

Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang layak 
pada semua penduduk sudah tentu sangat besar. Prakash memperkirakan 
biaya per kapita untuk infrastruktur dasar kota berkisar antara 350-500 
dollar AS pada tahun1977, atau 1.400-2.000 dolar AS pada tahun 
1992. oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar 
untuk pertambahan penduduk antara tahun 1990-2000 dibutuhkan 
sekitar 80-120 milyar dolar AS per tahun. Biaya ini hanya sekadar 
memenuhi kebutuhan pertambangan penduduk dan belum termasuk 
peningkatan kondisi dan infrastruktur pemukiman yang ada. Jumlah 
ini adalah sekitar 2,5%-4% dari Produk Nasional Bruto negara-negara 
yang sedang berkembang.6 Pada tahun 1985, Badan Perencana India 
memperkirakan bahwa pemerintah India harus menyediakan dana 
lebih dari 25 miliar dolar AS sampai tahun 2000.7 Sedangkan Indonesia 
diestimasikan bahwa pemerintah harus menginvestasikan sekitar 1,4 
miliar dolar AS per tahun dari tahun 1985 sampai tahun 2000 untuk 
memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur kota, atau sekitar seper-
lima dari anggaran pembangunan.8 Perhitungan tersebut sudah tentu 
penuh dengan perdebatan tentang definisi yang jelas tentang pelayanan 
dasar kota yang layak.

Bagaimana dengan urbanisasi yang terjadi di Indonesia? Sebagai 
salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, Indonesia termasuk 
kedalam level urbanisasi yang berada di urutan tengah(Lihat tabel 1.2). 
Negara Singapura, Malaysia, dan Brunei merupakan negara dengan 
tingkat urbanisasi tinggi dengan tingkat perkembangan ekonomi yang 
tinggi berdasarkan pada GDP per kapita. Negara Kamboja, Timor 
Leste, Vietnam, Laos, dan Myanmar merupakan negara yang tingkat 
perekonomiannya rendah dan dengan tingkat urbanisasi yang rendah. 
Indonesia, Philipina dan Thailand merupakan kategori diantara 
keduanya.9 GDP perkapita dari masing-masing negara di Asia Tenggara 
dapat dilihat dalam tabel berikut.
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Tabel 1.3. 
Urbanisasi, Pertumbuhan Urbanisasi, dan GDP per kapita

Negara

Populasi Tahun 2010 Pertumbuhan 
urbanisasi 
tahunan
(2010-2015)

GDP per 
kapita
(PPP,$) 
(2009)*

Urban 
(‘000)

Total 
(‘000) % Urban

Singapura 4,837 4,837 100.0 0.9 52,840
Brunei 308 407 75.7 2.2 48,714
Malaysia 20,146 27,914 72.2 2.4 14,275
Thailand 23,142 68,139 34.0 1.8 8,479
Indonesia 102,96 232,517 44.3 1.7 4,380
Philipina 45,781 93,617 48.9 2.3 3,604
Vietnam 27,046 89,029 30.4 3.0 3,104
Timor Leste 329 1,171 28.1 5.0 2,677
Laos 2,136 6,436 33.2 4.9 2,401
Kamboja 3,027 15,053 20.1 3.2 2,084
Myanmar 16,99 50,496 33.6 2.0 1,244

*Gross domestic produk
Sumber : Yap Kioe Sheng dan Moe Thuzar, “Urbanization in Southeast Asia: issues and 
impact”, ISEAS Publishing, Singapore, 2012, h. 12. (UNPD 2010; IMF 2010).

Level urbanisasi yang dicapai oleh Indonesia meskipun masih 
berada dalam level pertengahan namun tingkat pertumbuhan penduduk 
Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan terus meningkat pesat dari 
tahun ke tahun. Dalam hal ini perlu dibedakan antara dua pengertian, 
yaitu tingkat pertumbuhan penduduk dan level urbanisasi. Tingkat 
pertumbuhan penduduk dihitung dari jumlah pertambahan penduduk 
dibagi dengan jumlah penduduk pada saat itu. Demikian pula tingkat 
pertumbuhan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, dihitung 
dari jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan jumlah 
penduduk sekarang. Sedangkan level urbanisasi (Level of urbanization) 
adalah persentase jumlah penduduk secara keseluruhan. Dua per-
hitungan ini umumnya digunakan untuk melihat pertumbuhan pen-
duduk yang tinggal di daerah perkotaan di suatu negara. Semakin besar 
tingkat pertumbuhan dan propossi penduduk kota, maka jumlah 
penduduk yang tinggal di daerah perkotaan semakin tinggi.
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Tabel 1.4. 
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Nasional dan Perkotaan di Indonesia

Periode 1961-
1970

1970-
1980

1975-
1980

1980-
1985

1985-
1990

1990-
1995

1995-
2000

2000-
2005

2005-
2025

Nasional 2,2 % 2,41% 2,14% 2,06% 2,16% 2,17% 2,07% 1,98% 1,76%

Perkotaan 2,6% 4,92% 4,88% 5,39% 5,57% 5,68% 5,79% 5,89% 6%

Sumber: Andrew W. Hammer, “Indonesia The Challenge of Urbanizations”, The World 
Bank Paper, 1985.

Data di atas menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk 
kota lebih tinggi (lebih kurang dua kali lipat) dari angka pertumbuhan 
penduduk secara nasional. Pada periode 1961-1970, tingkat per-
tumbuhan penduduk secara nasional 2,2% per tahun dibandingkan 
dengan angka pertumbuhan penduduk kota sebesar 2,6% per tahun. 
Angka pertumbuhan penduduk secara nasional ini mengalami pe-
nurunan yang cukup berarti- yang antara lain disebabkan oleh program 
Keluarga Berancana (KB) Nasional terutama pada periode 1975-1980, 
yang hanya sebesar 2,14% per tahun, menurun lagi menjadi 2,06% 
pada periodde 1980-1985 dan naik sedikit pada periode 1985-1990, 
yaitu sebesar 2,16% serta menurun secara lambat sampai 1,98% pada 
periaode antara tahun 2000 sampai dengan 2005. Sebaliknya, tingkat 
pertumbuhan penduduk kota hampir dua kali lipat setelah tahun 1970. 
secara berturut-turut angka pertumbuhan penduduk kota pada periode 
1970-1975 sebesar 4,92% per tahun, meningkat lagi menjadi 4,88% 
per tahun pada periode 1975-1980, dan menjadi 5,39% pada periode 
1980-1985. Antara tahun 1990 sampai dengan 2005 pertumbuhan 
hampir mencapai 6% setahun, yaitu 5,68% antra 1990-1995; 5,79% 
antara 1995-2000 dan 5,89% antara tahun 5,89% sampai dengan 
2005. Presentase pertumbuhan penduduk yang tinggi ini diprediksi 
akan meningkat seiring diikutinya peningkatan jumlah kota-kota yang 
ada di Indonesia. Hingga tahun 2012 tercatat terdapat sebanyak 94 
kota otonom di Indonesia. Berikut tabel kota-kota di Indonesia beserta 
jumlah penduduknya. 
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Tabel 1.5. 
Nama Kota di Indonesia Beserta Jumlah Penduduknya Tahun 2012

No Nama Kota Jumlah 
Penduduk

No Nama Kota Jumlah 
Penduduk

No Nama Kota Jumlah 
Penduduk

1 Kota Surabaya 2.765.487 34 Kota 
Yogyakarta

388.627 67 Kota Metro 142.733

2 Kodya Jakarta 
Timur

2.693.896 35 Kota Cilegon 360.125 68 Kota Bontang 140.238

3 Kota Bandung 2.394.873 36 Kota Kupang 315.768 69 Kota 
Padang-
sidimpuan

136.275

4 Kota Bekasi 2.334.871 37 Kota Palu 310.168 70 Kota Blitar 131.968
5 Kodya Jakarta 

Barat
2.281.945 38 Kota Ambon 305.984 71 Kota 

Lhokseumawe
129.251

6 Kota Medan 2.097.610 39 Kota Sukabumi 296.681 72 Kota 
Singkawang

128.297

7 Kodya Jakarta 
Selatan

2.062.232 40 Kota Cirebon 296.389 73 Kota Pare-Pare 125.207

8 Kota Tangerang 1.798.601 41 Kota Bengkulu 296.378 74 Kota Langsa 124.270
9 Kota Depok 1.738.570 42 Kota 

Pekalongan
274.839 75 Kota Banjar 123.431

10 Kodya Jakarta 
Utara

1.645.659 43 Kota Kediri 268.507 76 Kota 
Prabumulih

121.137

11 Kota Semarang 1.520.481 44 Kota Kendari 264.673 77 Kota Mojokerto 120.196
12 Kota Palembang 1.440.678 45 Kota Tegal 239.599 78 Kota Magelang 118.227
13 Kota Makassar 1.331.391 46 Kota Binjai 235.450 79 Kota Sorong 118.017
14 Kota Tangerang 

Selatan
1.290.322 47 Kota Pematang 

Siantar
234.698 80 Kota Palopo 116.152

15 Kota Bogor 950.334 48 Kota Jayapura 233.859 81 Kota Bima 112.130
16 Kota Batam 917.998 49 Kota Banda 

Aceh
223.446 82 Kota 

Bukuttinggi
111.312

17 Kodya jakarta 
Pusat

902.973 50 Kota Palangka 
Raya

200.608 83 Kota Bau-Bau 106.638

18 Kota Pekanbaru 882.045 51 Kota 
Probolinggo

196.957 84 Kota 
Payakumbuh

91.279

19 Kota Bandar 
Lampung

873.007 52 Kota 
Banjarbaru

192.309 85 Kota Sibolga 84.481

20 Kota Malang 820.243 53 Kota Pasuruan 186.262 86 Kota Pagar 
Alam

77.580

21 Kota Padang 799.750 54 Kota Tarakan 178.854 87 Kota 
Kotamobagu

69.698

22 Kota Denpasar 788.589 55 Kota Tanjung 
Pinang

177.396 88 Kota Tomohon 61.481

23 Kota Samarinda 685.859 56 Kota Gorontalo 173.951 89 Kota Pariaman 59.728
24 Kota Banjarmasin 612.849 57 Kota Dumai 173.866 90 Kota Solok 58.312
25 Kota Tasikmalaya 578.046 58 Kota Madiun 170.964 91 Kota Sungai 

Penuh
53.281

26 Kota Pontianak 554.764 59 Kota Batu 170.948 92 Kota Padang 
Panjang

44.787
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27 Kota Cimahi 541.117 60 Kota Salatiga 170.332 93 Kota 
Gunungsitoli

35.969

28 Kota Balikpapan 526.508 61 Kota Pangkal 
Pinang

162.930 94 Kota Sawah 
Lunto

35.464

29 Kota Jambi 515.901 62 Kota 
Lubuklinggau

158.824 95 Kota Tidore 
Kepulauan

34.020

30 Kota Surakarta 499.337 63 Kota Ternate 158.418 96 Kota Tual 27.821
31 Kota Serang 428.484 64 Kota Bitung 155.385 97 Kota Sabang 19.049
32 Kota Mataram 402.843 65 Kota Tanjung 

Balai
154.445 98 Kota 

Subulussalam
12.837

33 Kota Manado 394.683 66 Kota Tebing 
Tinggi

145.248

Sumber : Sensus Penduduk 2010

Dari daftar nama kota-kota di Indonesia tersebut (lihat tabel 1.5) 
dapat dibagi menjadi beberapa kategori kota. Kategori pertama adalah 
“Kota Megapolitan” dimana penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. 
Sampai dengan tahun 2010 terdapat sebanyak 14 kota yang memiliki 
penduduk lebih dari 1 juta jiwa. 14 kota tersebut adalah Kota Surabaya, 
Jakarta Timur, Bandung, Bekasi, Jakarta Barat, Medan, Jakarta Selatan, 
Tangerang, Depok, Jakarta Utara, Semarang, Palembang, Makassar, 
dan Tangerang Selatan. Kategori kedua masuk ke dalam kategori “Kota 
Besar” yaitu kota dengan populasi penduduk antara 500 – 1 juta jiwa. 
Terdapat 15 kota yang masuk kategori kota besar sampai tahun 2010 
ini. 15 kota tersebut adalah Kota Bogor, batam, Jakarta Pusat, 
Pekanbaru, Bandar Lampung, Malang, Padang, Denpasar. Samarinda, 
Banjarmasin, Tasikmalaya, Pontianak, Cimahi, Balikpapan, dan Jambi. 
Kategori ketiga yaitu “Kota Sedang”, kota sedang merupakan kota 
dengan populasi penduduk antara 100-500 juta jiwa. Sebanyak 34 kota 
masuk dalam kategori ini. Dan yang terakhir adalah kategori “Kota 
Kecil”. Kota kecil merupakan ketegori dengan jumlah populasi pen-
duduk antara 50-100 ribu jiwa. Sampai dengan tahun 2010 berdasarkan 
data sensur penduduk 2010 terdapat 15 kota di Indonesia masuk dalam 
kategori ini, dan Kota Subulussalam merupakan kota dengan populasi 
penduduk paling sedikit. 

Peningkatan jumlah kota-kota di Indonesia akan terus bertambah 
dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kota-kota ini juga akan terus 
diikuti dengan pertambahan penduduk di daerah perkotaan. Proporsi 
penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan yang 
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tinggal di daerah non-perkotaan disebut sebagai level urbanisasi. 
Economic Social Council for Asia pacific (ESCAP) mencatat level 
urbanisasi dari tahun 1960 sampai tahun 2010 dalam tabel berikut ini

Tabel 1.6. 
Level Urbanisasi di Indonesia (1960 – 2010)

tahun 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015

Persentase 15% 17% 22% 31% 34% 39% 42%

Sumber : ESCAP, 1993 dan 2004.

Level urbanisasi diatas menunjukkan proporsi jumlah penduduk 
secara nasional yang tinggal di daerah perkotaan, yang naik secara pesat 
dari 15% pada tahun 1960 dan menjadi dua kali lipat pada kurun 
waktu tiga puluh tahun, yaitu 31% pada tahun 1990. Pada kurun dua 
puluh tahun terakhir mencapai 39%dan meningkat menjadi 42%.

Komponen-komponen apakah yang memberikan kontribusi di 
dalam peningkatan penduduk kota atau yang tinggal di daerah per-
kotaan? Analisis demografis biasanya mengelompokkan komponen-
komponen tersebut sebagai pertumbuhan alamiah dari penduduk kota 
yang ada, migrasi dari luar kota dan reklasifikasi. Yang dimaksud dengan 
pertumbuhan alamiah adalah jumlah kelahiran dikurangi jumlah ke-
matian dari penduduk yang tinggal di kota. Sedangkan reklasifikasi 
adalah perubahan status wilayah tertentu dari desa menjadi kota. Biro 
Pusat Statistik (BPS) merupakan badan resmi pemerintah yang me-
netap kan kriteria apakah suatu daerah tertentu telah dapat diklasifikasi-
kan menjadi daerah urban atau belum memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 1.7. 
Komponen-Komponen Penyumbang Pertumbuhan Penduduk Kota

Komponen 1961-71 1971-80 1980-85 1990-95 2000-05 2015
Peningkatan 
alamiah dari 
penduduk kota 
yang ada

68% 48% 35,2% 37% 35,691% 25%

Migrasi dan 
Reklasifikasi 32% 52% 64,8% 63% 64,31% 75%

Sumber: Andrew W. Hammer, “Indonesia The Challenge of Urbanizations”, The World 
Bank Paper, 1985, h.12, dan ESCAP, 1993;2004.
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Dari data di atas jelas bahwa komponen peningkatan alamiah 
mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu dari 68% pada periode 
1961-1971 menurun menjadi 36,7% pada periode 1990-1995. sebalik-
nya, komponen migrasi dan reklasifikasi memberikan sumbangan yang 
semakin besar terhadap pertumbuhan penduduk kota dari tahun ke 
tahun. Bila pada periode 1961-1971 hanya sebesar 32% maka pada 
periode 1990-1995 menjadi 63% dan , atau meningkat sebesar 31% 
selama kurang tiga dekade. Antara periode 2000-2005, unsur reklasifi-
kasi mencapai 64,31% dari urbanisasi. Indicator ini menunjukkan 
bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) merupakan 
faktor penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk kota, yang pada 
gilirannya menyebabkan terjadi perkembangan wilayah kota karena 
tekanan pertambahan penduduk yang cepat berupa reklasifikasi wilayah 
pinggiran kota dan pertanian menjadi wilayah perkotaan baru.

Reklasifikasi wilayah-wilayah pedesaan atau pertanian ini, terutama 
dialami oleh beberapa kabupaten di pulau jawa. Kabupaten Tangerang, 
Bekasi, Bogor, dan Bandung merupakan beberapa contoh kabupaten 
yang mengalami perkembangan wilayah pesat sebagai akibat tekanan 
industrialisasi di kawasan kota Jakarta.

Table 1.8. 
Kabupaten yang Mempunyai Tingkat Pertumbuhan Proporsional 

dan Absolut Tinggi

Daerah Peningkatan
Proporsional

Peningkatan
absolut

Jawa Barat
Bogor
Bandung
Kuningan
Cirebon
Bekasi
Tangerang

25,90
16,43
10,38
19,47
38,28
40,08

1.285.407
653.388
-
377.439
964.215
1.292.675

Jawa Tengah
Banyumas
Klaten
Sukoharjo
Kudus
Jepara
Semarang

11,96
10,20
27,63
25,58
16,12
10,37

184.665
-
201.597
191.029
147.812
-
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Batang
Pemalang
Tegal
Brebes

11,01
10,03
16,00
10,26

-
142.162
231.490
179.106

Yogyakarta
Bantul
Sleman

50,28
35,48

356.810
293.255

Jawa Timur
Kediri
Malang
Situbundo
Sidoarjo
Mojokerto
Jombang
Gresik

9,91
9,99
11,45
28,51
14,88
12,16
11,62

140.076
240.876
-
400.755
-
139.549
117.740

Sumber : Tommy Firman, “The Spatial Pattern of Urban Population Growth in Java, 
1980-1990”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, No. 2, Vol. 28, August, 1992.

Peningkatan penduduk kota atau yang tinggal di daerah perkotaan 
di Kabupaten Bantul dan Sleman secara proporsional mencapai masing-
masing 50,28% dan 35,48% selama lebih kurang sepuluh tahun. 
Tingkat pertumbuhan ini cukup cepat dan lebih tinggi dibandingkan 
dengan daerah-daerah lain ( kecuali Tangerang). Pembangunan per-
kotaan yang cepat di Yogyakarta ini telah menyebabkan perkembangan 
ruang fisik kota yang tidak teratur dan mengikuti mekanisme pasar. 
Sebagai akibatnya, berbagai pelayanan publik yang bersifat lintas 
perbatasan harus ditangani melalui kerja sama antar daerah di Daerah 
Istimewa Yogyakarta.

Perluasan wilayah kota yang mengiringi pertumbuhan penduduk 
kota secara kota otomatis membutuhkan pelayanan publik dan infra-
struktur dasar. Kemampuan lembaga-lembaga pemerintah yang ada 
sangat berpengaruh terhadap tututan ini. Namun pada kenyataannya, 
kemampuan lembaga-lembaga pemerintah yang ada untuk mengontrol 
pertumbuhan kota tersebut sangatlah terbatas.

Ruang lingkup buku

Dalam buku ini akan dibahas beberapa tema dan sub- tema yang relevan 
mengenai implikasi dari pertumbuhan kota yang cepat terutama di 
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Indonesia terhadap perubahan mana jemen pemerintahan, konflik 
kepentingan dalam perebutan ruang, pelaksanaan rencana kota, pe-
layanan publik, dan ana lisis sosio-politik pada pengelolaan lingkungan. 
Perbandingan dengan beberapa kota di negara-negara lain diharapkan 
dapat memperkaya analisis pada tema-tema yang dipilih.

Tema 1: 
Pendekatan-Pendekatan Teoritis dalam studi Pemerintahan 

Kota

Tema ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-per masalahan 
berikut ini:
• Penghampiran-penghampiran (pendekatan-pendekatan) apakah 

yang berkembang sampai saat ini untuk mempe lajari dinamika 
pemerintahan dan manajemen perkotaan? 

• Bagaimanakah perbedaan paradigmatik dan teoritis antara satu 
pendekatan dengan pendekatan lainnya?

Tema 2: 
Organisasi Pemerintahan Kota (Aspek Kelembagaan)
Tema ini diharapkan dapat menjawab tentang permasa lahan-
permasalahan berikut ini:
• Bagaimana peran pemerintah dalam mengelola wilayah perkotaan 

yang lebih banyak didorong oleh kekuatan pasar?
• Haruskah pemerintah melakukan intervensi dalam pro ses pem-

bangunan perkotaan?
• Bagaimanakah rancang bangun organisasi pemerintahan kota, baik 

kota sedang maupun metropolitan, yang dilaku kan negara-negara 
industri dan berkembang untuk me ngelola wilayah perkotaan?

• Kapan pemerintah harus melakukan intervensi dan dalam ruang 
lingkup yang bagaimanakah intervensi pemerintah dapat dilakukan 
dalam sistem perkotaan (urban system)?
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Tema 3: 
Manajemen Perkotaan
Tema ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-perta nyaan berikut 
ini:
• Bagaimanakah penerapan teori manajemen dalam me ngelola 

wilayah perkotaan?
• Bagaimanakah penerapan konsep manajemen strategis dalam 

masalah perkotaan?
• Bagaimanakah penerapan konsep “social marketing” da lam me-

laksana kan program pembangunan perkotaan?
• Bagaimanakah penerapan manajemen perubahan dan inovasi 

organisasi dalam merespon perubahan lingkungan yang cepat?

Tema 4: 
Teori dan Aplikasi inovasi pada Organisasi Pemerintah Kota
Tema ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut 
ini : 
• Bagaimana konsep inovasi organisasi publik di pemerintahan kota?
• Bagaimana perspektif teori inovasi dalam level analisis di sektor 

publik?
• Bagaimana pendekatan-pendekatan dalam manajemen perubahan 

organisasi publik?
• Bagaimana teori organisasi pengetahuan dapat menghasilkan 

inovasi di organisasi?
• Apa saja faktor-faktor berpengaruh dalam inovasi organisasi 

pemerintah kota?

Tema 5: 
Perencanaan dan Pengelolaan Pemba ngunan Kota
Tema ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah berikut ini:
• Perspektif teoritis perencanaan kota apakah yang diterap kan di 

Indonesia dan apa implikasinya?
• Bagaimanakah proses pembuatan rencana kota dan pe laksanaannya?
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• Organisasi pemerintah yang mana saja yang terlibat? Bagaimanakah 
peran sektor swasta dan masyarakat dalam penyusunan dan pe-
laksana an rencana kota?

• Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengelola pasar tanah di 
daerah perkotaan?

• Bagaimanakah manajemen tanah yang efisien dan efektif yang 
dapat diterapkan oleh pemerintah kota atau peme rintah pusat?

• Bagaimanakah prospek penerapan bank tanah, konsoli dasi tanah 
dan land readjusment?

Tema 6: 
infrastruktur (Pelayanan Publik) Per kotaan
Tema ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah berikut ini:
• Bagaimanakah keadaan infrastruktur perkotaan Indone sia?
• Bagaimanakah pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan?
• Bagaimanakah kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam 

pembangunan infrastruktur perkotaan? Bagaimanakah pemenuhan 
kebutuhan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, 
pelayanan pengumpulan sampah, listrik, dan air minum untuk 
pemukiman kumuh di daerah perkotaan?

• Bagaimanakah peran LSM dalam memberikan pelayanan publik?

Tema 7: 
Pertumbuhan Kota dan Masalah ling kungan
Beberapa masalah yang hendak dibahas dalam tema ini adalah:
• Bagaimanakah pencemaran udara, air, dan daratan di dae rah 

perkotaan?
• Siapakah aktor yang memberikan kontribusi paling besar pada 

pen cemaran kota?
• Golongan masyarakat manakah yang paling rentan terhadap pen-

cemaran lingkungan atau siapakah yang ha rus menanggung ekster-
nalitas negatif?

• Bagaimanakah mekanisme manajerial yang diterapkan pemerintah 
untuk mengatasi pencemaran di daerah per kotaan?
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Tema 8: 
Transportasi Perkotaan
Beberapa isu akan dijelaskan pada tema ini adalah:
• Apa yang dimaksud transportasi perkotaan?
• Apakah isu kemacetan dikaitkan dengan manajemen transportasi 

berkelanjutan?
• Bagaimana peran pemerintah dan swasta dalam manajemen 

trasnportasi perkotaan?
• Bagaimana perkembangan transportasi perkotaan kota-kota di 

Indonesia?

Tema 9: 
Perumahan di Perkotaan
Beberapa isu yang akan dikaji dalam baba ini adalah:
• Apakah yang dimaksud dengan pasar perumahan?
• Apakah yang dimaksud dengan defisit perumahan
• Bagaimana penyedian rumah bagi kaum miskin perkotaan
• Bagaiman peran pemerintah dalam pasar perumahan di Indonesia?

Catatan:
1. M. Dawam Rahardjo,”Ensiklopedia AI-Qur’an: Madinah”, Ulumul Qur’an, 

No. 5, Vol. N, 1989, h. 52
2. Hardoy dan Satterthwaite, Squatter Life in the Urban Third World, Earthscan, 

London, 1989, h. 260.
3. UIVHCS Report, 1987, h. 77. 
4. Ibid.
5. Ibid., h. 82.
6. Prakash V., “Financing Urban Service in Developing Countries “, dalam 

Rodinelli D.dan G. S. Cheema (Peny.), Urban Service in Developing Countries”, 
Public and Private Roles in Urban Development, Basingstoke, Mac millan, 1988, 
h. 63.

7. N. Harris, “Urbanization, Economic Development and Policy in Developing 
Countries”, Development Planning Unit Working Paper No. 10, London, 1990, 
h. 22.

8. Nick Devas, `New Direction for Urban Planning and Management “, dalam 
Administration of Developnent 34, DAG, Universiry of Birmingham, 1989, h. 
244.

9. Yap Kioe Sheng dan Moe Thuzar, “Urbanization in Southeast Asia: issues and 
impacts”, ISEAS Publishing, Singapore, 2012, h. 11
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bAb 2

PENdEKATAN-PENdEKATAN 
dAlAM sTudi PEMERiNTAhAN KOTA

A. Karakteristik Pemerintah Kota dan Pemerintah 
 di wilayah Perkotaan

Pemahaman pemerintah kota dan pemerintah di wilayah perkotaan 
perlu dipisahkan. Pemerintah kota didefinisikan sebagai suatu unit 
organisasi yang memerintah di suatu kota tertentu, misalnya Pemerintah 
Kota Los Angeles atau Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan batasan 
kota dalam perundang-undangan pemerintahan di Indonesia secara 
administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dibedakan antara lain kota dan daerah khusus ibukota. Sedangkan 
untuk daerah khusus ibukota diatur dengan undang-undang tersendiri. 

Sedangkan pemerintah di wilayah perkotaan mempunyai 
pengertian yang lebih luas. Daerah atau wilayah perkotaan (urbanized 
area) itu sendiri dipahami sebagai daerah yang telah berkembang 
sedemikian rupa menjadi daerah pusat pertumbuhan ekonomi dan 
industri serta pelayanan sosial. Kalau mengambil contoh di Indonesia, 
wilayah ini dapat mencakup beberapa propinsi atau kabupaten dan 
kota, seperti daerah perkotaan Jabotabekjur: Jakarta, Bogor, Tangerang, 
dan Cianjur. Bogor dan Cianjur secara administratif berada di wilayah 
Propinsi Jawa Barat, Tangerang berada di Propinsi Banten. Dengan 
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demikian , pemerintah di daerah perkotaan dapat terdiri dari beberapa 
unit politik atau organisasi atau pemerintah daerah tertentu, yang 
melewati batas yurisdiksi masing-masing daerah yang bersangkutan.

Secara administratif dalam tingkat yang paling bawah, yaitu desa, 
BPS biasanya menggunakan beberapa kriteria untuk mengklasifikasikan 
suatu kelurahan sebagai peralihan dari desa ke desa yang telah menjadi 
kota, dengan melihat keberadaan fasilitas-fasilitas yang ada, sebagai 
berikut.

Tabel 2.1.
Jenis Fasilitas sebagai Kriteria untuk Pengklasifikasian Kelurahan

no. Jenis Fasilitas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sekolah Dasar atau yang sejenis
Sekolah Menengah Pertama atau yang sejenis
Sekolah Menengah Atas atau yang sejenis
Bioskop
Rumah Sakit
Pusat Pelayanan Kesehatan atau Klinik
Rumah Bersalin
Jalan yang dilalui oleh kendaraan roda empat
Telepon dan Kantor Pos
Pasar dengan bangunan lengkap
Pusat belanja
Bank
Pabrik
Restoran
Listrik
Penyewaan fasilitas pesta

Sumber: BPS, 1990

Dengan menggunakan kriteria-kriteria di atas, maka se cara 
adminis tratif sebuah desa dapat mengajukan peningkatan statusnya 
menjadi kelurahan atau desa yang telah menjadi “ko ta” dengan tidak 
memperhatikan jumlah dari masing-masing fasilitas tersebut. Jenis-
jenis fasilitas tersebut diasumsikan seba gai fasilitas-fasilitas sosio-
ekonomi pada masyarakat yang kos mopolit sesuai dengan perkembangan 
ekonominya.

Selanjutnya perlu juga dipahami apa yang dimaksud de ngan 
pemerintahan di daerah perkotaan. Pemerintahan adalah suatu proses 
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memerintah dari suatu unit politik atau unit orga nisasi pemerintah 
tertentu. Dengan demikian, pemerintah di daerah perkotaan adalah 
suatu proses memerintah dari unit -unit politik yang ada di daerah 
perkotaan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebagai 
suatu unit politik yang memerintah di daerah perkotaan - sebagaimana 
dilihat dari jumlah dan jenis fasilitas sosial yang tersedia di atas -, maka 
sifat atau karakteristik dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah 
kota dan pemerintah-pemerintah di wilayah per kotaan sangat berbeda 
dengan pemerintah di daerah non perkotaan. Ada beberapa karakteristik 
yang membedakan secara substansial antara keduanya, yaitu:

1. Masalah-masalah yang ditangani oleh pemerintah kota dan atau 
perkotaan melewati batas yurisdiksi adminis tratifnya. Sebagai 
contoh, masalah limbah pabrik atau ru mah tangga tidak dapat 
dilokalisir per daerah atau unit pemerintahan tertentu. Namun 
sebaliknya masalah ini melewati batas daerah atau yurisdiksi daerah 
kota tertentu, yang lebih lanjut menghendaki pengelolaan antar 
peme rintah kota atau pemerintah-pemerintah daerah di daerah 
perkotaan tersebut. Contoh lain adalah masalah sampah. Suatu 
kota yang telah padat penduduknya dan tidak ada lahan yang ter-
sedia untuk tempat pembuangan akhir (fi nal dumping site) sampah 
padat kota akan mengalami kesulitan untuk menangani masalah 
sampah tersebut jika tidak mempunyai kerja sama dengan daerah-
daerah te tangga yang masih mempunyai lahan yang cukup luas 
dan layak untuk tempat pembuangan dan pengolahan sampah 
padat. Oleh karena itu, secara singkat masalah institusi pengelolaan 
perkotaan yang semakin kompleks dan rumit seiring dengan 
semakin membesarnya wilayah kota serta melimpah keluar batas 
wilayah administrasinya, sehingga melibatkan lebih dari satu unit 
administrasi.1 

2. Kompleksitas masalah pemerintah. Masalah yang diha dapi oleh 
pemerintah kota atau pemerintah di daerah perkotaan lebih 
kompleks dibandingkan dengan yang dihadapi oleh pemerintah di 
daerah non-perkotaan. Yang dimaksud dengan masalah yang 
kompleks adalah masa lah yang saling bergantung, subyektif, 
buatan, dan dinamis. Misalnya, masalah pembebasan tanah milik 
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negara di kawasan pemukiman kumuh, yang tidak hanya sekadar 
memindahkan penduduk ke daerah lain. Hal ini berkaitan dengan 
keberlangsungan hidup pemukim tersebut, kare na lokasi tempat 
tinggal tersebut mempunyai aksesibilitas yang baik dengan tempat 
berusaha dan bahkan rumah atau tempat tinggalnya menjadi 
tempat yang berfungsi untuk menambah pendapatan, selain ber-
fungsi sebagai tempat berteduh. Contoh kedua adalah masalah 
kema cetan lalu lintas. Masalah kemacetan lalu lintas ini disebab-
kan oleh besarnya jumlah kendaraan dan sempitnya ruas jalan. 
Pemerintah kota sendiri tidak mungkin dapat mela rang pen duduk-
nya untuk memiliki lebih dari satu kendaraan roda empat. Yang 
menjadi kewenangan pemerintah kota adalah menambah panjang 
dan lebar jalan kota. Na mun usaha terakhir ini tidak akan me-
mecah kan masalah jika penduduknya terus membeli kendaraan 
roda empat seiring dengan peningkatan pendapatan dan selera 
mere ka. Pada keadaan seperti inilah masalah kemacetan ter sebut 
disebut masalah dinamis dan menuntut pemerintah pusat untuk 
membuat kebijakan perpajakan yang pro gresif terhadap pemilikan 
kendaraan roda empat. 

3. Struktur organisasi pemerintah yang statis berhadapan dengan 
masalah pemerintahan sangat dinamis. Secara tra disional, struktur 
organisasi pemerintah kota sangat lam ban berubah. Unit-unit 
organisasi tertentu telah diatur melalui peraturan daerah atau 
peraturan pemerintah ting kat atasnya. Menghadapi masalah ini, 
pemerintah kota atau pemerintah di daerah perkotaan dituntut 
untuk selalu berinisiatif menciptakan organisasi baru atau mengem-
bangkan organisasi (organizational development) untuk merespons 
perubahan sosial tersebut.

Dalam perspektif yang berbeda Ronald L. Krannich2 me nyatakan 
bahwa:

“The nature of the municipal policy-making process differs for each 
level of government. At the central level, it mainly involves setting 
Performance standards, conducting routine supervisory functions, 
issuing orders, and processing documents. Overall, central adminis-
tration has few direct contact with day-by-day activities of municipal 
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government. The policy making process at the municipal level differs 
markedly from the process at the other levels. Both elected and 
appointed local officials delivers basic urban services such as 
sanitation, fire protection, health and education. These services are 
direct and locality-specific, and they entails street-level relationships 
with local citizens,”

(Hakekat dari proses pembuatan atau perumusan kebijakan di kota 
berbeda dengan setiap tingkat pemerintah lainnya. Di tingkat Pusat, 
biasanya mencakup penentuan standar prestasi, pengawasan, pem-
buatan peraturan, dan pemrosesan dokumen. Secara ke seluruhan, 
pemerintah pusat mempunyai kontak yang sedikit de ngan kegiatan 
rutin sehari-hari sebagaimana yang ditemui oleh pemerintah kota. 
Pemerintah kota harus memberikan pelayanan dasar kepada pen-
duduk kota seperti sanitasi, pemadam kebakaran, kesehatan, dan 
pendidikan. Pelayanan-pelayanan ini bersifat lang sung dan spesifik-
lokal, dan menyangkut hubungan langsung de ngan penduduk 
kota.)

Hubungan langsung atau kontak langsung antara aparat pemerintah 
kota dengan penduduk kota bersifat rutin sehari -hari, yang sangat 
berbeda dengan pola hubungan antara aparat pemerintah pusat dengan 
penduduk atau warga masyarakat. Hubungan emosional antara aparat 
pemerintah kota dengan masyarakat ini, secara khusus disebabkan oleh 
ciri-ciri khas jenis pelayanan publik di daerah perkotaan sebagai berikut:

1. Masyarakat secara langsung rnengajukan keluhan ter hadap 
kuantitas dan kualitas pelayanan seperti kerusakan jalan, kekeruhan 
air minum, keterlambatan pemadaman kebakaran, dan lain 
sebagai nya;

2. Adanya preferensi individual dari yang menerima pela yanan. Yang 
dimaksud dengan preferensi individual ada lah adanya keberagaman 
dalam persepsi anggota masya rakat terhadap pelayanan publik 
perkotaan.

3. Adanya preferensi individual dalam menghindari pelak sanaan 
peraturan-peraturan hukum atau pemerintah. Arti nya, setiap 
anggota masyarakat mempunyai kepentingan untuk selalu meng-
hindari peraturan pemerintah atau pera turan perundang-undangan 
seperti menghindari penge naan pajak atas pendapatan atau tanah, 



Achmad Nurmandi

44

menghindari izin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Oleh 
karena itu, aparat pemerintah di daerah perkotaan harus mempu-
nyai pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap se mua per-
aturan perundang-undangan dan kelemahannya, terutama yang 
berkaitan dengan masalah-masalah per kotaan.

Pertimbangan pelayanan publik, efisiensi dan kesadaran masyarakat 
akan pengaruhnya kepada kebijakan publik seba gai faktor-faktor yang 
mempengaruhi perkembangan orga nisasi pemerintahan kota memang 
signifikan. Struktur orga nisasi yang ada terasa tidak mampu menangkap 
perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Banyak fungsi 
baru yang harus ditangani oleh pemerintah kota, terutama dalam 
pelayanan dasar (basic services) seperti pengumpulan sampah, sanitasi, 
kesehatan, dan pendidikan; mendorong dan meng koordinasikan pe-
rencana an kota, terutama yang berkaitan de ngan manajemen lahan 
perkotaan, distribusi dan alokasi dari proses pembangunan ekonomi, 
dan pemberian insentif.3 

City Development Index (cdi)
City Development Index (CDI) dapat digunakan untuk mengukur 

rata-rata kesejahteraan dan akses individu pada fasilitas perkotaan. CDI 
saat ini sering digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pem-
bangunan pada suatu kota. CDI memiliki formulasi yang dapat di-
hitung sesuai dengan rumus. Terdapat beberapa sub-indeks yang dapat 
digunakan untuk menghitung City Development Index, yaitu dengan 
melihat pada Infrastruktur, Pengelolaan persampahan, Kesehatan, 
Pendidikan, dan Produk Kota, dimana rata-rata dari hasil tadi digunakan 
untuk menilai CDI. Setiap sub-indeks adalah kombinasi dari beberapa 
indikator yang telah dinormalkan untuk memberikan nilai antara 0 
dan 1. Untuk dapat melihat lebih jelas mengenai penghitungan CDI, 
dapat dilihat dibawah ini : 
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Tabel 2.2.
Formula Perhitungan City Developmnet Index

Indeks Formulasi

Infrastruktur 25 x Pelayanan Air Bersih + 25 x Saluran Sanitasi + 25 x Jaringan 
Listrik + 25 x Jaringan Telepon

Persampahan 50 x Pengelolaan Limbah Cair + 50 x Pengelolaan Sampah

Kesehatan (Angka Harapan Hidup - 25) x 50/60 + (32 - Angka Kematian 
Bayi) x 50/31,92

Pendidikan 25 x Angka Melek Huruf + 25 x Partisipasi Sekolah
Produk Kota (log Produk Kota - 4,61) x 100/5,99

CDI
(Sub-Indeks Infrastruktur + Sub-Indeks Persampahan + Sub-
Indeks Pendidikan + Sub-Indeks Kesehatan + Sub-Indeks Produk 
Kota) / 5

Sumber : UN-Habitat, 2005 dalam Widiantono, Doni J dan Ishma Soepriadi, 
“Menakar Kinerja Kota – Kota di Indonesia”, Buletin Penataan Ruang, Edisi Januari-
Februari 2009. http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=120

Menurut Widiantono untuk menghitung CDI di Indonesia tetap 
menggunakan dasar perhitungan seperti pada tabel 2.1. Namun ter-
dapat beberapa perubahan dan penyederhanaan dalam menggunakan 
variabel-variabel di setiap sub-indeksnya. Hal ini terkait dengan keter-
sediaannya data yang dibutuhkan. 

Tabel 2.3. 
Perhitungan CDI Indonesia

Sub-Indeks Formula

Insfrastruktur
33,3 x Pelayanan Air Bersih + 33,3 x Saluran Sanitasi + 33,3 x Jaringan 
Listrik

Persampahan Pengelolaan Sampah x 100

Kesehatan
(Angka Harapan Hidup - 25) x 50/60 + (32 - Angka Kematian Bayi) x 
50/31,92

Pendidikan 25 x Angka Melek Huruf + 25 x Partisipasi Sekolah
Produk Kota (log $ PDRB Kota - 4,61) x 100/5,99

CDI
(Sub-Indeks Insfrastruktur + Sub-Indeks Persampahan + 
Sub-Indeks Pendidikan + Sub-Indeks Kesehatan + Sub Indeks 
Produk Kota) / 5

Sumber : adaptasi dari UN-Habitat (2005) dalam Widiantono, Doni J dan Ishma 
Soepriadi, “Menakar Kinerja Kota – Kota di Indonesia”, Buletin Penataan Ruang, Edisi 
Januari-Februari 2009. http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart& 
idart=120
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Tabel 2.4. 
Variabel Perhitungan CDI Kota Indonesia

Variabel Sub 
Indeks Data yang Digunakan Keterangan

Pelayanan Air 
Bersih

Rumah tangga yang mengakses 
air bersih dari PaM  

Saluran Sanitasi Rumah tangga yang memiliki 
jamban sendiri

Tidak ada kategori 
kepemilikan jamban yang 
‘layak’ atau ‘tidak layak’

Jaringan Listrik Rumah tangga pelanggan PLN  
Pengelolaan 
Sampah

Rumah tangga yang terlayani 
pelayanan sampah sistemik  

Angka Harapan 
Hidup

Harapan hidup penduduk saat 
lahir  

Angka Kematian 
Bayi Angka Kematian Bayi Jumlah kematian bayi per 

1000 kelahiran
Angka Melek 
Huruf

Angka Melek Huruf penduduk 
dewasa  

Partisipasi 
Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah Dasar 
dan Sekolah Menengah

Angka Partisipasi Sekolah 
Dasar tidak dikategorikan 
berdasarkan usia penduduk

Produk Kota PDRB kota ($) PDRB dibagi dengan kurs $ 
pada akhir tahun 2005

Sumber : Widiantono, Doni J dan Ishma Soepriadi, “Menakar Kinerja Kota – Kota di 
Indonesia”, Buletin Penataan Ruang, Edisi Januari – Februari 2009. http://bulletin.
penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=120

Pembangunan yang dilakukan pemerintah kota saat ini haruslah 
berdasar kepada kesejahteraan penduduk. Perbaikan pada aspek sosial-
ekonomi penduduk maupun penyediaan insfrastruktur kini telah men-
jadi tanggung jawab pemerintah kota. 

Un tuk lebih memahami secara baik masalah organisasional yang 
dihadapi oleh pemerintah kota dan pemerintah di wilayah perkotaan 
serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam studi pemerintahan 
kota, akan dibahas berikut ini.

Urban government dan urban administration biasanya sering di-
gunakan secara bergantian untuk menunjuk kepada masalah peme-
rintahan kota, walaupun secara substansial keduanya mempunyai 
penger tian yang berbeda. Konsep per tama lebih mengacu kepada 
masalah pemerintahan dan politik di kota, sedangkan konsep kedua 
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lebih mengacu kepada masa lah manajemen kota. Terdapat beberapa 
pendekatan dan va rian dalam studi tentang pemerintahan kota, seperti 
pende katan siapa yang memerintah, di mana, kapan dan apa pengaruh-
nya.4 Atau pendekatan bagaimana meningkatkan efi siensi, efektivitas, 
reponsivitas, dan keadilan atau persamaan dalam pemerintah.5 

b. Pendekatan-Pendekatan dalam studi Pemerintahan Kota

1. Pendekatan ilmu Politik
Jurgen Ruland melakukan kategorisasi dengan enam pen dekatan 

besar dalam mempelajari pemerintahan kota: pen dekatan legal-
kelembagaan (legal institutional approach), pen dekatan normatif 
(normative approach), pendekatan model sirkular kausasion (model of 
the circular causation), pende katan kekuasaan masyarakat (community 
power approach), pendekatan sistem terpenetrasi (penetrated system 
approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).6

Pendekatan legal kelembagaan lebih membahas pemerin tahan kota 
dari peraturan-peraturan kelembagaan, fungsi-fung si yang dilaksanakan, 
kekuasaan atau urusan yang dimiliki, ukuran optimal pemerintah kota, 
otonomi, keuangan, manaje men personalia, dan aspek-aspek prosedural. 
Alderfer’ secara eksklusif memfokuskan studinya pada “bentuk” dan 
“struktur” dengan menggunakan pendekatan ini. Sedangkan studi-
studi dengan topik yang sama di Asia Tenggara lebih memperde batkan 
isu desentralisasi yang dipengaruhi oleh perspektif de mokrasi, 
liberalisasi, dan paham kemajemukan Barat. Pende katan ini lebih 
banyak dipengaruhi oleh teori-teori modernisasi yang memfokuskan 
pada reformasi kelembagaan pemerin tahan. Sebagai contoh, studi yang 
dilakukan di Filipina lebih memfokuskan pada otonomi, manajemen 
personalia, peren canaan kota, kinerja pemerintah kota dalam berbagai 
pembe rian pelayanan publik, dan sejenisnya. Thailand, di bawah 
National Institute of Developmentn Administration (MDA), juga mem-
pelajari masalah otonomi lokal.

Kritik utama terhadap pendekatan ini adalah terlalu for malistik 
dan legalistik, sehingga lebih banyak bersifat deskriptif dan kurang 
bersifat analitis. Akibatnya, pendekatan ini tidak mampu memberikan 
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jawaban-jawaban yang memuaskan ten tang masalah-masalah yang ber-
kaitan dengan siapa yang ber kuasa, kapan, bagaimana, dan apakah 
pengaruhnya.

Pendekatan normatif merupakan pendekatan antitesis terhadap 
pendekatan legal kelembagaan. Pendekatan ini lebih menekankan pada 
nilai-nilai demokrasi, partisipasi politik, oto nomi lokal, keterwakilan, 
dan tanggung jawab terhadap publik. Penelitian-penelitian yang 
sebelum   nya lebih memfokuskan pada aspek-aspek administratif, pada 
pendekatan ini telah beralih kepada aspek-aspek politik atau proses 
politik. Asumsi yang ditawarkan oleh pendekatan ini adalah bahwa 
pemba ngunan sosial-ekonomi hanya dapat berhasil jika program dan 
proyek yang dijalankan sesuai dengan kondisi lokal dan regio nal. Oleh 
karena itu, hak untuk berpartisipasi dalam perenca naan dan pelaksanaan 
pembangunan (bottom-up planning) harus diwujudkan atau development 
from below.

Terdapat dua aliran besar di dalam pendekatan ini, yaitu pendekatan 
demokrasi perwakilan (representative-democracy approach) dan pen-
dekatan akar rumput (grass-rootsapproach). Aliran pertama lebih mem-
fokus kan pada substansi demokrasi lembaga-lembaga lokal. Lembaga-
lembaga pemerintah lokal atau kota merupakan lembaga yang ideal 
untuk melaksanakan demokrasi di tingkat yang paling bawah. Dalam 
konteks ini, maka pembangunan politik harus difokuskan pada pen-
ciptaan suasana yang pluralistik bagi perbedaan pendapat dan sistem 
pemerintahan perwakilan. Aliran pertama ini lebih mengguna kan 
standar-standar demokrasi Barat dalam penentuan kriteria demokrasi 
perwakilan, yang memang tidak sesuai dengan kon disi sosio-kultural 
masyarakat Asia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak 
studi yang menggunakan pende katan ini menyimpulkan bahwa 
pemerintah lokal di Asia adalah pemerintah yang tidak demokratis dan 
tidak aktif. Dengan kata lain, pendekatan ini sangat bersifat etnosentrik 
atau terlalu bias terhadap kriteria-kriteria Barat untuk mengukur situasi 
sosial di negara-negara non-Barat.

Aliran kedua dari pendekatan normatif adalah pendekatan akar 
rumput. Pendekatan ini berakar pada gerakan sosial politik alternatif, 
sebagai bentuk baru tuntutan politik dari wilayah per kotaan di Eropa 
dan Amerika Latin pada abad ke-16 dan 17. Gerakan ini cenderung 
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bersifat radikal, dengan tuntutan uta nanya adalah artikulasi dan 
agregasi kepentingan kaum miskin perkotaan. Untuk mencapai tujuan 
itu, maka gerakan kolektif dalam proses demokratisasi dari bawah, 
terutama yang berkait an dengan partisipasi kaum miskin di dalam 
proses politik dan ekonomi, menjadi prioritas utama. Gerakan ini 
merupakan gerakan sosial yang otonom, yang diorganisir oleh kaum 
miskin dan bebas dari pengaruh pemerintah pada struktur organisasi, 
tujuan, pengambilan keputusan, tindakan, dan pemilihan pada 
kelompok pendukungnya. Namun dalam sejarah politik di Asia 
Tenggara, gerakan kaum miskin perkotaan ini dapat di katakan relatif 
mandul, karena sistem politik yang otoriter atau semi-otoriter yang 
cukup menghambat munculnya gerakan sosial politik tersebut.

Pendekatan Model Penyebab Sirkular berdasarkan pada model 
Gunnar Myrdal tentang hubungan antara institusiona lisasi dan pem-
bangunan ekonomi.8 Dengan menggunakan model ini juga Rigg 
menunjukkan dari hasil studinya di Filipina bahwa rendahnya tingkat 
otonomi lokal dan lemahnya lem baga-lembaga lokal disebabkan oleh 
keterbelakangan (under development). Stagnasi ekonomi dan tidak ber-
kembangnya lembaga-lembaga lokal adalah variabel yang saling mem-
pengaruhi dan dikatakan oleh Myrdal sebagai backwash effect. Sebalik-
nya, di negara-negara maju ditemukan lembaga-lemba ga lokal yang 
kuat dan mapan.9 Bagi Rigg, desentralisasi dan otonomi lokal bukanlah 
obat yang mujarab untuk melawan kemiskinan dan stagnasi ekonomi, 
karena pelimpahan we wenang yang besar kepada pemerintah lokal 
dalam masyarakat prismatik akan membawa dampak yang tidak di-
inginkan, se perti penguatan oligarki lokal, yang selanjutnya me nyebab-
 kan keterbelakangan ekonomi dan ketimpangan sosial.10

Untuk memecah lingkaran setan keterbelakangan terse but, maka 
Rigg mengusulkan konsep kutub pertumbuhan eko nomi dan kelem-
bagaan, dengan ciri utama adalah pemerintah pusat yang kuat. Hal 
yang terakhir ini akan menyebabkan ter capainya efisiensi struktur 
administrasi lokal di negara-negara yang sedang berkembang atau di 
dalam masyarakat prisma tik.” Namun usul Rigg ini dapat dikatakan 
sebagai model pembangunan yang diadopsi dari negara-negara Barat, 
yang pada kenyataannya belum tentu cocok bagi negara yang se dang 
berkembang. Sebaliknya, justru model kutub pertum buhan ini sering 
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menghasilkan ketimpangan ekonomi antar wilayah sebagaimana yang 
dialami oleh Indonesia saat ini, dengan dominasi ekonomi Pulau Jawa 
atau Indonesia Barat.

Pendekatan Kekuasaan Masyarakat (Community Power Approach) 
merupakan pendekatan yang berusaha mengidenti fikasi struktur ke-
kuasaan dalam sebuah masyarakat melalui analisis empiris. Penelitian 
yang menggunakan pendekatan ini memfokuskan pada peran elite 
dalam politik lokal, asal mereka, latar belakang sosial ekonomi, pola 
sikap dan perilaku, tujuan, dan sumber daya yang digunakan untuk 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan lokal, pola hubungan 
dan ko munikasi antar anggota elite dan faksi-faksinya.

Ada tiga teknik yang digunakan untuk membedah struktur ke-
kuasaan ini, yaitu teknik posisional, teknik reputasional dan teknik 
desisional. Teknik pertama melihat struktur kekuasaan dari posisi legal 
seseorang dalam suatu masyarakat atau dalam suatu organisasi. Jika 
sese orang memegang posisi penting da lam suatu organisasi atau masya-
rakat, maka ia menduduki pira mida tertinggi dalam struktur kekuasaan. 
Teknik kedua lebih melihat struktur kekuasaan dari reputasi orang-
orang yang ada di dalamnya. Jika reputasinya baik, maka kemungkinan 
besar wilayah (domain) kekuasaan yang dimilikinya pun akan besar 
pula. Sedangkan teknik terakhir lebih memfokuskan pada siapa aktor 
yang membuat keputusan-keputusan penting dalam sua tu organisasi 
atau masyarakat. Walaupun aktor tersebut tidak menempati posisi 
penting dalam suatu organisasi, namun bila ia secara dominan membuat 
keputusan-keputusan, maka di dalam piramida kekuasaan aktor ter-
sebut menempati posisi yang paling tinggi.

Pendekatan sistem penetrasi (penetrated system approach) meng-
analisis pengaruh kekuatan supralokal dan interaksi politik vertikal ter-
hadap pemerintah lokal. Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang 
sebagai sasaran pengaruh politik dan birokrasi utama, baik dari peme-
rintah lokal maupun peme rintah pusat, terutama dalam pengambilan 
keputusan-kepu tusan. Pemerintah pusat dengan otoritas legal dan 
sumber daya keuangannya selalu menempatkan masyarakat dalam 
posisi lemah.

Terdapat dua aliran utama di dalam pendekatan ini, yaitu pen-
dekatan otoritarian dan pendekatan klien. Pendekatan oto ritarian lebih 
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banyak berasal dari studi-studi di Amerika Latin yang melihat kondisi-
kondisi historis dan sosial yang menye babkan munculnya pemerintah 
yang otoriter. Studi-studi me ngenai pemerintah lokal menunjukkan 
secara kuat tersen tralisasinya kekuasaan pada rezim yang otoriter, yang 
melaku kan penetrasi sampai tingkat lokal. Hat ini dilakukan untuk 
menjamin doktrin keamanan nasional, yang lebih lanjut berarti 
stabilisasi rezim. Melalui kooptasi, pengangkatan pejabat yang loyal, 
manipulasi pemilu lokal, dan cara lain, pemerintah pusat berusaha 
memperkuat pengaruhnya terhadap pemerintah lo kal. Lebih lanjut 
studi ini memfokuskan pada dua jenis peme rintah lokal yang berkaitan 
dengan stabilitas rezim, yaitu sistem pemerintah lokal di wilayah 
ibukota dan organisasi-organisasi masyarakat bawah yang disponsori 
oleh pemerintah.

Konsentrasi penduduk miskin di wilayah perkotaan dan ke-
senjangan sosial yang ada merupakan prakondisi bagi re volusi sosial. 
Untuk meredam keresahan sosial ini, maka ja ringan organisasi rukun 
warga (neighbourhood organizations) diperkuat dan dikontrol sebagai 
bagian dari sub-pemerintah lokal. Studi-studi yang ada menunjukkan 
bahwa organisasi organisasi sejenis ini lebih merupakan instrumen 
politik bagi stabilisasi rezim pada wilayah-wilayah yang secara politik 
sa ngat sensitif. Dengan demikian, integrasi masyarakat ke dalam sistem 
politik tidak dilakukan secara sukarela, melainkan me lalui paksaan 
struktural dan fisik.12

Aliran kedua dari pendekatan sistem terpenetrasi adalah pendekatan 
klien atau bapak-anak buah. Klientisme terutama dicirikan pada 
hubungan yang saling menguntungkan dan hubungan yang tidak 
egaliter. Studi-studi dalam pendekatan ini memberikan konsentrasi 
pada tema-tema besar seperti bagaimana hubungan patron-klien yang 
dihubungkan dengan perubahan ekonomi, dampak perkembangan 
sistem patron klien, dan peranan kaum miskin dalam sistem politik 
patron klien.

Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) le bih mem-
fokuskan pada profil dan perbandingan dari beberapa pemerintah lokal 
atau metropolitan. Annamarie Hauck Walsh melakukan studi terhadap 
13 kota metropolitan, yang ia be dakan antara variabel-variabel 
lingkungan, variabel-variabel input dan variabel-variabel ouput. Model 
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yang dikembangkan ini diadopsi dari model Gabriel Almond13 dan 
David Easton14 tentang sistem politiknya. Variabel-variabel lingkungan 
terdiri dari kejadian-kejadian internasional; sedangkan level nasional 
adalah demografi, ekonomi, sosial, geografi, politik, dan bio logis. 
Variabel-variabel input terdiri dari tuntutan yang berasal dari berbagai 
aktor politik seperti partai politik, elite, birokrat, kelompok kepentingan, 
gerakan massa dan sebagainya serta sistem kelembagaan lainnya. 
Variabel terakhir berkaitan dengan hubungan timbal balik yang di-
gambar kan sebagai sistem dinamik perkotaan, yang merespon 
perkembangan kota di masa yang akan datang.

Selain pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam ilmu 
politik, di dalam analisis masalah pemerintahan kota dapat pula di-
gunakan pendekatan interdisipliner ilmu ekonomi dan ilmu politik, 
yaitu pendekatan ekonomi-politik. Dalam pen dekatan ini terdapat dua 
aliran besar yang secara paradigmatik saling bersaingan. Pertama, 
paradigma neoklasik yang mewa kili sumbangan ekonomi pebangunan 
generasi kedua. Ke dua, ekonomi politik pertentangan kelas di antara 
kelas-kelas dominan dalam tradisi Marxian.16 Aliran ekonomi pem-
bangun an lebih melihat kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan 
tidak melihat aktor-aktor ekonomi mana yang berperan dalam pem-
bangunan ekonomi tersebut. Sebaliknya, aliran ke dua lebih mem-
fokuskan analisisnya pada bukti-bukti empiris keterpisahan kota dan 
desa dan membangun teori sosio-politik, di mana bias urban dilihat 
dari pertumbuhan ekonomi.

Fu-chen Ho mengajukan sebuah model keterkaitan dan per-
tentangan antara kota dan desa, terutama pada situasi eko nomi negara-
negara berkembang sekitar tahun 1980-an dan secara empiris masih 
relatif valid sampai dekade 1990-an. Da lam model yang dikembangkan 
oleh Fu-chen Ho, dunia dibagi menjadi dunia Utara (negara-negara 
industri maju) dan dunia Selatan (negara-negara yang sedang ber-
kembang), yang berbe da antara satu sama lain. Hubungan dagang dan 
ekonomi an tara dua dunia tersebut ditandai dengan hubungan yang 
tidak adil, di mana terjadi pengisapan sumber daya alam dari negara-
negara di dunia Selatan oleh negara-negara Utara.” Hubungan yang 
tidak adil ini dapat dilihat dalam gambar berikut.
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Gb. 1.1. Model Makro Spasial Dasar di Asia Tenggara 
Sumber: Diadopsi dari Fu chen-Ho (peny.), Rural Urban Relation and Regional 
Development, UNCRD, Nagoya, Japan, 1987, h. 32.

Keterangan:
(1) WM atau World Market yang terdiri dari negara-negara yang sedang ber-

kembang yang memasarkan produk-produk primer dan mengekspor pro duk-
produk manufaktur. Sedangkan negara-negara industri mengekspor produk-
produk industri dan teknologi.

(2) Urban-Formal Sector (UF) adalah sektor formal di daerah perkotaan yang terdiri 
dari sektor bisnis, modern, dan industri;

(3) Urban-Informal Sector (UI) adalah sektor informal kota yang terdiri dari 
pedagang kaki lima, buruh kota, pekerja harian, dan sejenisnya;

(4) Rural Export (RX) adalah sektor-sektor pedesaan yang bersifat komersial yang 
dieksploitasi untuk keperluan ekspor, seperti sumber daya alam, pertambangan.

(5) Rural Peasant (RP) adalah sektor tradisional yang terdiri dari petani, petani 
gurem, dan pengusahaan pertanian yang mengandalkan alam.

Ekonomi di negara-negara Asia Tenggara (termasuk dalam dunia 
Selatan) secara struktural dicirikan oleh sumber daya alam yang kaya, 
pasar domestik yang relatif terbuka dan secara relatif rnempunyai 
kemampuan teknologi rendah. Prosespenatrans- formasi sosial ekonomi 
yang terjadi adalah terjadinya naman modal asing secara besar-besaran 
di daerah perkotaan (no. 3) dan konsentrasi industri substitusi impor di 
sana (no. 4). Kedua proses ini secara langsung atau pun tidak mendorong 
pembentukan sektor “modern-formal” di daerah perkotaan. Pada sisi 
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lain terjadi proses marjinalisasi masyarakat kota yang tidak terlibat dan 
terserap ke dalam sektor modern tersebut, karena tingkat pendidikan 
dan ketrampilan yang rendah atau buta huruf fungsional. Buta huruf 
fungsional adalah ketidak mampuan masyarakat untuk menyesuaikan 
diri dengan peru bahan sosial dan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan 
kota yang cepat dan konsentrasi sumber-sumber ekonomi nasional me-
rupakan daya tarik bagi masyarakat desa untuk bermigrasi secara massal 
ke daerah perkotaan (no. 6).

Model ekonomi politik di atas tampaknya memberikan tingkat 
penjelasan yang cukup memuaskan bila kita ingin mengeksplorasi 
keberadaan kota dan peran apa yang harus dimainkan oleh pemerintah 
kota dalam kerangka makro ekonomi tersebut.

Sementara itu pendekatan-pendekatan yang ditawarkan oleh 
Ruland memang lebih berdimensi politis dan merujuk pada studi-studi 
klasik perkotaan, namun tidak mengeksplorasi pendekatan-pendekatan 
manajerial dan ekonomi - sebagai mana digambarkan oleh Fu-chen Ho 
- dan lingkungan yang lebih kontemporer. Walaupun pendekatan-
pendekatan politik banyak diminati dalam studi masalah perkotaan 
karena mem berikan daya eksplanasi (penjelasan) yang cukup baik 
untuk mendudukkan masalah pemerintahan kota secara mendasar, 
khusus  nya tentang struktur kekuasaannya, namun disadari bahwa pen-
dekatan tersebut tidak memberikan problem solving terhadap masalah-
masalah riil yang dihadapi oleh pemerintah kota. Masalah-masalah per-
kotaan seperti kualitas lingkungan kota, kuantitas rumah layak huni 
yang minimal dibandingkan dengan jumlah penduduk kota, kuantitas 
dan kualitas pela yanan publik dan lain sebagainya adalah masalah-
masalah yang harus dianalisis melalui pendekatan-pendekatan 
manajerial, ekonomi dan lingkungan.

Secara substansial, organisasi pemerintah kota bertugas men-
distribusi  kan kesejahteraan dan pendapatan. Dari perspektif teori 
pilihan publik (public choice theory), konsep pemerintah kota me-
lakukan redistribusi kesejahteraan secara empiris sulit dibuktikan.15 
Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah kota ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan dan kepuasan individual penduduk kota jelas 
sangat sulit dipenuhi. Sedangkan dari perspektif teori politik Marxian, 
dalam wilayah perkotaan selalu ada kelas masyarakat yang tertindas dan 
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tidak diuntungkan oleh struktur sosial dan ekonomi yang ada, 
sementara ada kelas lain yang berkuasa baik secara politik maupun 
ekonomi. 

Michael Keating lebih melihat politik redistribusi kesejahteraan 
dan pendapatan dari faktor budaya dan struktukral.16 Faktor budaya 
mengacu kepada solidaritas dan kepentingan umum menjadi landasan 
utama kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota, seperti keperdulian 
kepada pekerja sektor informal, perbaikan pemukiman kumuh dan 
sebagainya. Sedangkan faktor struktural mengacu kepada sistem sosial 
yang terfragmentasi dalam masyarakat kota, baik dari aspek kelas 
maupun suku bangsa. Pada kota-kota di negara,seperti Amerika Serikat 
dan Perancis, stratifikasi dan fragmentasi sosial antara kulit hitam dan 
kulit putih atau migran dari negara-negara Asia dan Afrika dengan suku 
bangsa Eropa, politik redistribusi harus memperhatikan variabel-
variabel ini. Bentuk-bentuk politik redistribusi disebutkan oleh Keating 
antara lain:
• Penetapan pajak kota yang progresif pada masyarakat mampu;
• Alokasi jabatan administratif dan politik sesuai dengan distribusi 

jumlah penduduk secara proporsional;
• Belanja publik proporsional pada suku bangsa atau kelas sosial 

tertentu;

2.  Pendekatan Manajerial
Pendekatan manajerial dalam studi pemerintahan kota lebih mem-

fokuskan bagaimana rancang bangun organisasi pe merintahan kota 
dalam menghadapi masalah-masalah perko 

taan yang mendesak untuk dipecahkan. Pendekatan ini cende rung 
mengabaikan struktur organisasi formal yang diatur oleh undang-
undang pemerintahan lokal dari masing-masing nega ra, dan lebih pada 
bagaimana peran dan fungsi yang dapat dimainkan oleh pemerintah 
kota sebagai salah satu aktor dalam pembangunan kota. Urban 
Management Programme (UMP), sebuah organisasi PBB di bawah 
UNHCS, menggambarkan bahwa pemerintah kota merupakan salah 
satu aktor yang men jalankan peranan vital dalam manajemen perkotaan. 
Selain itu terdapat dua aktor yang perlu dilibatkan dalam meme cahkan 
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masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kota, yaitu LSM dan 
sektor swasta.

UMP dengan berbagai program, penelitian dan konsultasi dengan 
pemerintah kota berusaha memperkenalkan pende katan baru ini, 
dengan menonjolkan aspek kerja sama antara pemerintah dengan 
organisasi non-pemerintah dan pihak swasta di dalam memecahkan 
masalah perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang. Gambar 
di atas menunjuk kan bahwa unsur-unsur pemerintah tidak hanya 
pemerintah nasional dan lokal, namun juga badan-badan pemberi 
bantuan kredit lunak bagi pembangunan prasarana dan sarana perko-
taan seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sejenis nya. 
Sampai saat ini pendekatan manajerial ini mendapat perha tian 
pemerintah-pemerintah negara di Asia dan Afrika.

Dalam perspektif lain, Terry McGee mengemukakan kate gorisasi 
pendekatan manajerial dengan lebih menekankan pa da segi per-
kembangan ruang kota. la menegaskan pentingnya dilakukan beberapa 
langkah untuk mengantisipasi perkem bangan ruang kota yang 
sedemikian cepat. Dalam konteks negara ASEAN, ia mengajukan enam 
langkah yang disebutnya sebagai “metrofitting” (penyusunan kembali 
kota metropo litan).17

Pertama, pemerintah harus membuat keputusan strategis yang di-
prioritaskan pada daerah perkotaan, yang mencakup analisis geografis 
tentang jumlah penduduk, pekerjaan, per tumbuhan ekonomi, 
kebutuhan infrastruktur, dan kesejah teraan sosial. Kedua, pemerintah 
harus mengembangkan pen dekatan manajemen yang integratif ter-
hadap daerah-daerah perkotaan tersebut. Ketiga, pemerintah perlu 
meningkatkan akses kepada wilayah-wilayah baru tersebut. Keempat, 
peme rintah harus secara terus-menerus memonitor masalah ling kungan 
dan penggunaan lahan untuk meminimalisasi konflik. Kelima, peme-
rintah harus mengembangkan kebijakan terha dap sumber daya 
manusia. Keenam, pemerintah perlu lebih memperhatikan peran sektor 
swasta dalam wilayah ini.

Khusus pada komponen kedua dari metrofitting di atas, selanjutnya 
McGee mengajukan sebuah paket kebijakan dalam kerangka pengem-
bangan pendekatan manajemen integratif, dengan unsur-unsur sebagai 
berikut:
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(a) Diperlukan strategi pembangunan nasional, regional dan daerah 
yang terpadu;

(b) Diperlukan perubahan kelembagaan dari pendekatan manajemen 
proyek sektoral ke manajemen metropolitan, yang meliputi 
peningkatan desentralisasi pengambilan keputusan dan peng-
awasan;

(c) Diperlukan peningkatan kemampuan meningkatkan pendapatan 
dari tanah dan pajak;

(d) Diperlukan peningkatan sumber daya manusia di segala lini untuk 
menangani masalah perkotaan; dan

(e) Diperlukan kebijakan yang tepat untuk memecahkan ma salah 
lingkungan.

Model manajemen metropolitan integratif yang diajukan McGee 
di atas secara jelas merupakan kritik keras terhadap gaya manajemen 
proyek yang dilakukan oleh pemerintah-pe merintah di Asia Tenggara, 
yang cenderung terpecah-pecah dan bersifat sektoral. Artinya, peme-
cahan masalah-masalah kota dengan menggunakan gaya proyek dari 
proyek satu ke proyek lain, namun tanpa kesinambungan dan keter-
kaitan satu sama lain. Misalnya, pada tahun anggaran tahun 1994/95 
dialokasikan perbaikan jalan kota, namun tidak memperha tikan sektor 
lain (air minum atau kesehatan). Seringkali dinas tertentu memperbaiki 
jalan kota, sedangkan dinas lain mem perbaiki saluran air minum, yang 
harus menggali jalan-jalan yang baru saja diperbaiki tersebut. Dengan 
demikian, gaya pendekatan ini banyak menimbulkan masalah daripada 
me mecahkan masalah itu sendiri.

3.  Pendekatan Ekonomi
Dalam pendekatan ekonomi ini, pemerintah kota dipan dang 

sebagai salah satu aktor ekonomi, yaitu sebagai produsen barang dan 
jasa bagi masyarakat kota. Dari perkembangan ekonomi kontemporer 
dalam skala global, peran pemerintah kota sebagai aktor ekonomi ber-
fungsi mendorong dinamika investasi asing dan pertumbuhan ekonomi 
nasional. Proses globalisasi ekonomi sebuah bangsa, khususnya bangsa 
In donesia telah menyebabkan pergeseran peran pemerintah baik 
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pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dari peran-peran tradisional 
selama ini.

Apakah yang menjadi penyebab proses globalisasi eko nomi ter-
sebut? Variabel pertama adalah sebagai pengaruh lang sung dari proses 
globalisasi yang melanda Asia Pasifik dan Indonesia pada khususnya. 
Unifikasi Indonesia ke dalam ja ringan global, menurut Kenichi Ohmae, 
disebabkan oleh 4-I (industry, investment, individual consumer, and 
information technology). Keempat unsur tersebut menyebabkan suatu 
ne gara menjadi borderless nation (bangsa tanpa mempunyai batas). 
Industri dan investasi tidak lagi melihat batas negara, namun dapat 
dipindahkan atau ditanamkan dimana pun sesuai dengan ke inginan 
pihak yang mempunyai modal. Demikian pula pola konsumsi individu 
cenderung homogen di seluruh dunia, karena didukung oleh teknologi 
informasi. Kentucky Fried Chicken yang sangat mendunia dan me-
lintasi batas budaya sebuah negara mungkin cukup ilustratif menjelaskan 
hal ini.

Dalam level pemerintahan, terjadi perubahan besar-be saran dalam 
menjalankan proses memerintah (governing) yang sangat berbeda 
dengan masa sebelumnya, terutama di negara -negara yang sedang ber-
kembang, dari peran pengatur (re gulator) dan pelaksana (aktor) sekali-
gus bergeser menjadi re gulator dan fasilitator. Pergeseran peran ini 
disebabkan semakin besarnya peran sektor swasta dalam pemerintahan. 
Indikator yang menyolok untuk membuktikan asumsi ini adalah sxvas-
tanisasi perusahaan-perusahaan negara baru-baru ini yang dilaksanakan 
di Indonesia dalam hal pelayanan publik. Alfin Toffler menamakan 
proses ini sebagai ‘otonomisasi’, di mana negara menderita dua tekanan 
sekaligus. Pertama, tekanan untuk terlibat dalam persoalan supra-
nasional.Kedua, tekanan untuk menvebarkan pengelolaan negara 
kepada unit-unit sub nasional.18

Variabel eksternal yang kedua adalah kemampuan finan sial 
pemerintah yang terbatas, yang berhadapan dengan tun tutan masyarakat 
yang semakin tinggi untuk memperoleh pelayanan yang baik. 
Pemerintah tidak mungkin membiayai semua kebutuhan masyarakat, 
mulai kebutuhan pangan, san dang sampai papannya. Dengan ketidak-
mampuan ini, maka pemerintah kota harus berperan sebagai aktor 
ekonomi, baik sebagai produsen barang maupun jasa dan bekerja sama 
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de ngan perusahaan-perusahaan swasta. Peran pemerintah terse but 
dikenal sebagai public entrepreneurship. Apakah yang mem beda kan-
nya dengan peran tradisional, yang selama ini dimainkan oleh peme-
rintah? Perbedaan antara peran tradisio nal dan peran wira swasta serta 
harapan pemerintah kewira swastaan ini dapat digambarkan sebagai 
berikut.

Tabel 2.5. 
Peran yang Diharapkan dari Pemerintah Lokal/Kota

Peran Tradisional Peran Kewiraswastaan
Pemerintah memproduksi 
semua pelayanan publik atau 
peran sentral

Pemerintah hanya sebagai fasilitator yang 
mengontrak/memberikan konsensi kepada 
pihak lain

Peran historis perusahaan 
negara

Pemerintah secara aktif mendirikan 
perusahaan

Semua kebutuhan masyarakat 
di biayai oleh pemerintah 
dengan kemampuan finansial

Kebutuhan masyarakat di kelola sedemikian 
rupa untuk di sesuaikan

Peran masyarakat yang pasif 
dalam proses pembangunan

Peran masyarakat yang aktif, melalui 
kerjasama pemerintah dan pihak swasta

Pelayanan publik tertentu di 
berikan pada semua tingkatan

Pelayanan publik tertentu difokuskan pada 
tingkat dan kelompok yang lebih terbatas

Pemerintah menawarkan 
pelayanan publik

Pemerintah memasarkan pelayanan publik

Hubungan minimal dengan 
pihak swasta

Kerjasama yang aktif antara pemerintah dan 
pihak swasta

Pemerintah lebih memfokuskan 
pada rencana jangka pendek

Pemerintah memfokuskan pada perencanaan 
jangka panjang dan strategis

Struktur organisasi yang 
birokratis

Struktur organisasi yang longgar

Peran tradisional yang biasanya dilakukan oleh pemerin tah adalah 
memproduksi semua pelayanan publik yang dila kukan oleh perusahaan-
perusahaan negara. Asumsi yang digu nakan adalah bahwa semua 
kebutuhan masyarakat harus di biayai oleh pemerintah dan, sebaliknya, 
masyarakat berada pada posisi yang pasif. Guna memenuhi tuntutan 
peran seperti ini, maka organisasi-organisasi pemerintah baik kota 
maupun non-perkotaan dikembangkan sedemikian rupa untuk mela-
yani berbagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah mem-
bentuk perusahaan negara atau daerah yang menangani urusan pangan, 
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jalan, reklame, telekomunikasi, kuburan, pe nerbitan, dan sebagainya. 
Dengan demikian, organisasi peme rintah pun menyerupai gurita yang 
menjalar ke mana-mana tanpa mempertimbangkan efisiensi. Jumlah 
pegawai mem bengkak dan terjadi inflasi, namun gaji yang diterima 
kecil.

Sebaliknya peran kewiraswastaan yang dilakukan oleh pemerintah 
kota hanyalah sebagai fasilitator saja. Pemerintah hanya memasarkan 
pelayanan publik. Kondisi ini telah men ciptakan berbagai mekanisme 
pengelolaan atau manajemen pelayanan publik baru, seperti BOT 
(build, operate, and trans fer), BOO (build, operate, and own) dan 
BOOT (build, operate. own, and transfer). Pembangunan jalan to1 di 
Indonesia meng gunakan skema BOT, di mana pihak swasta diberikan 
konsesi dalam jangka waktu tertentu untuk mengembalikan investasi 
yang telah dikeluarkan.

Karakteristik ekonomi dan peran ekonomi dari pemerin tah kota di 
atas menyebabkan beberapa pertanyaan yang rele van dengan keberadaan 
pemerintah kota di dalam Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Permasalahan yang harus dikaji lebih mendalam dari sudut ekonomi 
politik kota adalah ke dudukan kota sebagai tempat pemusatan modal 
dan aktivitas sektor formal modern. Pada sisi lain, kota telah menjadi 
tempat terjadinya marjinalisasi masyarakat pinggiran yang tidak dapat 
diserap di sektor formal-modern. Dikaitkan dengan kenyataan ini, 
maka pembelaan terhadap kepentingan masyarakat ping giran yang ter-
singkir dari sektor formal adalah dengan cara mengalokasikan peranan 
dan intervensi pemerintah kota secara optimal. Mekanisme pasar jelas 
tidak dapat diandalkan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan 
pengangguran.

Untuk mengendalikan kekuatan pasar ini, Bish dan Os trom meng-
ajukan suatu pendekatan pilihan publik (public choice,) untuk me-
mahami permasalahan publik perkotaan,’ terutama yang berkaitan 
dengan preferensi individual sebagai mana dijelaskan di atas. Pada 
pendekatan ini, masalah-masalah pemerintah kota difokuskan pada 
individu-individu. Individu -individu ini diasumsikan bertindak atas 
dasar pengetahuan tentang alternatif-alternatif yang mungkin layak 
bagi mereka. Individu juga diasumsikan mempunyai preferensi yang 
bera gam dan menekankan pada kemungkinan yang berhubungan 
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dengan preferensinya. Individu akan memilih dari kemung kinan-
kemungkinan itu, yang mereka percayai paling mem berikan ke-
untungan.

Adanya asumsi terhadap individu ini mensyaratkan peme rintah 
kota atau pemerintah di daerah perkotaan untuk menve imbangkan se-
demikian rupa kepentingan-kepentingan indivi du dengan kepentingan 
umum. Ketidakberhasilan dalam me ngendalikan kepentingan individu 
ini akan membawa dampak yang besar bagi masyarakat golongan 
marjinal. Sebagai contoh dapat dilihat dari masalah kemacetan lalu 
lintas di bawah ini.

Gb. 1.3. Pengaruti Pemilikan Kendaraan Pribadi terhadap Maya soslal(sociat Cost)
Sumber: Sutrisno Prawiro H. Ekonomi Publik, Modul Universitas Terbuka, 
Jakarta,198G.

Pertama, sumbu horizontal menunjukkan jumlah ken daraan 
umum dan kendaraan pribadi, sedangkan sumbu ver tikal menunjukkan 
ongkos atau tarif umum kendaraan publik (seperti bus kota). Kurva 
menunjukkan permintaan terhadap kendaraan umum, dan kurva AA’ 
menunjukkan tarif kendaraan umum. Pada titik E sepanjang kurva 
AA’, biaya sosial (social cost) atau biaya yang harus ditanggung masya-
rakat meningkat, karena adanya kemacetan lalu lintas. Apabila dahulu 
penum pang membayar setinggi OA atau BE, karena kemacetan lalu 
lintas penumpang harus membayar setinggi OG atau BF (yang di-
sebabkan oleh rasa letih dan kehilangan waktu di jalan). Tingginya 
social cost atau eksternalitas negatif yang ditimbul kan oleh kemacetan 
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biaya sosial lalu lintas adalah seluas segi empat AFGH. Untuk meng-
hilangkan atau meminimalisasi ini, hendaknya diusahakan agar se-
jumlah kendaraan yang melalui daerah bersangkutan hanya mencapai 
jumlah OH.

Kedua, asumsi tentang barang-barang dan jasa. Individu diasumsi-
kan mempunyai preferensi-preferensi sendiri, baik tentang barang 
privat maupun barang publik. Barang-barang tersebut mempunyai 
karakteristik yang beragam. Individu individu tidak dapat diabaikan 
dari menikmati barang-barang publik. Barang-barang dan pelayanan 
seperti keamanan, pe layanan polisi, pemadam kebakaran dan kualitas 
lingkungan adalah tugas-tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh 
pe merintah kota atau unit politik yang terkait.

Ketiga, asumsi terhadap organisasi. Barang publik dan pelayanan 
mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan-ke butuhannya, namun 
banyak pula individu yang tidak mampu memenuhinya. Untuk meng-
atasi dilema ini, maka peran peme rintah kota sangat penting. Pemerintah 
di harapkan dapat meng komunikasikan preferensinya pada barang-
barang dan jasa publik melalui sebuah “mekanisme organisasi”.

Asumsi kepada organisasi harus menjadi perhatian peme rintah. 
Pembentukan dinas-dinas otonom di lingkungan peme rintah kota 
selama ini lebih didasarkan pada objek fisik dan tugas pengaturan saja. 
Pembentukan dinas pasar, dinas perta manan dan kebersihan lebih 
didasarkan pada adanya pasar dan perlunya kebersihan dan taman-
taman kota. Dalam pera turan daerah-peraturan daerah tentang pem-
bentukan dinas dan susunan organisasi tidak terdapat perhatian secara 
lang sung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misal nya, 
pembentukan Dinas Paririwisata di Yogyakarta, yang susun annya 
terdiri dari Sub-Dinas Pemasaran, Sub-Dinas Sarana Wi sata, Sub-Dinas 
Bina Program, Sub-Dinas Diklat dan Unsur Pelaksana.19

Lebih lanjut Bish dan Ostrom memberikan pedoman bagi pengem-
bangan organisasi pemerintahan kota, sebagaimana dikatakannya 
berikut ini:

“The theory of government inherent in the reform tradition suggest 
certain casual relationship among uariabels. Among there asso-
ciations are thefollowing (1) increasing the size of urban govern-
mental unit through consolidation udll be associated with improwd 
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output ofpublic serznces, increased efficiencv, increased responsi-
bility of local official and increased confidence among citizens about 
their capacity to effect public policies; (2) reducing the municipality 
of jurisdictions senring an urban are through conso lidation will also 
be associated unth improved output ofpublic ser vices, increased 
efficiency, increased responsibility oflocalofficials and increased 
confidence among citizens about their capacity to affect public 
policies. ‘’25

(“Dalam teori pemerintahan yang secara inheren selalu berubah 
yang menyangkut hubungan sebab akibat antarvariabel, yaitu (1) 
se makin meningkatnya besaran unit pemerintahan kota melalui 
kon solidasi akan berkaitan dengan output pelayanan publik yang 
di tingkatkan, peningkatan efisiensi, peningkatan tanggung jawab 
apa rat kota dan peningkatan kesadaran masyarakat kota akan 
tanggung jawab mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik; (2) 
penci utan yurisdiksi pelayanan pemerintah kota adalah juga melalui 
konsolidasi yang berkaitan dengan peningkatan output pelayanan 
publik, peningkatan efisiensi, peningakatan tanggung jawab aparat 
pemerintah kota dan peningkatan kesadaran masyarakat akan tang-
gung jawabnya untuk mempengaruhi kebijakan publik.”)

Dengan demikian, variabel-variabel peningkatan pela yanan publik, 
efisiensi, tanggung jawab aparat dan peningkatan kesadaran masyarakat 
kota untuk mempengaruhi kebijakan publik sangat berpengaruh 
kepada perubahan organisasi pe merintahan kota, baik pengembangan 
ataupun penciutan. Pe ngembangan dilakukan melalui pembentukan 
unit-unit baru yang relevan dengan kebutuhan pelayanan baru yang 
dike hendaki oleh masyarakat kota. Sebaliknya, penciutan organisasi 
pemerintahan kota dilakukan melalui swastanisasi pelayanan publik 
yang baru. Dengan kata lain, pemerintah kota tidak perlu membentuk 
unit atau dinas baru dengan pertimbangan efisiensi pembiayaan. 
Sebagai contoh, masyarakat kota meng hendaki adanya pelayanan 
pembangunan perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan 
rendah. Pemerintah kota da pat saja membentuk dinas perumahan atau 
sebaliknya tidak membentuk dinas perumahan, namun menyerahkan 
sepenuh nya kepada pihak swasta.
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4.  Pendekatan lingkungan
Terma lingkungan yang digunakan mengacu kepada sumber dasar 

alami seperti air, tanah, dan udara. Diskusi ten tang lingkungan per-
kotaan mencakup dimensi yang lebih luas, yakni dimensi sosial, politik 
dan ekonomi dari dampak proses urbanisasi yang cepat. Sebagai contoh 
adalah masalah tanah, yaitu bagaimana tanah diperoleh masyarakat 
dengan luas ter tentu, oleh siapa dan bagaimana bentuk kepemilikannya.

Pendekatan ilmu lingkungan dalam studi pemerintahan kota me-
rupakan pendekatan yang paling baru, yang bersifat interdisipliner 
antara ilmu sosial dan ilmu alam. Penggunaan konsep dan teori ilmu 
alam dalam studi lingkungan perkotaan ditujukan untuk memberikan 
penjelasan secara ilmiah terhadap masalah-masalah lingkungan yang 
dihadapi sehari-hari oleh penduduk kota. Beberapa alasan rasional yang 
signifikan yang menuntut para pengambil kebijakan atau aparat 
pemerintah kota untuk memperhatikan masalah lingkungan ini. yaitu:

•	 Keunikan	 karakteristik	 lingkungan	 wilayah	 perkotaan.	 Masalah	
lingkungan kota tertentu berkaitan erat dengan ciri dan lokasi kota 
yang bersangkutan, yang secara langsung juga dipengaruhi 
ekosistem yang lebih besar dalam skala regional: apakah terletak di 
daerah pantai atau pegunungan, landai atau curam, kepulauan 
ataukah pedalaman, dan lain sebagainya. Masing-masing kota 
sesuai dengan lokasi dan ciri lingkungannya mempunyai masalah-
masalah spesifik yang potensiai mempengaruhi penduduknya.

•	 Tingkat	 pertumbuhan	 dan	 jumlah	 penduduk	 kota.	 Jum	lah	 dan	
tingkat pertumbuhan penduduk berhubungan langsung dengan 
konsentrasi spasial penduduk, industri perdagangan, konsumsi 
energi, konsumsi air bersih, volume sampah yang dihasilkan dan 
masalah lingkungan lainnya, yang secara kumulatif menuntut 
respons strategisdari manajer-manajer kota;

•	 Tingkat	 pendapatan	 dan	 pembangunan	 ekonomi.	 Se	buah	 kota	
yang lebih banyak dihuni oleh masyarakat yang berpendapatan 
menengah ke bawah menghadapi masa lah lingkungan yang ber-
beda dengan kota yang dihuni oleh penduduk yang berpendapatan 
menengah ke atas. Kota yang disebut pertama cenderung ber-
hadapan de ngan masalah-masalah polusi indoor, pencemaran air 
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ta nah dan kekurangan pelayanan dasar publik (air minum, pen-
didikan dan kesehatan). Sedangkan kota yang disebut kedua 
cenderung berhadapan dengan masalah limbah beracun dan polusi 
udara. Namun yang terjadi di kota kota negara yang sedang ber-
kembang, kota dihuni oleh campuran penduduk yang ber pen-
dapatan beragam, mulai dari yang berpendapatan rendah sampai 
yang ber pendapatan tinggi. Dengan demikian, masalah ling kungan 
yang harus dipecahkan oleh manajer peme rintahan kota sangat 
kompleks, mulai dari kekurangan fasilitas air minum sampai 
dengan penanganan limbah beracun.

•	 Masalah	lingkungan	yang	berdimensi	spasial	dan	bersifat	mestyebar.	
Masalah lingkungan yang dihadapi oleh se buah kota tidak hanva 
bersifat lokal, namun saling berpe ngaruh satu sama lain dan 
cenderung berskala luas. Misal nya, masalah polusi air di Jakarta 
merupakan isu ling kungan yang bersifat regional, yang berkaitan 
dengan pentingnya konservasi sumber daya alam di kawasan 
Puncak sebagai pemasok air bersih bagi penduduk Ja karta. Dengan 
demikian, masalah air bersih di Jakarta tidak berdiri sendiri, namun 
berkaitan dengan pena nganan air bersih di kawasan lain, yaitu 
Jawa Barat. 

•	 Peranan	 aktor-aktor	 lokal.	 Kualitas	 lingkungan	 di	 sebuah	 kota	
tidak ditentukan oleh satu aktor (pemerintah) saja, namun sebalik-
nya ditentukan oleh berbagai aktor dan hasil interaksi antara 
mereka. Aktor-aktor tersebut antara lain adalah rumah tangga, 
sektor swasta, dan pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan 
manajerial dan operasional serta daya tanggap terhadap penduduk 
lokal dan lemba ga-lembaga pemerintah merupakan faktor yang 
menentu kan kualitas lingkungan kota.

Ditinjau dari jumlah penduduk, kota-kota di Indonesia akan 
menyerap lebih kurang separuh dari jumlah penduduk yang ada hingga 
tahun 2010. Secara global, dari studi terhadap perkembangan penduduk 
di seluruh negara diketahui bahwa dua puluh satu kota di dunia akan 
berpenduduk lebih kurang 10 juta; tujuh belas di antaranya di negara-
negara yang sedang berkembang dan sebelas di antaranya di Asia. Lebih 
dari itu, 50 kota di negara-negara yang sedang berkembang akan ber-
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penduduk lebih kurang 4 juta jiwa, 30 di antaranya di Asia. Sementara 
itu, 72 kota berpenduduk antara 2-4 juta, 42 di antaranya berada di 
Asia. Meningkatnya jumlah penduduk secara cepat di daerah perkotaan 
secara langsung mem-ebab kan meningkatnya kebutuhan akan lahan 
untuk perumahan. pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan 
sanitasi kota. Namun vang terjadi di hampir kota-kota besar di Asia, 
pening katan jumlah penduduk, sebagai contoh, tidak diimbangi de-
ngan pemenuhan perumahan yang layak, terutama kepada golongan 
masyarakat vang berpendapatan menengah ke bawah. Sebuah studi 
vang dilakukan oleh PBB mempredik sikan bahwa lebih kurang 60 juta 
penduduk kota yang ada di Asia tinggal di pemukiman dalam kategori 
kumuh “slum” dan 1, Squatter”. Di Seoul, diperkirakan lebih kurang 
17% dari pen duduk kota tinggal di perumahan vang berkategori sub-
stan dard atau kurang layak. Dua pertiga penduduk Jakarta tinggal di 
perumahan yang tidak permanen atau semi-permanen. Hai ini diikuti 
juga dengan pelayanan sosial dan lingkungan yang rendah terhadap 
penduduk ini. Di Jakarta, penduduk yang tinggal di daerah kumuh 
memenuhi kebutuhan air bersih de ngan biaya lebih dari 600-1200% 
dibandingkan penduduk yang tinggal di pemukiman permanen. 
Penduduk miskin perkotaan cenderung tinggal di dekat daerah yang 
terpolusi dan sempit, yang menunjukkan kaitan erat antara permasalahan 
lingkungan dengan kemiskinan.

Permasalahan lingkungan perkotaan, terutama bagi pen duduk 
miskin, disebabkan oleh banyak faktor dan berdampak pada skala yang 
berbeda seperti industrialisasi, urbanisasi, kon disi topografis, dan 
praktek pengolahan lunbah. Dampak yang dirasakan dapat dalam skala 
rumah tangga, kota atau regional, sebagaimana dikatakan sebelumnya 
sebagai dimensi masalah lingkungan yang bersifat menyebar. Faktor 
penyebab dan aki batnya dinumerasikan dalam tabel berikut.
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Tabel 2.6.
Akibat dan Penyebab Masalah Lingkungan Perkotaan

RUANG LINGKUP 
MASALAH

AKIBAT PENYEBAB

UDARA
POLUSI UDARA
Masyarakat
Kota
Regional
Antar Negara

Masalah kesehatan
Biaya dari perawatan
kesehatan dan turunnya atau
hilangnya produktifitas
Hilangnya kenyamanan 
(keindahan, baik budaya 
maupun rekreasi

Industrialisasi diikuti 
urbanisasi
Meningkatnya jumlah 
kendaraan dan kemacetan
Semakin meningkatnya 
penggunaan bahan bakar 
polutan
Kebijakan harga energi

POLUSI UDARA 
INDOOR
Rumah tangga
Tempat bekerja

Masalah kesehatan (sakit 
tenggorokan, penyakit 
pernafasan, turunnya berat 
bayi pada waktu kelahiran, 
kanker)
Biaya dari perawatan 
kesehatan dan turunnya 
produktifitas

Penggunaan bahan bakar 
yang menyebabkan polusi, 
seperti bahan bakar 
biomassa dan mengandung 
belerang
Ventilasi tempat kerja yang 
kurang memadai
Perokok pasif
Aktifitas industri rumah 
tangga

AIR
POLUSI AIR 
PERMUKAAN
Masyarakat
Kota regional

Masalah kesehatan
Biaya ekonomi dari 
pengobatan dan perawatan 
kesehatan
Hilangnya kenyamanan

Topografi dan iklim
Kebijakan harga
Tragedi of common
Peraturan hukum dan 
pelaksanaannya yang 
lemah
Penanganan limbah kota 
dan industri
Curah hujan
Penanganan irigasi

POLUSI AIR 
BAWAH TANAH
Masyarakat
Kota
Regional

menurunnya kualitas air 
tanah karena perembesan air 
laut zat-zat kimia
Masalah kesehatan
Biaya penurunan permukaan 
tanah, perawatan kesehatan, 
peningkatan biaya marjinal 
dari penawaran

Kebijakan harga
Tragedi of common 
Peraturan hukum dan 
pelaksanaannya yang 
lemah
Sanitasi dan penanganan 
limbah kota dan industri 
yang buruk
Manajemen permintaan 
yang lemah
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POLUSI PANTAI 
DAN DANAU
Masyarakat
Kota
Regional
Antar Negara

Hilangnya sumberdaya 
pariwisata dan rekreasi dan 
pendapatan
Rusaknya sumberdaya hayati
Eutrofikasi
Hilangnya kenyamanan

Tragedi of common
Peraturan hukum dan 
pelaksanaannya yang 
lemah
Penanganan limbah kota 
dan industri yang buruk
Polusi dari dermaga

TANAH
TANAH ADAT
Daerah pinggiran
Regional

Semakin rendahnya 
produktifitas
Menurunnya sumberdaya 
yang dapat diperbaharui 
(renewable resource) karena 
penebangan hutan dan 
merosotnya lahan-lahan 
subur
Erosi dan siltasi
Hilangnya kenyamanan
Hilangnya habitat alamiah

Tidak terkontrolnya tata 
guna lahan
Tidak terkontrolnya 
pertumbuhan kota (tidak 
ada zonasi dan 
pelaksanaannya)
Sistem fungsi lahan
Harga lahan
Kegiatan pertambangan
Polusi logam berat

HILANGNYA 
KEKAYAAN 
BUDAYA DAN 
SEJARAH
Masyarakat
Kota

Hilangnya peninggalan 
budaya
Hilangnya sumberdaya 
pariwisata
Rusaknya bangunan-
bangunan, monumen, dan 
situs-situs yang bernilai 
sejarah

Harga lahan yang tidak 
wajar
Tidak ada peraturan dan 
pelaksanaannya
Polusi udara
Penanganan limbah padat 
yang buruk
Penurunan permukaan 
tanah (land subsidence)

DEGRADASI 
EKOSISTEM DESA
Regional

Masalah kesehatan
Biaya pemukiman kembali
Hilangnya habitat-habitat
Polusi udara, air, dan tanah

Tidak adanya kekuatan 
politik masyarakat desa

ANTAR MEDIA
POLUSI LIMBAH 
PADAT/SAMPAH
Masyarakat
Kota

Masalah kesehatan
Biaya akibat dari drainase 
yang buntu dan banjir
Polusi air dan leachate
Polusi udara dari pembakaran 
sampah
Hilangnya kenyamanan

Buruknya manajemen 
sampah (tidak sempurna 
pengumpulan sampah dan 
pembuangan serta 
minimalnya cost recovery)
Kebijakan tarif
Dampak eksternal 
pembuangan sampah
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POLUSI LIMBAH 
BERACUN
Masyarakat
Kota
Regional

Kontaminasi air permukaan 
dan tanah serta pantai
Dampak kesehatan dan 
ekonomi
Akumulasi racun didalam 
rantai makanan
Menurunnya nilai sumber 
daya

Peraturan yang tidak 
lengkap dan pelaksanaan 
yang buruk
Tidak ada insentif
Pajak yang rendah bagi 
industri menghasilkan 
limbah
Rendahnya visibilitas
Berpencarnya lokasi 
industri rumah tangga dan 
kecil

BENCANA 
LINGKUNGAN
Masyarakat
Kota
Regional

Masalah kesehatan
Biaya dari hilang dan 
rusaknya sumber daya hayati, 
kekayaan dan infrastruktur
Degradasi tanah karena 
banjir, longsor, dan gempa 
bumi
Hilangnya kenyamanan

Penyebab alamiah
Tidak sempurnanya pasar 
tanah, seperti tidak adanya 
alternatif bagi pemukim 
yang tinggal di kawasan 
kumuh
Kebijakan lahan, seperti 
tidak adanya pajak atau 
pajak tanah yang rendah 
dan tidak ada proteksi 
terhadap lahan yang 
berisiko tinggi

TIDAK ADANYA 
SANITASI
Rumah Tangga
Masyarakat
Kota
Regional

Masalah kesehatan, seperti 
penyakit-penyakit disebabkan 
oleh parasit, malnutrisi dan 
kematian bayi
Biaya ekonomi
Eutrofikasi
Hilangnya kenyamanan

Kemampuan teknologi 
yang rendah
Tidak adanya cost recovery
Buruknya manajemen
Kebiasaan higienis rumah 
tangga

Carl Bartone, dkk., “Environmental Management and Urban De velopment: Issues 
and Options for Third World Cities, Environment and Urbanization, Vo1.4, No.2, 
October 1992, h. 134-35.

Kota memang menjadi impian atau harapan bagi mereka untuk 
meletakkan masa depannya. Sementara itu ada semacam ketidakpedulian 
masyarakat kota terhadap permasalahan ling kungan yang sehari-hari 
mereka hadapi. Mereka seakan-akar. tidak acuh akan bahaya pencemaran 
terhadap kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Umar Fahmi menunjuk-
kan bahwa dalam darah para supir bajaj dan pedagang asongan banyak 
mengan dung Pb, yang berasal dari knalpot kendaraan. Kasus pence-
maran air sungai yang berasal dari pabrik di Kiaracondong, Bandung 
merupakan kasus lain. Pencemaran ini telah menye babkan turunnya 
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produktivitas padi. Banyak lagi kasus-kasus lain yang muncul di daerah 
perkotaan Indonesia, terutama setelah berkembangnya industrialisasi. 
Di masa depan masalah ini mendesak untuk dipecahkan secara serius, 
terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (law enforcement) 
dan kemampuan manajerial pemerintah, baik pemerintah pusat mau-
pun pemerintah daerah.

Sampai saat ini manajemen lingkungan perkotaan di Indo nesia 
masih belum terbentuk pola yang jelas, karena terdapat berbagai 
instansi yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemeliharaan 
lingkungan. Penanganan pencemaran air sungai ditangani pemerintah 
pusat dan daerah tingkat I. Sedangkan Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan (Ba pedal) dalam hal ini menetapkan kebijaksanaan umum 
yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah tingkat I. Badan ini 
sebagai licensing agency yang memberikan legalisasi pada dokumen 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Sedangkan penge-
lolaan masalah sampah kota ditangani oleh pemerintah kota itu sendiri 
dan bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan seperti LKMD 
dan RT/RW. Badan Pengen dalian Dampak Lingkungan bekerja sama 
dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Dalam Negeri 
setiap tahun melakukan performance assessment dalam bentuk program 
Adipura terhadap kemampuan pengelolaan sampah kota se suai dengan 
ukuran kota: kota kecil, kota sedang dan kota besar. Di Semarang, 
Surabaya dan Jakarta, pemerintah daerah berhasil melibatkan pihak 
swasta dalam pengumpulan dan transportasi sampah ke tempat pem-
buangan akhir. Pelibatan swasta dalam pengelolaan sampah dapat me-
ningkat kan efi siensi pembiayaan pengelolaan sampah.

Dengan adanya berbagai instansi yang terlibat dalam pe nanganan 
masalah lingkungan, maka masalah koordinasi dan tidak konsistennya 
berbagai kebijaksanaan selalu menjadi ken dala pelaksanaan manajemen 
lingkungan kota yang efektif. Pengawasan terhadap pabrik di daerah 
tertentu dapat dilaku kan oleh berbagai instansi di pusat maupun di 
daerah. Peme rintah pusat melalui Bapedal mengawasi limbah beracun, 
se dangkan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap limbah 
cair yang dibuang langsung ke sungai.

Karena keterbatasan jumlah aparat dan kualitasnya yang masih 
harus ditingkatkan, Bapedal sampai saat ini kewalahan menangani 
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kasus-kasus pencemaran di seluruh Indonesia. Kondisi ini ditambah 
lagi dengan belum terbentuknya dinas otonom atau wakil Bapedal di 
daerah-daerah. Dengan de mikian, pembentukan instansi vertikal di 
daerah-daerah sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

5.  Pendekatan Ruang atau spasial
Aspek ruang (space) merupakan aspek yang lebih penting diper-

hatikan oleh perencana kota atau wilayah. Dalam kha zanah ilmu 
adminis trasi negara dan ilmu politik, analisis ruang dalam proses pem-
bangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh James J. Heaphey 
dilakukan dengan beberapa tema pen ting yang relevan, yaitu:22

•	 Bagaimana	 sebuah	negara	harus	disatukan	 secara	 spasial	 sembari	
tetap memberikan peluang untuk melakukan inovasi secara spasial 
pula;

•	 Bagaimana	 budaya	 dan	 ruang	 dapat	 dipadukan	 dalam	 satu	
kesatuan;

•	 Bagaimana	pembangunan	ekonomi	mempunyai	aspek	spasial	dan	
implikasi dalam suatu negara yang sedang melaksanakan 
pembangunan;

•	 Bagaimana	 penempatan	 penduduk	 untuk	 mempengaruhi	 pem-
bangunan;

•	 Bagaimana	ideologi	politik	dan	ruang	berkaitan	satu	sama	lain;	dan
•	 Bagaimana	dan	apa	pengaruh	dari	strategi	spasial	yang	dilakukan	

oleh elite politik tertentu.

Tema-tema yang dikemukakan di atas berkaitan dengan aspek 
ekonomi, politik, sosial, dan budaya dari aspek ruang (space). Artinya 
suatu pemekaran daerah otonom, misalnya, haruslah dikaitkan dengan 
pertimbangan-pertimbangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta 
ideologi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Etnisitas 
dan entitas merupakan suatu faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
mengelompokkan masyarakat atau geografi sebagai suatu daerah yang 
memiliki batasan yurisdiksi tertentu. Sebagai con toh, Propinsi Sumatera 
Barat secara sosiologis meru pakan daerah otonom yang memiliki 
homo  genitas budaya dan politik lokal yang khas. Kesejajaran 
pengelompokan adminis trasi sebagai suatu daerah administrasi atau 
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otonom dengan kesatuan etnisitas atau entitas politik tertentu akan 
memudah kan pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Kemudahan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang di-
maksud di atas adalah bahwa pemerintah atau entitas politik yang 
memiliki otoritas politik dengan mudah tidak perlu mela kukan tugas-
tugas yang berkaitan dengan pengintegrasian per sepsi dan sikap masya-
rakat untuk mendukungnya. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak 
perlu melakukan kontrol yang terlalu kuat terhadap daerah-daerah. 
Dengan kata lain, Pemerintah Daerah yang ada dapat menjadi wakil 
Departemen Dalam Ne geri yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi 
pemerintahan yang termasuk dalam “hozcsekeeping`, seperti pada 
sistem yang dijalankan di Perancis dan Italia bahwa:

“The points out that the Italian perfect can be the center of con-
siderable power though his official sphere of authoritV is delimited. 
alostimportantforourconcerns here, the integratedprefectureisa 
flexible, non trasitiUe model in which the authority of the perfect 
can be adjusted to allow him to control or coordinate some pro-
grams or activities where the case for such coordination is parti-
cularly strong, rather than a general desideratum Furthermore, the 
unintegrated system give free rein to all the functional services. 
allowing for the necessarv geographical adoption within theris 
respective services.”

Dalam konteks ini Heaphey mengajukan sebuah model administrasi 
pemerintahan yang bersifat terbuka, yang mem punyai ciri potensial 
untuk melakukan kontrol bila diperlukan. Dimensi spasial menunjukkan 
adanya pilihan strategis yang fleksibel dan dinamis sesuai dengan 
kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan. Beberapa instrumen 
dalam dimensi spasial yang diajukan oleh Heaphey adalah desentralisasi, 
partisipasi masyarakat bawah dalam program pembangunan, dan pro-
fesionalisasi birokrasi.26 Dari sisi politik, desentralisasi me merlukan 
integrasi sistem nilai nasional atau ideologi nasional. Konsep “nation 
building” sangat relevan diterapkan. Pelim pahan kewenangan atau 
urusan pemerintahan kepada daerah jangan sampai menjadi benih-
benih disintegrasi nasional di kemudian hari. Profesionalisasi sebagai 
suatu metode admi nistrasi berkaitan erat dengan desentralisasi. 
Diharap kan setiap birokrat mempunyai pengetahuan dan ketrampilan 
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yang cukup tentang tugas yang diembannya, sehingga terwujud 
“professio nally determined decentralized”, artinya desentralisasi yang 
terwujud karena adanya profesionalisme birokrasi pemerintahan.

Deskripsi teoritis, baik dari dimensi makro maupun di mensi mikro 
organisasi di atas membawa kepada identifikasi variabel-variabel yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan pemekaran atau penambahan 
daerah otonom tertentu atau penambahan organisasi atau unit 
pemerintah daerah tertentu, yaitu:
•	 Variabel	etnisitas	dan	berkaitan	dengan	konsep	kesatuan	ruang	dari	

etnis yang menetap;
•	 Variabel	keluasan	dan	batas	geografis	daerah	tersebut;	
•	 Variabel	efisiensi	pelayanan	publik;	dan
•	 Variabel	 kesadaran	 dan	 tuntutan	masyarakat	 untuk	mem	peroleh	

pelayanan publik yang cepat dan efisien.

Analisis ruang atau spasial dari daerah-daerah tertentu akan mem-
bantu kita dalam memetakan secara tepat potensi-potensi ekonomi dan 
masalah sosial yang ada pada suatu kota atau daerah perkotaan tertentu. 
Studi Depdagri dan Fisipol UGM pada tahun 1992 menunjukkan 
bahwa kabupaten dan kota yang mempunyai kemampuan organisasi 
dan manajemen tertinggi berjumlah 43 daerah; 67,44% berstatus kota 
dan hanya 32,56% yang berstatus kabupaten serta 26 diantaranya 
(60,47%) berada di pulau Jawa. Kondisi pada tahun 1992 ini tidak 
banyak berubah sampai saat ini. Kota dan kabupaten yang mempunyai 
kemampuan organisasi dan manajemen tinggi masih berada di pulau 
Jawa. Sedangkan daerah kota atau perkotaan mempunyai tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat daripada kabupaten. 

Daerah-daerah kabupaten yang mempunyai pelaksanaan otonomi 
yang tinggi seperti Balikpapan, Sambas, Sleman, Serang, Sukoharjo, 
Samarinda, Probolinggo, Bogor dan Bantul adalah kabupaten yang 
mengalami tranisi yang pesat dari daerah kabupaten rural ke kabupaten 
urban atau yang berada dalam kondisi ruang fisik yang sedang berubah. 

Secara teoritis, dalam menganalisis suatu kota dan daerah perkotaan 
dari pendekatan ruang dan ekonorni, teori tentang “desakota” yang 
dikemukakan oleh Terry McGee --mempunyai tingkat eksplanasi yang 
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cukup baik. Secara spasial dan ekonomis, daerah-daerah yang 
dikategorikan sebagai “desa kota” ini dicirikan oleh:

•	 Kota	 besar	 secara	 jelas	 mendominasi	 perkembangan	 dae	rah	
sekitarnya

•	 Daerah-daerah	tersebut	dalam	radius	“commuting”
•	 Intensitas	interaksi	yang	tinggi	antara	kegiatan	pertanian	dan	non-

pertanian yang tampak dalam penggunaan lahan (landzcse) seperti 
industri kerajinan rakyat (cottage industry), kawasan industri 
(industrial estate), dan pernba ngunan daerah pinggiran kota 
(suburban development). 

•	 Meningkatnya	mobilitas	penduduk.

Konfigurasi spasial di negara Asia digambarkan oleh Terry McGee 
sebagai berikut:

Gb. 1.4. Sebuah Hipotesis Konfigurasi Spasial di Asia
Sumber: Terry McGee, “Metrofi’tting the Emerging Mega-Urban Regions of ASEAN. 
An Overview “, makalah pada International Conference on Managing Mega Urban 
Regions in ASEAN Countries: Policy Cha llenges and Responses, Asian Institute of 
Technology, Bangkok, 1992.

Dalam sistem spasial terdapat enam komponen, yaitu kota 
metropolitan, daerah lingkaran atau sekitar kota, desakota, daerah 
pedesaan yang padat, daerah yang berpenduduk jarang, dan kota-kota 
kecil. Pertumbuhan kota metropolitan dan de sakota memainkan 
peranan penting dalam transformasi eko nomi. Dari komponen satu ke 
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komponen lain dihubungkan oleh jalur transportasi, dengan waktu 
tempuh lebih kurang 3-4 jam.

Dari analisis ruang yang memadukan analisis ekonomi dan 
geografis tersebut diharapkan kita, kan lebih memahami potensi-
potensi masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah kota atau daerah 
perkotaan tertentu. Suatu kota yang termasuk dalam kawasan lingkaran 
kota metropolitan membutuhkan bangunan organisasi dan cara 
“governing” (memerintah) yang berbeda dengan kota yang termasuk 
dalam kawasan “desa kota”. Begitu pula seterusnya, suatu kota yang di-
kategorikan sebagai kota metropolitan membutuhkan bangun organi-
sasi dan cara governing (memerintah) yang sangat kompleks.

Pendekatan ruang ini dapat digunakan dalam kasus pe menuhan 
kebutuhan air minum dan pengelolaannya bagi sebuah kota. Sebagai 
contoh, kebutuhan dan pengelolaan air bersih untuk Jakarta. Suma T. 
Djajaningrat, Asisten III Menteri Negara Lingkungan Hidup, menyata-
kan bahwa pengelolaan air minum di Jakarta tidak boleh dilihat secara 
parsial menurut kesatuan wilayah administratif, tetapi harus dilaksana-
kan secara integral dalam kesatuan ruang daerah aliran sungai WAS). 
Konsep daerah aliran sungai merupakan pendekatan yang pa ling 
operasional dalam pengelolaan sumber-sumber air.27

Kerjasama Ekonomi Regional
Kerjasama ekonomi regional telah berdampak pada lanskap per-

kotaan di Asia Tenggara setidaknya sejak awal masa-masa kolonial. 
ASEAN Preferantial Trending Arrangement pada tahun 1997 dan Asean 
Free Trade Area (AFTA), yang didasarkan pada the Common Effective 
Preferentian Tarif (CEPT) merupakan instrumen-intrumen ekonomi 
untuk mempromosikan kerjasama regional. Namun, kerjasama regional 
tersebut bukan merupakan satu-satunya bentuk yang dipergunakan di 
Asia Tenggara. Sejak awal 90-an, kerjasama regional berdasarkan pada 
pemberian fasilitas perdagangan telah menjadi kekuatan dan menjadi 
sarana untuk tercapainya persatuan regional yang lebih kuat. Pemberian 
fasilitas perdagangan berdasarkan kerjasama regional terdiri dari 2 
unsur utama : 1) Segitiga Pertumbuhan; 2) Koridor Ekonomi. 

Segitiga pertumbuhan digunakan pertama kali untuk menggambar-
kan kerjasama ekonomi sub regional yang melibatkan Singapura, Johor 



Achmad Nurmandi

76

bagian selatan di Malaysia dan Pulau Batam di Indonesia. Segitiga 
pertumbuhan melengkapi pemanfaatan antara negara-negara yang ber-
batasan untuk meningkatkan batas persaingan dalam hal promosi 
ekspor. Segitiga pertumbuhan berbeda dengan perdagangan bebas yang 
didasarkan pada kerjasama regional, hal ini karena segitiga pertumbuhan 
hanya mencakup beberapa wilayah dari suatu negara. Segitiga per-
tumbuhan juga tidak memiliki kebijakan yang mengharmoniskan 
namun memfasilitasi perdagangan dengan menghapus hambatan non 
tarif, hambatan transportasi, dan ketidak pastian. Segitiga pertumbuhan 
memasuki masa-masa emas pada tahun 1989-1998. Selama itu pula 
terbentuklah segitiga-segitiga pertumbuhan yang lain ; 1) Singapura-
Johor-Riau (SIJORI), 2) segitiga pertumbuhan Indonesia- Malaysia- 
Thailand (IMG-GT) dan ; 3) Daerah pertumbuhan Asia Tenggara, 
Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines (BIMP-EAGA). Selain dari 
GMS, SIJORI menjadi segitiga pertumbuhan yang paling sukses saat 
ini. 2 dampak besar dapat dilihat dari lanskap perkotaan. Pertama, 
ekspansi ruang industri secara de facto peningkatan kualitas hidup 
melalui akses ke ruang rekreasi memang tidak berdampak langsung 
namun juga tidak sedikit pada pertumbuhan dan kemakmuran 
Singapura. Kedua, lanskap Batam dan Bintan telah berubah menjadi 
kawasan industri yang luas, sebagamana pusat rekreasi, hal ini telah 
menarik ribuan pekerja dari berbagai wilayah di Indonesia. Batam 
menjadi kota pemerintahan otonom pada tahun 1999 dan meningkatkan 
status zona perdagangan bebas pada tahun 2007. 

Koridor ekonomi muncul setelah krisis keuangan tahun 1997 yang 
merusak momentum dari segitiga pertumbuhan. Koridor ekonomi di-
arti kan sebagai mekanisme untuk menghubungkan produksi, per-
dagangan, dan prasarana dalam suatu wilayah geografis tertentu, 
dimana terdapat pemikiran ekonomi yang jelas untuk hubungan 
semacam itu. Koridor ekonomi terdiri dari banyak elemen didalamnya 
seperti lokasi yang telah teridentifikasi, prasarana fisik, termasuk sistem 
transportasi, aktifitas ekonomi, kebijakan dan institusi-institusi yang 
dapat membuat kerjasama lintas batas menjadi mungkin. Pentingnya 
memiliki sumber daya spatial khusus di daerah berpotensi ekonomi 
tertinggi dan dimana memanfaatkan investasi sektor swasta yang 
kemungkinan besar akan sukses. Titik-titik atau titik-titik nodal disebut 
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sebagai komponen penting dari koridor ekonomi karena titik-titik 
tersebut difungsikan sebagai jangkar jalur dan memberikan fokus pada 
insvestasi. Beberapa bentuk dari titik-titik teridentifikasi: kawasan 
industri umum, kawasan pengolahan ekspor, kawasan komersial dan 
rekreasional, dan titik-titik komunikasi multimodal, seperti jalan, rel, 
udara, dan perhubungan laut.28

gateway dan Koridor Multimodal
Gateway dan koridor multimodal adalah blok bangunan untuk 

menciptakan ruang ekonomi di Asia yg bersifat kompetitif, dikembang-
kan secara efisien, dengan sistem transportasi yang aman dan nyaman 
yang mendukung keberhasilan daerah dalam perubahan dunia per-
dagangan internasional. 

Pada dasarnya, gateway dan koridor multimodal adalah sistem 
utama kelautan, jalan, kereta api, dan infrastruktur transportasi udara 
dari daerah-daerah penting untuk perdagangan internasional yang 
terletak dalam zona geografis tertentu. Gateway adalah masukan multi-
modal atau exit point melalui barang-barang dan penumpang inter-
nasional, bergerak melampaui pasar lokal dan regional. Fungsi inter-
modal ini untuk mengartikulasikan pengaturan pergerakan orang dan 
barang melalui gateway. Sedangkan koridor multimodal adalah orientasi 
linear dari penumpang internasional dan arus angkutan yang meng-
hubungkan gateway ke pasar utama. Elemen-elemen kunci gateway 
dan koridor multimodal adalah: skala dan efisiensi infrastruktur dan 
kapasitas pelabuhan atau bandara, kapasitas koridor multimodal di 
daerah perkotaan dan dari gateway ke pasar, rancangan sistem untuk 
mengurangi biaya dengan menghilangkan langkah-langkah dalam 
penanganan barang melalui jaringan, dan sistem informasi yang 
menghubungkan operator gateway dan koridor multimodal. Dengan 
globalisasi pasar dan munculnya jaringan produksi yang kompleks dan 
rangkaian pasokan multi-step, gateway dan koridor multimodal men-
jadi komponen yang penting dari sistem logistik terpadu yang bertujuan 
untuk menciptakan tingkat kepuasan tertinggi pelanggan dengan 
menge lola kegiatan global yang memiliki nilai tambah. Sesuai kerangka 
kelembagaan yang didukung oleh penyedia layanan, berusaha untuk 
mengoptimalkan aliran yang efisien dan penyimpanan barang, dan 
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memberi fasilitas pada orang-orang dan pergerakan informasi dalam 
koridor logistik. Proses redistribusi disini dirancang agar pembangunan 
tidak terkonsentrasi di kota-kota gateway saja tetapi tersebar sepanjang 
rute untuk mencakup kota-kota kecil dan daerah pedesaan. Seringkali 
istilah koridor ekonomi digunakan dimana pintu gerbang, koridor 
multimodal, dan strategi koridor logistik terintegrasi dalam suatu paket 
investasi jangka panjang.29

G.b. 1.5 Gateway dan Multimodal Koridor di Asia Tenggara
Sumber: Rimmer, Peter J.; Dick, Howard: Appropriate economic space for transnational 
infrastructural projects: Gateways, multimodal corridors, and special economic zones, 
ADBI working paper series, No. 237., 2010, h. 8.
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Gateway dapat dilihat pada gambar dibawah terdapat tujuh koridor 
transportasi multimodal yang diidentifikasi oleh Japan External Trade 
Organization (JETRO, 2007) sebagai cerminan kepentingan bisnis 
Jepang di Daratan Asia Tenggara dan pulau-pulau di Asia Tenggara: 
Singapura-Bangkok, Bangkok-Hanoi, Bangkok-Yangon, Bangkok-Ho 
Chi Minh, Hanoi-Hong Kong / Guangzhou, Singapura-Jakarta dan 
Bangkok-Manila. Tiga koridor lainnya yang merupakan kunci untuk 
memahami tentang ekonomi regional telah ditambahkan: koridor 
Bangkok-Kunming-Hanoi, Koridor Singapura-Manila, dan Singapura-
Hong Kong, koridor Cina.30

Gb. 1.6 Visi dan Misi Konektivitas ASEAN
Sumber: Masterplan AEC
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Regulasi yang dibuat oleh suatu negara saat ini juga tidak dapat 
dilepaskan dari kerjasama regional. Perkembangan globalisasi sekarang 
ini memaksa regulasi pelayanan publik mengalami transformasi yang 
cukup signifikan. Regulasi nasional sangat dipengaruhi oleh regulasi 
internasional yang dihasilkan oleh kesepakatan-kesepakatan regional 
seperti ASEAN, APEC dan WTO. Asean Economic Community 
merupakan salah satu contoh.

Salah satu kesepakatan adalah mutual recognition arrangements 
(MRAs) untuk memfasilitasi free movement of skilled labour, yang 
mencakup delapan kelompok profesional, yaitu:

1) Engineering Services (signed in December 2005);
2) Nursing Services (signed in December 2006);
3) Architectural Services (signed in November 2007);
4) Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying 

Qualifications (signed in November 2007);
5) Tourism Professionals (signed in January 2009);
6) Medical Practitioners (signed in February 2009);
7) Dental Practitioners (signed in February 2009); and
8) MRA Framework on Accountancy Services (signed in February 

2009).

Yang dinamakan sebagai supporting regulatory and non-regulatory 
regime adalah regulasi nasional dari masing-masing negara ASEAN, 
termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan regulasinya terhadap regulasi 
ASEAN. Kerangka regulasi nasional pelayanan kesehatan, sebagai 
contoh, akan dipengaruhi oleh program AEC diatas dalam sepuluh 
tahun ke depan. Regulasi dapat berupa restriksi hukum oleh otoritas 
pemerintah dan kewajiban para pihak didalam kerjasama. Pemerintah 
dapat membatasi pihak swasta di dalam pelayanan publik dengan 
bentuk-bentuk tertentu, misalnya kualifikasi teknis, tarif, sasaran atau 
metoda pelayanan. Biasanya regulasi pelayanan publik lebih ditujukan 
untuk mengatasi masalah kegagalan pasar (Wikipedia)

Regulasi lain adalah penerapan kebijakan Open Skies ASEAN 
dimana memiliki implikasi terhadap transportasi udara di Indonesia. 
Kebijakan ini menjadikan pertumbuhan dan permintaan tanpa kendala 
akan perjalanan udara internasional di Indonesia diperkiran dapat 
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tumbuh sekitra 6 hingga 10% per tahun, bahkan diperkirakan dapat 
mencapai 20% per tahun. 

Gb. 1.7 Kecenderungan untuk Terbang Sebagai Sebuah Fungsi dari PDB per Kapita
Sumber : Bank Dunia dalam Michael Fairbanks, “Lalu Lintas Bertumbuh, Kebutuhan 
Bertumbuh”, Jurnal Infrastruktur Indonesia Edisi 9 Januari 2012

Transportasi udara, adalah sebab sekaligus akibat dari pertumbuhan 
ekonomi, yang menciptakan “lingkaran kebajikan” (virtuous circle) 
dalam pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan per-
mintaan sehingga menciptakan pertumbuhan lebih besar dan seterus-
nya. Industri minyak dan ekstrasi dimana keduanya mengandalkan 
transportasi udara menjadi salah satu penyumbang yang signifikan bai 
pertumbuhan ekonomi. Namun hal tersebut hasil diimbangi oleh 
infrastruktur yang memadai. Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, saat 
ini sudah terkendala kapasitas, dan akan tetap demikian dalam waktu 
dekat, Bandara lain di Indonesia serta infrastruktur pengendalian lalu 
lintas udara juga akan memerlukan peningkatan (upgrading) untuk 
dapat memenuhi permintaan yang diproyeksikan, serta sistem ke-
lembagaan dan peraturan dikembangkan sejalan dengan infrastruktur.31
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Gb. 1.8 Lingkaran Kebajikan (Virtuous Circle) Transportasi Udara
Sumber: Michael Fairbanks, “Lalu Lintas Bertumbuh, Kebutuhan Bertumbuh”, Jurnal 
Infrastruktur Indonesia Edisi 9 Januari 2012
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bAb 3

ORgANisAsi PEMERiNTAhAN KOTA 
dAN PEMERiNTAh METROPOliTAN

A.  Pendahuluan

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, organisasi dan birokrasi 
pemerintah kota dan pemerintah di wilayah per kotaan cenderung 
bersifat statis, yang harus berhadapan de ngan masalah-masalah yang 
bersifat dinamis. Oleh karena itu, dari pengalaman berbagai negara 
selalu terjadi pengembangan organisasi (organizational development), 
walaupun respon or ganisasional ini dilakukan lebih lambat. Bagaimana 
mengatasi masalah-masalah perkotaan di wilayah yang menjadi kota, 
yang menghubungkan beberapa daerah otonom? Apakah perlu dibuat 
organisasi baru untuk merespon perkembangan terse but? Faktor-faktor 
apakah yang akan menghambat bila dicip takan organisasi baru? 
Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang bersifat 
mendasar dan cukup sulit menjawab nya. Sebagai contoh, organisasi 
manakah yang menangani lim bah padat atau cair yang mencemari 
daerah perbatasan antara Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten 
Sleman? Bagaimanakah mengatasi keterbatasan air bersih di suatu 
kotamadya (misalnya Kotamadya Yogyakarta) jika tidak bekerja sama 
dengan Kabupaten Sleman sebagai sumber air bersih? Apakah Badan 
Koordinasi Pembangunan Jabotabek (BKSP) masih layak se bagai 
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organisasi yang mengkoordinasikan pembangunan ka wasan Jakarta, 
Bogor, Tangerang dan Bekasi yang telah bersatu?

Dari pengalaman beberapa negara, pengembangan orga nisasi 
pemerintahan di wilayah perkotaan bukanlah pekerjaan yang mudah. 
Yang biasa dilakukan oleh beberapa negara adalah membuat panitia ad-
hoc untuk menangani suatu peker jaan yang disusun dari organ-organ 
pemerintah kota yang ter libat. Misalnya, KampunglmprovementProgr
amme(KIP) atau Program Perbaikan Kampung yang lebih memfokuskan 
pada pembangunan prasarana fisik kawasan kumuh dan dilakukan oleh 
sebuah panitia, yang unsur-unsurnya terdiri dari berbagai unit organisasi 
pada pemerintah kota.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong pembentukan organisasi 
baru untuk merespon perkembangan ruang kota yang pesat, yaitu 
keinginan politik dari pemerintah pusat, peru bahan sebagai akibat 
adanya organisasi baru tersebut tidak terlalu lama, penerimaan politik 
oleh masyarakat daerah, ke mampuan keuangan, kesulitan dalam per-
ubahan struktur ke kuasaan, dan kesulitan pelaksanaannya.

Kemauan politik (political will) pemerintah pusat perlu diper-
hitung kan dalam penciptaan organisasi pemerintahan yang baru, ter-
utama di negara-negara yang sedang berkem bang, karena hubungan 
kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditandai 
dengan kuatnya dominasi pe merintah pusat terhadap berbagai 
keputusan pemerintah dae rah. Tidak adanya political will pemerintah 
pusat akan mem persulit pembentukan organisasi baru yang memiliki 
kewe nangan yang lebih besar. Lagi pula, pembentukan organisasi 
pemerintahan baru biasanya memerlukan waktu yang cukup lama dan 
penyesuaian yang sulit setelah organisasi tersebut berdiri. Semakin lama 
penyesuaian yang diperlukan, maka semakin sulit organisasi tersebut 
untuk dibentuk.

Penerimaan politik (politically acceptable) mengacu ke pada pene-
rima an yang baik oleh masyarakat daerah, yakni sejauh manakah 
masyarakat di daerah menerima organisasi pemerintahan yang baru. 
Jika sebagian besar warga masyarakat menerima organisasi baru ter-
sebut, maka secara sosio-politik organisasi tersebut telah absah di mata 
masyarakat.
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Kemampuan keuangan dan kesulitan perubahan struktur ke-
kuasaan merupakan dua faktor yang saling terkait. Pengem bangan 
organisasi baru biasanya membawa beban keuangan yang tidak sedikit 
bagi pemerintah pusat atau dapat juga berupa pelimpahan kekuasaan 
finansial kepada organisasi baru terse but. Organ-organ tertentu di 
tingkat pemerintah pusat biasanya sangat keberatan jika kekuasaan 
finansial tertentu hilang karena dilimpahkan kepada organisasi peme-
rintahan di daerah. Peru bahan struktur kekuasaan ini sudah jelas 
menyebab kan berku rangnya wilayah (domain) kekuasaan unit peme-
rintah tertentu dan dialihkan ke unit organisasi pemerintahan yang 
baru.

b.  Organisasi Pemerintah di wilayah Perkotaan atau 
Metropolitan di dunia

Aprodico A. Laquian dalam studinya yang telah mela kukan penelitian 
terhadap beberapa wilayah perkotaan di du nia, melihat rancang bangun 
organisasi pemerintahan di wila yah perkotaan biasanya diatur untuk 
menyerap perkembang an ruang suatu wilayah kota yang cepat. la 
melihat bahwa dalam perancangan organisasi baru di wilayah perkotaan 
atau metropolitan didasarkan pada faktor-faktor: (1) unit-unit politik 
yang terlibat di dalam wilayah tersebut; (2) alokasi fungsi-fungsi di 
antara berbagai unit pemerintah; (3) distribusi kekuasaan di antara unit 
dan tingkat pemerintah; dan (4) tingkat partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan.

Jumlah unit-unit politik yang terlibat menunjukkan kom pleksitas 
dan jangkauan perkembangan ruang secara fisik. Se makin luas per-
kembangan ruang kota, yang meliputi beberapa unit pemerintah 
otonom, maka semakin banyak pula unit unit politik yang terlibat. 
Misalnya wilayah perkotaan telah berkembang dan menyatukan antara 
Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta, maka dapat dikatakan 
bahwa unit-unit politik yang terlibat tidak hanya unit-unit politik 
pemerintah daerah yang terkait, tetapi juga unit-unit politik pemerintah 
pusat.

Contoh kedua adalah kota metropolitan Meksiko yang juga 
mengembangkan organisasinya untuk merespons pertam bahan jumlah 
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penduduk dan perluasan kegiatan ekonomi. Dalam beberapa tahun, 
lebih dari separuh penduduk Meksiko bertempat tinggal di luar Distrik 
Federal Kota Meksiko. Pada situasi seperti ini, tidak ada satu instansi 
atau lembaga peme rintah yang bertanggung jawab terhadap strategi 
yang kompre hensif dan terpadu dalam pembangunan metropolitan 
Meksi ko. Sementara itu, negara-negara sedang berkembang lainnya 
mencoba mendirikan badan baru, seperti Dbaka Improvement Trust, 
Bombay Metropolitan Development Azathority Karachi Development 
Authority, Metro Manila Commission, dan Bang kok Metropolitan 
Administration.

Pola organisasi yang berskala metropolitan mungkin me rupakan 
alternatif organisasi yang efektif untuk mengelola per kembangan ruang 
kota-kota metropolitan. Frederick Gutheim juga mencatat beberapa 
kebiasaan yang dilakukan di dunia ini dalam masalah organisasi 
pemerintahan kota, yaitu: (1) aneksasi; (2) penciptaan otoritas 
fungsional baru; (3) pencip taan otoritas fungsional yang umum atau 
berfungsi ganda (mul tipurposes); (4) konsolidasi kota-kota yang ada; 
dan (5) melalui perencanaan pemerintah metropolitan.

Pembentukan organisasi baru bukanlah pekerjaan mudah, tetapi 
yang terpenting adalah bagaimana mengalokasikan fung si-fungsi 
pemerintahan kepada unit-unit politik yang terlibat dan distribusi 
kekuasaan yang mengikutinya. Jay S. Goodman mengandaikan bahwa 
ada garis kontinum yang menghubung kan antara titik ekstrem satu 
dengan yang lainnya. Titik yang satu adalah kekuasaan yang bertumpu 
pada satu organisasi pemerintah metropolitan yang tersentralisasi, 
sedangkan titik ekstrem yang lain mengacu pada pemerintah otonom 
yang banyak di suatu daerah perkotaan atau metropolitan, yang dapat 
berbentuk distrik khusus, kerja sama, atau dewan kota.

Ditinjau dari segi perubahan politiknya, maka terjadi tiga bentuk 
perubahan, yaitu perubahan inkremental, perubahan moderat, dan 
perubahan drastis. Perubahan drastis adalah pe rubahan yang diakibatkan 
dari pembentukan organisasi baru atau perombakan organisasi yang 
ada dalam bentuk aneksasi atau konsolidasi. Perubahan ke dalam 
bentuk pemerintahan konsolidasi memerlukan dukungan publik dan 
politik yang besar, yang dinamakan sebagai dukungan pemilih.
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Upaya merespons masalah-masalah perkotaan sehari-hari yang 
sering dilakukan oleh banyak pemerintah kota adalah dengan melaku-
kan kerja sama. Dalam praktek pemerintahan seperti ini, perubahan 
organisasi pemerintahan berlangsung secara inkremental atau bertahap. 
Sebagai contoh, dua kota bekerja sama dalam memecahkan masalah 
lingkungan dengan membangun fasilitas pengelola air limbah. 
Mekanisme kerja sama didasarkan pada prasyarat-prasyarat tertentu 
sesuai de ngan kemampuan masing-masing kota. Yang jelas, masalah 
pemerintahan kota yang lintas batas wilayah menuntut perha tian 
organisasional yang cepat.

Beberapa kota dapat pula tidak bertujuan melakukan pe rubahan 
yang radikal, namun lebih pada perubahan organisa sional yang 
moderat. Pada bentuk ini, masing-masing unit po litik secara rela mem-
berikan kewenangan yang dipegangnya kepada unit yang lebih tinggi, 
yaitu kepada pemerintah kon federasi. Kota-kota yang secara spasial 
telah bersatu dalam satu ruang fisik kota besar secara sadar melakukan 
reorganisasi secara bersama-sama guna memecahkan masalah-masalah 
perkotaan. Langkah ini dilakukan dengan kesadaran bahwa pola kerja 
sama yang setara dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah masalah 
yang bersifat lintas batas yurisdiksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
reorganisasi unit-unit politik yang ada dalam satu kesatuan politik yang 
lebih padu dan membentuk unit pemerintahan yang lebih tinggi, 
dengan kewenangan yang lebih luas dan menjangkau semua kota-kota 
yang ada.

Gb. 2.1. Bentuk-bentuk Pemerlntah Perkotaan/Metropolitan dalam Garis 
Kontinum

Sumber: T,M. Scoot, “Metropolitan Government Reorganization Proposal” dalam 
Western Political Quartely, Vol 21, No. 2, June 1968, h. 500.
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Dalam analisis yang berbeda, Laquian melihat pengaruh kesejarahan 
suatu negara sangat berpengaruh terhadap bentuk bentuk organisasi 
pemerintahan yang terbentuk. Lebih lanjut Laquian membedakan 
empat jenis organisasi pemerintahan di wilayah perkotaan, terutama di 
wilayah metropolitan. Apa kah organisasi dan lokus kekuasaan yang ada 
- tersebar atau tidak- sangat tergantung pada faktor kesejarahan dan 
situasi sistem politik dari negara yang bersangkutan.

Tipe Pertama: Pemerintah daerah Otonom (Autono mous local 
government).

Kewenangan dan kekuasaan di wilayah metropolitan atau perkotaan 
berada di tangan pemerintah daerah yang ada di dalamnya. Pemerintah 
Metropolitan Manila sebelum tahun 1965, sebagai contoh, mempunyai 
otonomi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Wilayahnya 
dibagi atas empat kota (citv) dan empat daerah (town), yang masing-
masing mempunyai pe merintah kota dengan kekuasaan otonom, tanpa 
perlu meng konsultasikan dengan unit pemerintahan setingkat. Tipe 
pe merintah ini ternyata menimbulkan masalah, karena terjadi frag-
mentasi dan tidak ada koordinasi di antara pemerintah kota atau unit-
unit politik atau instansi pemerintah yang ada, baik di tingkat kota 
(city) maupun di tingkat daerah (town). Masiznb masing pe merintah 
kota bekerja sendiri-sendiri dalam batas yuridiksinya, sehingga sering 
terjadi konflik kepentingan di antara mereka. Dalam tipe pemerintahan 
ini, sudah tenttA tidak ada tingkatan pemerintahan yang lebih tingai 
daripada kota (citv) dan daerah (tounz), yang dapat mengkoordinasikan 
pemerintah kota (city) atau daerah (town).

Bentuk dan susunan organisasi pemerintahan metropo litan atau 
daerah perkotaan yang luas otonominya di Filipina didorong oleh 
sistem politik liberal yang dikembangkan. Peme rintah pusat tidak 
mem punyai kekuasaan politik yang terlalu besar. Dalam perkembangan-
nya, karena kesulitan koordinasi dan inefisiensi dalam pemberian 
pelayanan publik kepada ma syarakat, susunan organisasi tersebut 
meng  alami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah adanya pem-
berian kekua saan yang lebih besar kepada pemerintah metropolitan 
dalam skala yang lebih besar untuk melaksanakan fungsi-fungsi pe-
merintahan yang bersifat lintas sektoral.
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Tipe Kedua: Pemerintah Regional Konfederasi (confederated 
Regional governments) 

Dalam kasus ini, beberapa pemerintah lokal atau daerah meng ada-
kan kerja sama (cooperative arrangement), yang di dalamnya ditentukan 
fungsi-fungsi khusus di tingkat regional, namun masing-masing 
pemerintah masih mempunyai ke kuasaan. Dalam beberapa hal, komisi 
khusus atau badan perwakilan dapat dibentuk. Distrik Regional 
Vancouver dan Toronto di Kanada merupakan contoh pemerintah 
regional konfederasi, di mana pembuat kebijakan berada di tangan 
kumpuian eksekutif dari pemerintah-pemerintah daerah yang terlibat.

Gb. 2.2. Pemerintah Regional Konfederasi

Fungsi-fungsi khusus yang menjadi kewenangan pe merintah 
regional konfederasi adalah fungsi-fungsi pemerintah yang bersifat 
lintas perbatasan antardaerah yurisdiksi masing masing pemerintah kota 
yang ada di wilayah perkotaan atau metropolitan, yang harus ditangani 
secara bersama-sama atau dalam bentuk kerja sama. Misalnya, 
penanganan masalah listrik atau limbah cair dan padat tidak Inungkin 
hanya menjadi urus an satu pemerintah kota saja, tetapi harus ditangani 
bersama. Kedua urusan ini kemudian menjadi urusan pemerintah re-
gional konfederasi.

Karachi menerapkan sistem konfederasi dengan badan yang ber-
nama Karachi Metropolitan Corporation (KMC). Ber dasarkan 
Undang-undang Pemerintah Daerah Tahun 1979; Me tropolitan 
Karachi terdiri dari 262 wilayah kotamadya Masing-masing kotamadya 
meinpunyai anggota yang mewakilinya untuk duduk dalam badan 
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perwakilan KMC. Selanjutnya anggota perwakilan KMC memilih 
salah seorang walikota yang ada untuk duduk sebagai walikota dan 
wakil walikota yang memimpin Karachi secara keseluruhan. Untuk 
melaksanakan tugas-tugas rutin, KMC mempunyai wakil-wakil atau 
staf departemen yang bertugas di KMC. Fungsi dari KMC adalah:
•	 Memelihara	 wilayah	 perkotaan	 seperti	 lansekap	 (land	scape),	

taman-taman kota, dan tempat-tempat rekreasi; 
•	 Memproduksi	dan	memprovisi	pelayanan	publik	per	kotaan	seperti	

rumah sakit, rumah orang jompo, apotik, sekolah, pusat pelatihan, 
college, dan pendidikan dasar; 

•	 Membangun	dan	mengelola	jalan,	jembatan,	pasar,	dan	bangunan	
umum;

•	 Mengkoordinasikan	perencanaan	dan	pelaksanaan	pem	bangunan;
•	 Mengelola	sampah	perkotaan;	
•	 Pelayanan	pemadam	kebakaran;	
•	 Membangun	pemukiman	kumuh;
•	 Pengawasan	dan	pencegahan	banjir;
•	 Pemeliharaan	rambu-rambu	jalan,	kuburan	dan	rumah	tua;
•	 Sanitasi;	dan
•	 Pemeliharaan	saluran-saluran	kota/gorong-gorong.

Gb. 2.3. StrukturAdministratif Karachi Metropolitan Corporation (KMC)

Sistem konfederasi seperti yang diterapkan di Karachi ini meng-
hadapi masalah-masalah manajerial yang cukup pelik, seperti terjadinya 
tumpang tindih (overlapping) yurisdiksi dan tanggung jawab antar-
organisasi otonom (pemerintah kotama dya) dan semi otonom 
(organisasi permanen yang mewakili departemen tertentu). Dalam 
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situasi seperti ini, maka proses pengambilan keputusan pun sangat 
terpecah (fragmentated) antara satu instansi dengan instansi lainnya. 
Secara finansial, departemen-departemen pusat sangat dominan di 
dalam orga nisasi KMC. Sedangkan secara politis, tradisi perwakilan 
dalam tubuh KMC cenderung tidak stabil di tengah-tengah konflik 
politik yang tinggi di Pakistan. Oleh karena itu, jelas bahwa proses 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota yang dilaksanakan 
oleh KMC tidak efektif, karena tidak memiliki kekuasaan politik riil.

Contoh kedua adalah Pemerintah Regional Toronto. Kota Toronto 
sendiri pada tahun 1991 berpenduduk 635..395 jiwa. Pada awalnya, 
Toronto mempunyai satu lembaga pengelola, yaitu Pemerintah Kota 
Metropolitan Toronto, yang mencakup enatn kotamadya: Toronto, 
North York, Scarborough, Eto bicoke, York, dan Borough. Dengan 
meningkatnya jumlah penduduk, yang pada saat ini berjumlah 6 juta 
jiwa, yang diikuti oleh peningkatan kebutuhan infrastruktur dan 
pelayanan pub lik, maka duplikasi dan overlapping antarkotamadya 
pun ter jadi. Menghadapi masalah organisasi pemerintahan ini, Peme-
rintah Propinsi Ontario menciptakan pemerintah otonom baru, yaitu 
Pemerintah Kota Metropolitan Toronto, yang wila yahnya mencakup 
tiga belas kotamadya.

Metro Toronto Council (MTC) merupakan lembaga atau dewan 
perwakilan kota metropolitan Toronto, yang anggo tanya merupakan 
gabungan dari wakil-wakil rakyat kotama dya. Struktur pemerintah 
Metropolitan Toronto terdiri dari 13 departemen, yaitu departemen 
koperasi, sekretariat, keuangan, kepolisian, departemen terminal kota, 
departemen konservasi, departemen tempat-tempat pameran, depar-
temen perizinan, departemen perpustakaan, departemen kebun 
binatang, depar temen serikat pekerja, departemen seni, dan departemen 
sosial.

Dewan Perwakilan Kota Toronto menganut sistem dua tingkat 
(two tier system). Jumlah anggota Dewan sebanyak 28 orang dan 
ditambah dengan 6 orang walikota dari kota-kota yang tergabung di 
dalam Metropolitan Toronto. Dewan ini bertugas untuk rnenetapkan 
garis-garis kebijaksanaan umum pembangunan di wilayah metropolitan. 
Dewan memiliki ko mite-komite, yang membidangi keuangan, 
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perencanaan dan transportasi, lingkungan dan ruang publik (open 
space), pela yanan umum, dan administrasi perusahaan.

Gb. 2.4. Dewan Perwakilan Kota Toronto

Tipe Ketiga: sistem Pemerintah Regional campuran (Mixed systems 
of Regional government) 

Dalam sistem campuran ini, pemerintah pusat dan pe merintah 
daerah rnelakukan pembagian kekuasaan dalam memberikan pelayanan 
publik. Bangkok Metropolitan Admi nistration (BMA) dan Badan 
Koordinasi Pembangunan Jabo tabek (BKSP) melaksanakan sistem ini. 
Masing-masing unit atau instansi pemerintah pusat dan daerah me-
laksana kan tugas- tugas pemerintahan tertentu sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Pemerintah kotamadya memberikan pelayanan dasar 
seperti pendidikan, kesehatan, dan kepolisian. Sedangkan pe merintah 
pusat memberikan pelayanan yang bersifat lintas wila yah seperti saluran 
kota dan pelabuhan udara dan laut. Di samping itu, terdapat perusahaan 
negara yang memberikan pelayanan di tingkat wilayah seperti air 
minum, listrik, trans portasi, dan telekomunikasi.

Bangkok dapat dijadikan contoh dalam model organisasi peme-
rintahan campuran. Pada tahun 1900 penduduk Bangkok hanya ber-
jumlah 600.000 jiwa dengan daerah perkotaan yang seluas 18 kilometer 
per segi. Saat ini, daerah perkotaan men capai lebih kurang 900 
kilometer per segi yang meliputi lima propinsi sekitarnya, dengan 
jumlah penduduk hampir 6,5 juta jiwa, atau hampir 10% dari jumlah 
penduduk Thailand. 

Robinson dan Ponchokchai mengatakann bahwa terdapat 4 
tingkatan tata ruang wilayah di Bangkok; 
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•	 Bangkok Metropolitan Administration (BMA), mengawasi wilayah 
seluas 1,565.2 km persegi dengan populasi 5,6 juta (1999) secara 
administratif didefinisikan sebagai kekuasaaan terstruktur Bangkok. 

•	 Greater Bangkok Area (GBA) merupakan entitas lain yang mengacu 
pada daerah yang diliputi oleh BMA dan tiga provinsi yang 
berdekatan dari Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan. 
GBA mencakup area seluas 4717 km persegi. Sekitar 84% dari 
penduduk Bangkok Metropolitan Region (BMR) tinggal di GBA.

•	 Bangkok Metropolitan Region (BMR), mencakup Bangkok dan lima 
provinsi yang berdekatan Nonthaburi, Pathum Thani, Samut 
Prakan, Samut Sakhon dan Nakhon Pathom, istilah tersebut kini 
telah digunakan secara luas. BMR meliputi area seluas 7,761.662 
km persegi dengan populasi 10,080 juta. Bangkok Metropolitan 
Region (BMR) adalah istilah perencanaan, bukan bersifat 
administrasi, sebagai lima provinsi yang mempertahankan peme-
rintahan mereka sendiri.

•	 Extended Bangkok Metropolitan Region (EBMR). Thailand Develop-
ment and Research Institute (TDRI) mendefinisikannya sebagai 
perluasan BMR ke utara, ke Ayuthaya dan Saraburi, ke timur, ke 
Chonburi, Cha-Choengsao, dan Rayong, dan ke barat, ke 
Ratchaburi dan Phetchaburi

Gb. 2.5. Struktur Organisasi Bangkok Metropolitan Administrasi 
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Bangkok Metropolitan Administration (BMA) didirikan pada 
tahun 1972 untuk mengelola Bangkok. BMA adalah pemerintah 
daerah otonom yang meliputi wilayah kota seluruh mantan provinsi 
administrasi wilayah. Berdasarkan undang-undang ini, Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA) memiliki Gubernur yang dipilih 
oleh suara rakyat dan empat Deputi Gubernur yang diangkat oleh 
Gubernur untuk masa jabatan empat tahun. Pembangunan ekonomi 
telah dibarengi dengan urbanisasi dari daerah pinggiran Bangkok, yang 
sekarang memanjang jauh melampaui batas-batas provinsi dari Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA) ke provinsi-provinsi berdekatan 
Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon, dan 
Nakhon Pathom. Seluruh daerah ini sekarang merupakan Bangkok 
Metropolitan Region (BMR), meskipun BMR tidak diatur seluruhnya 
oleh BMA. 

Bangkok Metropolitan Region (BMR) atau Extended Bangkok 
Metropolitan Region (EBMR) di Bangkok, memiliki lebih dari 50 
instansi yang berbagi tanggung jawab dalam perencanaan, pendanaan, 
dan pengelolaan berbagai program pembangunan, terutama di daerah 
yang berkaitan dengan lalu lintas dan transportasi, pasokan air, dan 
perumahan bagi metropolis. Hal ini untuk mengatasi be berapa masalah 
metropolis yang dihadapi Bangkok, seperti ;

•	 Konflik	sosial	antara	kaum	tradisionalis	dan	modernis;	
•	 Kompleksitas	hubungan	sosial;
•	 Konflik	 kepentingan	 pemukim	 yang	 tetap	 dengan	 pe	mukim	

sementara;
•	 Kegiatan	publik	yang	tidak	teratur;	
•	 Pertumbuhan	kota	yang	tidak	teratur;	
•	 Harga	tanah	yang	melonjak;
•	 Bangunan	pencakar	langit	yang	berteknologi	tinggi	dan	kepadatan	

yang tinggi;
•	 Peningkatan	 jumlah	 kendaraan,	 baik	 roda	 dua	 maupun	 roda	

empat;
•	 Perusakan	lansekap	(landscape);
•	 Meningkatnya	penduduk	yang	tidak	mempunyai	tempat	tinggal;
•	 Meningkatnya	jumlah	penduduk	miskin;



Manajemen Perkotaan

97

•	 Tidak	terencananya	pertumbuhan	fisik	kota;	dan	
•	 Meningkatnya	masalah	lingkungan.

Tipe Keempat: Pemerintah Regional Terpadu (Unified Regional 
government)

Dalam sistem ini, sistem pemerintah didominasi oleh pe merintah 
pusat yang wilayahnya dapat berupa wilayah per kotaan ataupun wilayah 
non-perkotaan, walaupun pemerintah kotamadya dan kota kecil 
mempunyai kewenangan. Beijing, Shanghai dan Tianjin merupakan 
contoh kota-kota yang mempunyai susunan pemerintahan seperti ini. 
Semua peren canaan dan pelaksanaan pembangunan berada di tangan 
pe merintah regional.

G. Sabir Cheema membedakan struktur atau organisasi peme-
rintahan perkotaan dan metropolitan dengan perspektif distribusi 
kekuasaan, yaitu apakah kekuasaan mengatur ada di tangan satu 
organisasi ataukah tersebar. Cheema membeda kannya atas struktur 
pemerintahan yang tersentral, propinsi khusus, sistem dua tingkat, 
sistem satu tingkat, dan sistem kerjasama antarkota. Yang dimaksud 
dengan propinsi khusus sebagaimana dimaksud oleh Cheema adalah 
sama dengan sistem pemerintahan regional campuran, sebagaimana 
telah dijelaskan di atas.

No. Tipe Karakteristik Kota
1. Struktur Tersentral Pemerintah Pusat secara langsung 

mengontrol pemerintah kota/metropolitan
Shanghai dan Beijing, 
China

2. Provinsi Khusus Wilayah metropolitan adalah sebuah provinsi 
khusus, dimana pemerintah provinsi dan 
instansi pusat menjadi satu

Jakarta, Indonesia dan
Bangkok, Thailand

3. Sistem Dua Tingkat Walaupun pemerintah lokal tetap eksis, tetapi 
beberapa fungsi pemerintahan yang penting 
menjadi wewenang pemerintah metropolitan, 
yang juga pihak terahir ini mengawasi 
pemerintah lokal

Manila, Filipina dan
Tokyo, Jepang

4. Sistem Satu Tingkat
(One Tier System)

Daerah metropolitan di kelola oleh satu 
organisasi pemerintah kota

Kuala Lumpur, Malaysia
dan Surabaya, Indonesia

5. Kerjasama Antar-Kota Pemerintah kota satu dengan yang lain saling 
bekerjasama

Kalkuta, India

Gb. 2.6. Tipe Struktur Organisasi Pemerintahan Metropolitan
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Sistem pemerintahan tersentral adalah sistem pemerintah terpadu, 
sebagaimana dijelaskan oleh Laquian sebelumnya. Sedangkan sistem 
pemerintahan dua tingkat sebenarnya sama dengan sistem pemerintahan 
dua tingkat, seperti terdapat da lam Gb. 3.7 di atas. Secara umum dapat 
dikatakan bahwa struk tur pemerintahan metropolitan di dunia dilihat 
dari perspektif distribusi kekuasaan berada dalam satu garis kontinum: 
ke kuasaan yang tersentralisasi pada satu organisasi atau tersebar pada 
beberapa organisasi pemerintahan. Cina sebagai suatu negara sosialis 
atau yang mempunyai latar belakang sejarah yang pekat dengan sistem 
etatisme cenderung mengimbas pada sistem pemerintahan metropolitan-
nya. Pemerintah me tropolitan kota Shanghai dan Beijing berada dalam 
kontrol yang ketat dari pemerintah pusat. Sebaliknya, India sebagai 
negara dengan demokrasi liberalnya cenderung memberikan kebebasan 
yang luas kepada masing-masing otoritas politik - dalam hal ini 
pemerintah kota - untuk menjalankan ke wenangannya tanpa kontrol 
yang ketat dari pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan untuk 
menerapkan pola kerja sama antarkota.

Yang menjadi pertanyaan penting di sini adalah susunan organisasi 
atau struktur pemerintahan yang manakah yang paling efisien dan 
efektif untuk menjalankan fungsi pemerin tahan kota secara ideal? 
Jawaban atas pertanyaan ini sangat sulit dan yang jelas belum ada 
penelitian yang membandingkan antara satu dengan yang lainnya. 
Yang penting, pemerintah kota dapat melakukan fungsinya sebagai 
distributor sumber daya alam secara adil kepada selurah anggota 
masyarakat kota.

Distribusi ruang, air, tanah, dan udara segar secara adil merupakan 
fungsi utama pemerintah kota modern. Pemerintah kota harus menjadi 
fasilitator dari berbagai aktor atau kepen tingan yang berkelindan satu 
sama lain di wilayah perkotaan. Singkatnya, kegagalan mekanisme 
pasar, eksternalitas negatif dan distribusi sumber-sumber ekonomi 
merupakan alasan alasan utama keterlibatan pemerintah kota dalam 
sistem perkotaan. Mekanisme pasar tidak memberikan kepuasan yang 
optimal kepada masyarakat luas. Pembebasan tanah, sebagai contoh, di 
sebagian besar wilayah Jabotabek, menempatkan penduduk lokal pada 
posisi yang lemah berhadapan dengan pemilik modal yang berkolusi 
dengan birokrat. Eksternalitas negatif seperti kemacetan lalu lintas 
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menyebabkan polusi udara dan inefisiensi mobilitas horisontal yang 
dilakukan penduduk kota. Dalam konteks ini, maka pemerintah kota 
mempunyai peranan yang penting untuk melakukan intervensi pasar 
guna meluruskan mekanisme yang ada guna kepentingan masya rakat 
yang luas.

Dengan demikian, susunan organisasi mana yang ideal sangat ter-
gantung pada situasi ekonomi dan politik dari negara yang bersangkutan 
serta kepentingan untuk merespons tan tangan yang dihadapi. 
Organisasi yang kaku harus diubah sede mikian rupa menjadi organisasi 
yang dinamis. Analisis mana jerial pada bab selanjutnya kiranya dapat 
menjawab susunan pemerintahan yang manakah yang efektif dan 
efisien dalam mewujudkan tujuan pemerintahan kota.

c.  sejarah susunan Pemerintah Kota di indonesia dari 
Orde baru sampai Reformasi

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ten tang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ditetapkan bahwa wilayah Negara 
Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-dae rah Otonom dan Wilayah 
Administratif. Sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa daerah-daerah 
otonom yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi 
tersusun atas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Dalam rangka 
pelak sanaan asas dekonsentrasi, wilayah negara dibagi atas wilayah-
wilayah administratif, dari tingkat yang paling tinggi, yaitu Pro pinsi, 
Kabupaten atau Kotamadya, dan Kecamatan. Dalam pasal 72 
ditentukan lebih lanjut bahwa apabila dipandang perlu, sesuai dengan 
pertumbuhan dan perkembangannya, dalam wilayah Kabupaten dapat 
dibentuk Kota Administratif.

1.  Kota Administratif
Suatu wilayah kecamatan dapat dinaikkan status menjadi kota 

administratif, jika secara faktual wilayah tersebut telah menunjukkan 
ciri-ciri sebagai “kota’”. Direktorat Jendral De partemen Pekerjaan 
Umum memberikan beberapa kriteria da lam mengkategorikan suatu 
pusat pemukiman menjadi suatu kota sebagai berikut:
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a) Kriteria Administratif. Ini merupakan kelanjutan dari kebi-
jaksanaan pemerintah Hindia Belanda, dalam bentuk kotapraja 
dahulu. Menurut kriteria ini, maka DKI Jakarta dan semua 
kotamadya dengan sendirinya dianggap suatu kota. Tapi karena 
perkembangan keadaan, banyak kotamadya yang perkembangannya 
sangat lambat dan tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. 
Walau pun demikian, statusnya sebagai kotamadya tetap dipertahan-
kan. Dengan meningkatkan perkembagan sector pemerintahan, 
maka ibukota propinsi dan ibukota kabupaten dewasa ini telah 
tergolong sebagai kota. Disamping itu, beberapa kota yang tidak 
termasuk golongan atas telah berkembang dengan pesat pula Hal 
ini disebabkan antara lair oleh perkembangan daerah belakangnya, 
perk:embangan karena potensi yang ada di kota itu sendiri, a.tau 
pengarur dari perkernbangan yang pesat dari kota besar di seki-
tarnya. Kota-kota tersebut adalah Cimahi, Bitung, dan Ta sikmalaya, 
yang kemudian diberi status Kota Administratif 

b) Kriteria Ekonomi. Kriteria ini menyangkut perkembangan 
ekonomi, sehingga membedakannya dengan daerah yang bersifat 
rural. Ciri-ciri yang biasa digunakan adalah: (1) ting kat kegiatan 
non-pertanian dan tingkat jasa-jasa publik. Struktur ekonomi di 
daerah urban lebih tidak tergantung pada sektor pertanian; (2) di 
daerah perkotaan, pertanian dipusatkan pada tanaman komersial 
sesuai dengan ke inginan pasar; (3) di kota sangat menonjol peranan 
sektorjasa dalam ekonomi urban, yang tidak terdapat dalam 
ekonomi rural. Ini sesuai dengan diferensiasi pekerjaan yang 
semakin kompleks dalam perkembangan ekonomi modern.

c) Kriteria jumlah dan kepadatan penduduk. Sampai saat ini, tidak 
ada standar khusus mengenai jumlah penduduk suatu pusat pe-
mukiman untuk digolongkan sebagai dae rah urban atau dijadikan 
suatu kota. Dalam studi ini dite tapkan bahwa suatu daerah dapat 
disebut kota di luar pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok apabila 
berpen duduk minimal 10.000. Sebagai patokan, Jawa, Madura, 
Bali dan Lombok ditentukan batas 20.000 ke atas. 

d) Kriteria sosial dan prasarana fisik. Di samping kriteria di atas, 
terdapat pusat urban yang boleh jadi tidak memenuhi kriteria-
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kriteria tersebut, namun tetap memiliki kondisi untuk dijadikan 
daerah urban

Susunan pemerintahan kota administratif dibentuk berda sarkan 
pada peraturan pemerintah pembentuknya. Selanjutnya, melalui surat 
keputusan gubernur dari masing-masing daerah ditentukan struktur 
organisasi dan tata pemerintahan kota ad ministratif. Sebagai contoh, 
Kota Administratif Dumai yang struktur pemerintahan dan tata 
kerjanya ditentukan melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 
257/XII/1979 tertanggal 1 Desember 1979 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Administratif Dumai dan Surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Riau Nomor 136/V/1980 ter-
tanggal 30 Mei 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Se-
kretariat Wilayah Kota Administratif Dumai.

Berdasarkan dua Surat Keputusan tersebut, dapat diklasifi kasikan 
unsur-unsur pemerintahan Kota Administratif Dumai yang terdiri dari:

a) Pimpinan Pemerintah adalah Walikota Dumai; 
b) Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Kota Administratif, yang 

membawahi:
b.1. Sub Bagian Pemerintahan; 
b.2. Sub Bagian Pembangunan; 
b.3. Sub Bagian Perekonomian; 
b.4. Sub Bagian Administrasi Umum;
b.5. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian; 
b.6. Sub Bagian Keuangan,

c)  Unsur Pelaksana, yang terdiri dari: 
c.1. Suku Dinas Pekerjaan Umum; 
c.2. Suku Dinas Pertanian;
c.3. Suku Dinas Kesehatan;
c.4. Suku Dinas Pendapatan Daerah; 
c.5. Markas Pertahanan Sipil;
c.6, Seksi Pembangunan Desa;
c.7. Seksi Agraria;
c.8. Seksi Sosial Politik. 

d.  Pemerintahan Kecamatan
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Gb. 2.7. Susunan Pemerintahan Kota Administratif Dumai

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa susunan pe merintahan 
kota administratif berbeda-beda satu dengan yang lain sesuai dengan 
surat keputusan gubernur dari propinsi kota yang terkait. Untuk 
sekadar melihat perbedaan tersebut, Kota Administratif Dumai dapat 
dibandingkan dengan Kota Administratif Purwokerto. Kota Administratif 
Purwokerto di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 
Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto. 
Pasal 8 PP ini menentukan bahwa perincian struktur organisasi 
pemerintahan Kota Administratif Purwokerto ditentukan lebih lanjut 
oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan ke butuhan dan 
kondisi serta situasi yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan 
temalis dari Menteri Penertiban dan Pen dayagunaan Aparatur Negara. 
Oleh karena ketentuan Menteri Dalam Negeri tersebut belum juga 
terbit, maka Gubernur Kepala Daerah Dati I Jawa Tengah menerbitkan 
tiga surat keputusan mengenai susunan dan struktur organisasi peme-
rintah Kota Administratif Purwokerto. Susunan organisasi pe merintah 
Kota Administratif Purwokerto sesuai dengan tiga surat keputusan 
gubernur tersebut adalah sebagai berikut:

Unit Pelaksana Kota adalah unit-unit otonom yang ber tugas me-
laksanakan urusan-urusan otonomi yang telah di serahkan oleh Daerah 
Tingkat II Banyumas kepada Kotatif Purwokerto, yaitu Urusan 
Pekerjaan Umum, Urusan Kesehatan, Urusan Pendapatan Daerah dan 
Urusan yang termasuk lingkup Pertanian. Untuk itu telah dibentuk 
Seksi-seksi sesuai dengan ketentuan SK Gubernur Nomor 
061.1/106/1982, yaitu Seksi Pekerjaan Umum, Seksi Kesehatan, Seksi 
Pendapatan Daerah, dan Seksi Pertanian. Dengan demikian, terdapat 
perbedaan nama unit pemerintahan otonom antara Kotatif Dumai 
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dengan Kotatif Purwokerto, yaitu yang pertama dinamakan Suku 
Dinas dan yang kedua dinamakan Seksi.

Urusan-urusan otonomi yang diserahkan untuk masing masing 
seksi adalah sebagai berikut:

Seksi Pekerjaan Umum berwenang mengurusi:

•	 Garis	Sempadan/Rooi;
•	 Pemeliharaan	jalan,	rambu-rambu	jalan	dan	penerangan	jalan;
•	 Taman,	tempat	kegiatan	olahraga,	dan	tempat	hiburan;	Kuburan;
•	 Listrik

Seksi Kesebatan berwenang mengurusi: 

•	 Pemulihan	Kesehatan;
•	 Penyuluhan,	pembinaan	kesehatan,	dan	pencegahan	penyakit;
•	 Pembinaan	kesejahteraan	ibu	dan	anak.

Seksi Pendapatan Daerah berwenang mengurusi.

•	 Iuran	Pembangunan	Daerah;
•	 Pajak	Radio;	
•	 Pajak	Jalan;	
•	 Pajak	Reklame;	
•	 Pajak	Bangsa	Asing;	
•	 Pajak	Kendaraan	Bermotor;	
•	 Pajak	Tontonan	Umum;	
•	 Pajak	Minuman	Keras;	
•	 Retribusi	Kios	dan	Pertokoan;	
•	 Retribusi	Pemotongan	Hewan;	
•	 Retribusi	Parkir	Kendaraan;	
•	 Retribusi	Izin	Bangunan;	
•	 Retribusi	Pasar;
•	 Retribusi	Izin	Usaha.

Seksi Pertanian berwenang mengurusi hal-hal 

•	 Bina	Program	dan	Penyuluhan;
•	 Produksi	dan	Usaha	Tani;	
•	 Bina	Mutu	Kesehatan	Hewan.
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Selain melaksanakan tugas-tugas otonomi yang dilimpah kan oleh 
daerah tingkat II di atasnya, kota administratif sebagai wilayah adminis-
tratif pun melaksanakan tugas-tugas dekonsen trasi yang termasuk 
dalam ruang lingkup urusan pemerintahan umum. Urusan ini adalah 
urusan pemerintahan yang meliputi bidang ketentraman dan ketertiban, 
politik, koordinasi, penga wasan, dan urusan pemerintahan lainnya 
yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk 
urusan rumah tangga daerah. Tugas-tugas pemerintahan umum ini 
dilaksa nakan oleh walikota administratif.

2.  Kotamadya
Secara spasial dan demografis, kotamadya adalah wilayah adminis-

tratif “urban”, yang membedakannya dengan kabu paten yang wilayah-
nya masih didominasi oleh daerah “rural”. Walaupun dari Departemen 
Dalam Negeri pembedaan antara kabupaten dan kotamadya belum 
ditentukan secara jelas, na mun secara alamiah kita dapat melihat 
perbedaan antara ke duanya.

Organisasi pemerintah kotamadya di Indonesia dapat di katakan 
mempunyai susunan yang sama. Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II 
Kotamadya terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. Untuk melaksanakan tugas tugas otonomi daerah dibentuklah 
dinas-dinas daerah. Namun sebagaimana dibahas dalam Bab II, 
organisasi pemerintah ko tamadya terlalu lambat menyesuaikan diri 
dengan perkem bangan masyarakat yang ada. Sebagai contoh kita dapat 
melihat dinas-dinas otonom Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya 
Yogyakarta berikut ini:

•	 Dinas	 Kesehatan	 (Perda	 No.	 8	Tahun	 1985);	 Dinas	 Peternakan	
(Perda No. 9 Tahun 1985); Dinas Pertanian (Perda No. 10 Tahun 
1985); Dinas Pasar (Perda No. 1 Tahun 1987);

•	 Dinas	Kebersihan	dan	Pertamanan	(Perda	No.	5	Tahun	1989);
•	 Dinas	Tata	Kota	(Perda	No.	10	Tahun	1990);
•	 Dinas	 Pendapatan	 Daerah	 (Perda	 No.	 10	 Tahun	 1990);	 Dinas	

Kebakaran (Perda No. 7 Tahun 1990);
•	 Dinas	 Pekerjaan	 Umum	 (SK.	 Walikotamadya	 No.	 OG/KD/	

198G).
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Melihat keberadaan dinas-dinas otonom di atas, tampak jelas 
bahwa beberapa dinas seperti Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan 
kurang relevan keberadaannya di suatu kota madya. Seharusnya dinas-
dinas otonom yang bertugas mem berikan pelayanan publik kepada 
masyarakat kota dapat di pertimbangkan untuk dibentuk. Pelayanan-
pelayanan publik seperti perumahan, sektor informal dan penanganan 
kaum miskin perkotaan memerlukan pengelolaan serius dan me nuntut 
dibentuknya organisasi tersendiri yang dapat me mecahkan masalah 
tersebut. Terdapat kecenderungan bahwa masalah-masalah kemasya-
rakatan yang riil justru ditangani se cara koordinatif antarinstansi, yang 
pada kenyataannya sering tidak dapat menyelesaikan masalah. Seperti 
masalah sektor informal di Kotamadya Yogyakarta, yang ditangani 
secara ko ordinatif antarinstansi (antara lain oleh Bagian Perekonomian, 
Dinas Sosial Daerah Tingkat I, dan Dinas Pekerjaan Umum).

3.  daerah Khusus ibukota Jakarta
Dalam melihat pemerintah kota di Indonesia, kita perlu mem-

bedakan antara Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta de ngan kota-
kota lainnya. DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat mem punyai susunan pemerintahan 
dalam bentuk lain, karena mem punyai ciri-ciri dan kebutuhan yang 
berbeda. Daerah ini seba gaimana dicatat oleh Pamudji mempunyai 
kekhususan sebagai berikut:

a) DKI Jakarta memiliki fungsi dan status sebagai ibukota Negara 
Republik Indonesia, dengan aspek nasional dan internasional;

b) DKI Jakarta merupakan daerah otonom tunggal yang tidak terbagi 
lagi ke dalam daerah-daerah otonom yang lebih rendah tingkatan-
nya;

c) Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah juga 
Kepala Pemerintahan Ibukota Negara;

d) Struktur perwilayahan administratif berdasarkan PP Nomor 25 
Tahun 1978 terdiri dari 4 jenjang, yaitu Wilayah Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, Wilayah Kota (5 wilayah), dan Wilayah Kecamatan 
(30 wilayah);

e) Wilayah Kelurahan (265 wilayah);
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f ) Di mana kedudukan Wilayah-wilayah kota dan walikota langsung 
di bawah Gubernur dan setingkat dengan Kota  madya Daerah 
Tingkat II;

g) Susunan Organisasi dan formasi Sekretariat Wilayah/ Daerah 
(Walikota, Kecamatan, dan Kelurahan) dan Dinas dinas Daerah 
berkembang relatif cepat sejalan dengan

h) peningkatan volume pekerjaan serta ruang lingkup urus annya;
i) Sebagai Kota Metropolitan dengan segala permasalahan nya yang 

berkembang ke arah megapolis.

Selain DKI Jakarta, pembagian wilayah dan susunan pe merintahan-
nya sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 72 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974, yakni dibagi menjadi wilayah-wilayah adminis-
tratif Kotamadya. Wilayah Kotamadya dibagi menjadi wilayah 
Kecamatan dan selanjutnya dibagi lagi menjadi Kelurahan. Sedangkan 
susunan pemerintahan kotama dya terdiri atas Kepala Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah. Dalam menjalankan asas dekonsen-
trasi, Kepala Daerah disebut Walikota sebagai waiikotamadya dan di 
wilayah kota administratif disebut sebagai Walikota Administratif. 
Susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota dapat dicermati dalam 
gambar berikut ini:

Gb. 2.8 Organisasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
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d. susunan Pemerintah Kota di indonesia berdasarkan 
undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah

Perubahan besar dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia 
memang sudah lama dinantikan. Dalam UUD 1945 terangkum esensi 
nilai-nilai yang relevan dengan subyek desentralisasi yakni nilai unitaris 
dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai unitaris diwujudkan dalam pan-
dangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan peme rintah 
lain di dalamnya pada “magnitude” negara. Nilai dasar desentral isasi 
teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
dalam bentuk otonomi daerah.

Dari dua nilai dasar konstitusi tersebut, penyelenggaraan desentrali-
sasi terkait erat dengan pola pembagian wewenang antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini penting karena dalam 
penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen pokok, yakni 
pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara 
hukum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk meng-
atur dan mengurus urusan dan/atau bagian dari urusan pemerintahan 
tertentu.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten 
, dan Daerah Kota yang bersifat otonom (ayat 1) dan Daerah Provinsi 
berkedudukan juga sebagai wilayah administratif (ayat 2). Sedangkan 
pada pasal 4 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas 
desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten 
dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk 
mengoreksi terhadap Undang-Undang pendahulunya, terutama UU 
No. 5 Tahun 1974 yang dirasakan sangat sentralistik dan pada saat itu 
dirasakan telah memasung demokrasi di daerah. Prinsip otonomi 
seluas-luasnya menjiwai hampir semua pasal. Bahkan manajemen 
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kepegawaian dan keuangan yang ada pada UU No. 5 Tahun 1974 
diatur secara ketat oleh Pusat didelegasikan secara penuh kepada 
Daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah 
Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah; DPRD berada 
di luar Pemerintah Daerah berfungsi sebagai Badan Legislatif Daerah 
yang mengawasi jalannya pemerintahan. Otonomi daerah tetap di 
titikberatkan di Kabupaten/Kota, namun Bupati/Walikota tidak lagi 
bertindak selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Fungsi ini dipegang 
hanya oleh Gubernur sebagai bagian dari Integrated Prefectoral System. 
Secara eksplisit, UU ini menyebutkan tidak ada hubungan hierarkhis 
antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka desentralisasi, menurut pasal 7 kewenangan daerah 
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali 
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, 
peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain 
(meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, 
sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pem-
binaan dan pemebrdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan 
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan 
standarisasi nasional).

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib melaksana-
kan bidang pemerintahan yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan 
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan 
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, 
koperasi dan tenaga kerja (pasal 11). Secara lebih tegas UU ini mengatur 
bahwa kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup 
semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikeculaikan 
dalam pasal 7 dan yang diatur dalam pasal 9 (kewenangan propinsi 
sebagai daerah otonom dan kewenangan propinsi sebagai wilayah 
administrasi).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah merupakan Undang-undang penganti dari Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-undang ini, hubungan 
propinsi dan kabupaten dan kota ditata sedemikian rupa dengan 
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memberikan kewenangan pengawasan kepada propinsi sebagai wakil 
pemerintah terhadap kabupaten dan kota. Kewenangan dirubah men-
jadi urusan pemerintahan (Pasal 14 ayat 1) adalah:

a. perencanaan dan pengandalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah soaial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan adminis-

trasi penamanan modal;
n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
o. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan.

1.  Kota
Secara spasial dan demografis, kota adalah wilayah “urban”, yang 

membedakannya dengan kabupaten yang wilayahnya masih didominasi 
oleh daerah “rural”. Walaupun dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah tidak ditemukan perbedaannya, namun secara 
alamiah kita dapat melihat perbedaan antara keduanya.

Pemerintah Daerah Kota terdiri atas Kepala Daerah beserta 
perangkat Daerah Kota lainnya. Menyikapi perubahan pemerintahan 
daerah dengan diberlakukannnya UU No. 22/1999, untuk 
melaksanakan kewenangan Daerah Kota dibentuklah dinas-dinas dan 
kantor di lingkungan Pemerintah Kota. Sebagai contoh kita dapat 
melihat dinas-dinas dan kanor di lingkungan Pemerintah Kota 
Yogyakarta berikut ini:
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•	 Dinas Pertanian dan Kehewanan (Perda No. 16 Tahun 2000)
•	 Dinas Perekonomian (Perda No. 17 Tahun 2000)
•	 Dinas Pengelolaan Pasar (Perda No. 18 Tahun 2000)
•	 Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Perda No. 19 Tahun 2000)
•	 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Perda No. 20 Tahun 2000)
•	 Dinas Kesehatan (Perda No. 21 Tahun 2000)
•	 Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Perda No. 22 Tahun 2000)
•	 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Perda 

No. 23 Tahun 2000)
•	 Dinas Pertanahan (Perda No. 24 Tahun 2000)
•	 Dinas Tata Kota dan Bangunan (Perda No. 25 Tahun 2000)
•	 Dinas Prasarana Kota (Perda No. 26 Tahun 2000)
•	 Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman (Perda No. 27 

Tahun 2000)
•	 Dinas Perhubungan (Perda No. 28 Tahun 2000)
•	 Dinas Ketertiban (Perda No. 29 Tahun 2000)
•	 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Perda No. 30 Tahun 

2000)
•	 Kantor Penanggulangan Kebakaran (Perda No. 35 Tahun 2000)
•	 Kantor Pengendalian dampak Lingkungan (Perda No. 36 Tahun 

2000)
•	 Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Perda No. 

37 Tahun 2000)
•	 Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik (Perda No. 38 

Tahun 2000)
•	 Kantor Pelayanan Pajak Daerah (Perda No. 39 Tahun 2000)
•	 Kantor Pemuda, pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga (Perda 

No. 40 Tahun 2000)
•	 Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi (Perda No. 41 Tahun 

2000)

Melihat keberadaan dinas-dinas dan kantor di atas, tampak jelas 
bahwa Pemerintah Kota mempunyai keleluasaan dalam mengatur tata 
organisasi pemerintahannya disesuaikan dengan kebutuhan kota. 
Tetapi pemerintah kota masih saja menghadapi berbagai masalah 
terutama dalam pelayanan publik seperti perumahan, sektor informal 
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dan penanganan kaum miskin perkotaan. Terdapat kecenderungan 
bahwa masalah-masalah kemasyarakatan yang riil justeru ditangani 
secara koordinatif antarinstansi, yang pada kenyataannnya sering tidak 
dapat menyelesaikan masalah.

Keleluasaan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 ternyata menyebabkan terjadi penggemukan jumlah dinas 
dan lembaga di hampir seluruh daerah. Pemerintah lebih lanjut 
mengeluarkan regulasi baru yang mengatur jumlah dinas, badan dan 
kantor dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah yang membatasi jumlah dinas, badan dan 
kantor, termasuk di kota-kota.

2.  Kawasan Perkotaan
Pengaturan kawasan perkotaan dalam Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tidak ada perubahan dari bunyi pasal 90 UU No. 22 Tahun 
1999 ditentukan lebih lanjut bahwa selain Kawasan Perkotaan yang 
berstatus Daerah Kota ditetapkan pula Kawasan Perkotaan yang terdiri 
atas:

a. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian Daerah Kabupaten.
b. Kawasan Perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan 

yang mengubah Kawasan Pedesaan menjadi Kawasan Perkotaan; 
dan

c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih 
Daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan 
fisik perkotaan.

Pada pasal selanjutnya Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah 
Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dapat membentuk 
lembaga bersama untuk mengelola Kawasan Perkotaan. Kawasan 
Perkotaan ini pembangunan dan penyelenggaraannya melibatkan peran 
serta masyarakat dan swasta dan pengelolaannya diatur dengan 
peraturan daerah. Kerjasama yang lazim dilakukan di Indonesia dalah 
kerjasama antara dua daerah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam 
tiga bidang yaitu pengolahan sampah, air bersih dan pengolahan limbah 
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atau Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bekasi dalam bidang pengolahan sampah.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 terutama pasal 90 dan 91 
lebih banyak menganut perubahan inkremental (bertahap) yaitu pada 
opsi kontrak dan kerjasama antar kota. Dalam sejarah daerah otonom 
perkotaan belum pernah terjadi penggabungan satu kota dengan kota 
yang lainnya atau pembubaran suatu kota tertentu karena tidak layak 
secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendirian 
daerah otonom di Indonesia yang lebih banyak didadsarkan pada alasan 
etno-politis. Sebagian besar daerah otonom di Indonesia baik provinsi 
maupun kabupaten lebih didasarkan pada entitas etnis atau suku bangsa 
tertentu. Dalam kondisi seperti ini sangat sulit untuk melakukan 
perubahan moderat atau perubahan drastis sebagaimana yang dikatakan 
oleh T.M. Scoot di belakang.

Selanjutnya pada tahun 2007 secara khusus diterbitkan Undang-
undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibukota dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola 
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
Berdasarkan pada peraturan ini, maka selain gubernur dan wakil 
gubernur, dikenal juga jabatan deputi gubernur, yang secara lengkap 
susunan organisasi sebagai berikut

Elemen Satuan Kerja Perangkat Daerah
Strategic Apex Gub & Wagub (dengan Deputi) + DPRD
Middle Line (plus 
Support Staff)

Sekda (plus Asisten Sekda 4 dan Biro-biro plus minus 10)

Techostructure Inspektorat (s.d eselon III) + Insp Pembantu
Bappeda (s.d eselon III) + Kantor
Badan (8) + Kantor 
RSUD (5)/RSKD (1)
Satpol PP
Lembaga Lain

Operating Core Dinas (15) & Sudin 
Kewilayahan Kota Admin (5) & Kab Admin (1)

Mengikuti susunan Setda
Kecamatan (44) @ 5 Seksi & Kelurahan (267) @ 5 Seksi 
Peninjauan dan penyesuaian jumlah dan susunan Sudin dan 
Kantor; UPT Dinas/Badan serta Sektor di Kecamatan & 
Kelurahan
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4.  susunan Pemerintahan di wilayah Jabodetabekjur dalam 
keruangan
Perkembangan ruang kota atau daerah terbangun (built up area) 

Jakarta dan sekitarnya yang telah berada dalam satu kesatuan ruang dan 
ekonomi kota atau perkotaan ini mulai tahun 1619 sampai tahun 1980 
digambarkan oleh Ira M. Ro binson sebagai berikut:

Gambar 2.9 Perkembangan Daerah Perkotaan Jakarta

Melihat perkembangan ruang yang sedemikian pesat, maka dapat 
dipahami betapa rumitnya pemerintah atau unit- unit politik yang ada 
menangani masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari per-
kembangan ruang dan pertumbuhan penduduk tersebut. Dengan kata 
lain, kita perlu memperta nyakan apakah organisasi pemerintahan DKI 
Jakarta atau dae rah-daerah sekitarnya mampu merespons perkembangan 
ter sebut. Bagaimanakah pola kerja sama antar unit-unit politik atau 
pemerintahan yang ada?
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Gb. 2.10. Perkembangan Daerah Perkotaan Jakarta
Sumber : Master Plan DKI Jakarta, dalam Johara, 1999

Dalam Master Plan Percepatan dan Peerluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia 2011-2025 pusat perekonomian nasional adalah 
DKI Jakarta. Posisi ini merupakan satu titik penting dalam koridor 
ekonomi Jawa. Jalur atau koridor yang terletak di Jawa bagian utara 
menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi Surabaya yang 
menyambung ke Indonesia Timur (dengan moda trasmportasi darat 
dan laut) dan Jakarta yang menyambung kebarat ke koridor Sumatera 
dengan moda transportasi darat utamanya. Koridor tersebut seperti 
terlihat dalam gambar berikut:
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Gb. 2.11. Koridor Ekonomi Jawa menurut Master Pembangunan Ekonomi Indonesia

Menghadapi unifikasi daerah-daerah yang ada di da lamnya, pada 
tahun 1976 Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat 
mengadakan kerja sama membentuk Badan Kerjasama Pembangunan 
Jabotabek (BKSP) dan dikukuhkan mela lui SK Menteri Dalam Negeri 
Nomor 29 Tahun 1980. Badan ini lebih bersifat koordinatif antara 
Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Jawa Barat, yang 
berfungsi untuk:

1) Menyiapkan kebijakan pembangunan umum di wilayah Jabotabek;
2) Menyiapkan program pembangunan sektoral yang ber langsung di 

wilayah Jabotabek;
3) Memecahkan masalah pembangunan baik masalah sosial, ekonomi, 

administratif maupun tata guna lahan di ka wasan Jabotabek;
4) Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan pembangunan 

dengan prinsip KISS antara proyek regional dan proyek sektoral.

Dalam kegiatan sehari-hari BKSP dipimpin oleh Sekretaris BKSP 
yang bertugas membuat link yang lebih erat dengan instansi-instansi 
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pemerintah. Yohanes Basuki Dwisusanto me nyebut tugas yang 
dilakukan oleh BKSP ini sebagai tugas “liai son”, yang mencakup:

•	 Membuat	 hubungan	 fungsional	 dengan	 Sekretariat	 Pro	pinsi,	
Dinas-dinas Otonom dan Instansi Vertikal melalui kegiatan 
konsultasi, monitoring dan pengawasan; 

•	 Mengadakan	 konsultasi	 dengan	 pemerintah	 propinsi	 di	 dalam	
wilayah Jabotabek;

•	 Membuat	link	yang	lebih	kuat	dengan	pemerintah	Ka	bupaten	dan	
Kotamadya pada tugas-tugas pembangunan kawasan;

•	 Berusaha	mengikuti	petunjuk	Pemerintah	Pusat	dalam	melaksana-
kan tugas kesehariannya.

Dengan demikian jelas bahwa BKSP Jabotabek hanyalah 
merupakan organisasi ad-hoc yang lebih kurang bertugas untuk 
melakukan persuasi terhadap lembaga-lembaga peme rintah lainnya. 
Melihat kenyataan ini, sebagaimana yang dicatat oleh Dwisusanto 
dalam penelitiannya, BKSP tidak dapat menja lankan fungsinya dengan 
baik, antara lain disebabkan oleh tidak jelasnya tugas yang berkaitan 
dengan perencanaan, pe mograman dan penganggaran, tugas yang 
berskala luas dan statusnya yang non-struktural, sehingga tidak me-
miliki kekua saan yang riil.

Mandulnya BKSP ini dapat dilihat dalam kasus penggu naan lahan 
dan penanganan masalah lingkungan di kawasan Jabotabek. Sebagai 
akibat perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi perumahan 
atau sarana perkotaan lainnya terjadi erosi tanah, hilangnya lahan-lahan 
subur, dan berku rangnya daerah resapan air.

Parameter-parameter yang digunakan untuk menggam barkan 
kerusakan lingkungan di kawasan Jabotabek adalah sebagai berikut:

a. Air: kebutuhan penduduk kota dan industri sekitar 450 juta kubik 
per tahun pada tahun 1983 meningkat menjadi 2100 juta kubik 
per tahun pada tahun 2000. Sedangkan kebutuhan air untuk 
pertanian pun meningkat dari 2800 meter kubik per tahun menjadi 
4600 meter kubik per tahun. 

b. Tanah: studi menunjukkan bahwa penduduk mulai me rajah tanah-
tanah di kawasan pegunungan, yang sebe narnya merupakan 
kawasan peresapan air. Perubahan fungsi tanah ini menyebabkan 
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erosi yang serius dan menurunnya kualitas tanah. Akibat yang 
lebih besar ada lah ketidakmampuan tanah untuk menahan volume 
air, sehingga menyebabkan banjir di kawasan yang lebih ren dah, 
yaitu kawasan Ibukota Jakarta setiap tahun. 

c. Sumber daya alam: penyebab rusaknya sumber daya alam adalah 
pembangunan kawasan Puncak untuk kegiatan rekreasi, kebutuhan 
lahan oleh petani dan penebangan pohon.

ER + MC Internasional, sebuah badan penelitian inter nasional, 
menggambarkan konflik tata guna lahan Jan aki batnya sebagai berikut:

Gb. 2.12. Dampak Lingknngan dari Konflik Perubahan Fungsi Iahan 

Konflik antaraktor antara petani dan pengembang (de veloper), 
misalnya, memuncak terutama pada daerah-daerah limpahan Jakarta 
seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Pada situasi ini masing-masing 
organisasi pemerintah cenderung bertindak sendiri-sendiri dan 
fragmen tatif. Musibah banjir yang menimpa Jakarta pada tahun 1996 
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yang lalu terutama di akibatkan oleh tidak mampunya kawasan Puncak 
menampung limpahan air hujan, karena ketidakmampuan tanah untuk 
meresap air hujan. Diketahui bahwa pembangunan vila-vila di kawasan 
Puncak meningkat dengan pesat tanpa terkontrol. Selain kawasan 
Puncak, empat daerah tetangga tersebut menjadi sasaran pihak swasta 
membangun proyek-proyek perumahan dalam skala besar, yang disebut 
dengan kota baru (a large-scale subdivision). Di Kabupaten Bekasi 
hingga tahun 1991, 238 developer yang telah mengajukan izin untuk 
pem bangunan proyek perumahan yang mencakup daerah seluas 8.122 
hektar. Beberapa proyek pembangunan “kota baru” dicatat oleh Tommy 
Firman dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1. 
Beberapa Proyek Pembangunan Kota Baru di Jabotabek dan Bandung

No. Nama Luas (Ha) Lokasi Developer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bumi Serpong Damai
Tigaraksa
Cariu
Bekasi 2000
Bekasi Terpadu
Cikarang Baru
Lippo City
Depok
Jatinangor
Lippo Village

6.000
3.000
td
2.000
1.500
500 - 2.000
450
td
td
500

Tangerang
Tangerang
Bogor
Bekasi
Bekasi
Bekasi
Bekasi
Bogor
Bandung
Tangerang

Swasta
Swasta
Swasta
Swasta
Swasta & Pemerintah
Swasta
Swasta
Pemerintah
Pemerintah
Swasta

Keterangan:
td = tidak ada data

Pembangunan proyek kota baru dengan skala besar ini pun telah 
mengakibatkan perubahan fungsi lahan yang cepat. Kabupaten Bekasi 
telah kehilangan 200 hektar lahan pertanian per tahun, sementara 
Kabupaten Bogor kehilangan 8,4% per tahun sejak tahun 1986.

Dampak lingkungan dari perubahan fungsi lahan dan per-
kembangan ruang kota yang cepat ini adalah menurunnya kualitas 
lingkungan, banjir, kekurangan air bersih, dan sejenis nya. Dalam kasus 
ini, BKSP yang seharusnya berfungsi meng koordinasikan pembangunan 
di kawasan Jabotabek, tidak da pat berfungsi dengan baik. Konflik 
kepentingan antarinstansi pemerintah dan bahkan antara instansi 
pemerintah dan pihak swasta sering terjadi, seperti pada pembangunan 
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vila di ka wasan Puncak. Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sebe-
narnya dapat membuat pola kerja sama yang baik. Empat agen da yang 
diajukan oleh Tommy Firman dalam dimensi pengem bangan organisasi 
di kawasan Jabotabek adalah:

1. Sejauh manakah pihak swasta dapat dimanfaatkan untuk men-
dorong pembangunan ekonomi dalam kondisi keter batasan 
anggaran pembangunan pemerintah?; 

2. Bagaimanakah mengembangkan pendekatan manajemen baru 
yang dapat mengakomodasi dan mengantisipasi di namika per-
tumbuhan ekonomi;

3. Bentuk kerja sama yang bagaimanakah yang dapat dikem bangkan 
antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk me-
minimalisasi konflik kepentingan;

4. Bentuk desentralisasi yang bagaimanakah yang dapat di limpahkan 
kepada Daerah Tingkat II untuk meningkatkan kemampuannya 
dalam merespons pertumbuhan daerah perkotaan.

E. Pemerintahan di filipina dan Jepang 

Kemudian bagaimana dengan pemerintahan di Filipina dan Jepang 
dalam menata dan mengelola daerah urban mereka? Metro-Manila 
Region atau National Capital Region (NCR) di Filipina secara geografis 
terdiri dari tujuh kota berdekatan dan sepuluh kotamadya. Luas wilayah 
Metro-Manila adalah 636 km2 dengan jumlah penduduk 8.940.000 
pada tahun 1994. Metro-Manila menempati posisi 18 dunia sebagai 
metropolis terbesar dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 3% 
selama tahun 1990-an. Pertumbuhan fisik Metro-Manila dicirikan oleh 
pola linier di mana perkembangan mengikuti jalan raya utama. Pada 
tahun 1995 Metro-Manila Development Authority (MMDA) didirikan, 
dan menetapkan Metro-Manila sebagai pengembangan khusus dan 
wilayah administratif. Pengambilan keputusan dan pembuatan ke-
bijakan kekuasaan telah diberikan kepada MMDA. MMDA diberikan 
kekuasaan pengembangan perluasan metro, diawasi dan dikoordinasikan 
tanpa berkewajiban terhadap otonomi unit pemerintah daerah. 
Berdasar kan catatan Oreta, MMDA terdiri dari Dewan Metro-Manila 
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yang terdiri dari walikota dari tujuh kota dan sepuluh kotamadya, 
Kepala Departemen Transportasi dan Komunikasi, Departemen 
Pekerjaan Umum dan Jalan Raya, Departemen Pariwisata, Departemen 
Anggaran dan Manajemen, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, 
Dewan Koordinasi, dan Kepolisian Nasional Filipina. Kepala Depar-
tment tidak memiliki hak memilih. Ketua Dewan dan yang diangkat 
oleh Presiden tersebut berada dengan pangkat, hak, dan keistimewaan 
khusus dari seorang menteri kabinet. Ketua dibantu oleh manajer 
umum dan tiga asisten manajer umum: satu untuk Keuangan dan 
Administrasi, satu untuk Perencanaan, dan satu untuk Operasi. Semua 
diangkat oleh Presiden. Struktur Organisasi MMDA dapat di lihat 
pada Gambar. 2.13.

Gb. 2.13. Struktur Organisasi Metro-Manila Development Authority (MMDA)
Sumber ; Oreta 1996, h.166

Laquian mencatat bahwa terdapat lima tingkatan pemerintahan di 
Metro-Manila. Pada tingkat tertinggi adalah pemerintah pusat dimana 
memegang kewenangan yang cukup besar dan kekuasaan sebagai Metro 
Manila di ibukota negara. Pada tingkat metropolitan, pemerintahan 
dilaksanakan oleh Metro-Manila Development Authority (MMDA). 
MMDA bukanlah unit kerjasama dari pemerintah, namun pengem-
bangan khusus dan unit administratif di bawah pengawasan langsung 
dari Presiden Filipina. Kemudian kotamadya dan Unit Pemerintah 
Daerah yang disebut kota masing-masing dipimpin oleh seorang 
Walikota dengan Dewan Kota yang memiliki lembaga hukum sendiri, 
dan barangay atau unit lingkungan dalam Metro-Manila. MMDA ber-
wenang terhadap perencanaan, pengawasan, dan koordinasi beberapa 
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pelayanan dasar metro-wide. MMDA menyediakan beberapa layanan 
dan dapat melaksanakan peraturan yang berhubungan dengan layanan 
ini:

• Perencanaan pembangunan
• Transportasi dan pengelolaan lalu lintas 
• Pembuangan limbah padat dan pengelolaan
• Pembaharuan perkotaan, zonasi, dan perencanaan tata guna lahan
• Kesehatan dan sanitasi, perlindungan perkotaan, dan pengendalian 

populasi
• Keamanan publik

Namun demikian menurut Porio, MMDA memiliki otoritas yang 
sangat sedikit di lapangan karena tidak dapat menimpa otoritas lokal 
dan tidak memiliki sumber daya keuangan. Sementara fungsi metro-
wide seperti perencanaan yang komprehensif, kontrol dalam peng-
gunaan tanah, lalu lintas dan manajemen transportasi, pengendalian 
banjir dan drainase, serta pembuangan limbah padat telah ditempatkan 
di bawah yurisdiksi MMDA. Penggunaan lahan harus dikoordinasikan 
pada 17 kota di Metro-Manila, namun setiap kota bertindak inde-
penden, sehingga koordinasi infrastruktur yang terjadi menjadi buruk. 
Sisi terang dari Manila adalah keterlibatan masyarakat sipil. Reformasi 
politik telah mengukir peran kunci untuk LSM (Lembaga Swadaya 
Masyarakat) di Filipina dan untuk Urban People’s Organizations (UPOs) 
dalam membentuk pembangunan perkotaan dan politik.

Vogel mencatat populasi Metropolitan Tokyo di Jepang adalah 12 
juta jiwa dan diatur oleh Tokyo Metropolitan Government (TMG). 
Daerah Metropolitan Tokyo memiliki populasi yang tumbuh sangat 
pesat selama tahun 1960 hingga 1980-an, namun selama tahun 1990-
an menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Karena konsentrasi berbagai 
politik, keuangan, perdagaangan, industri dan kegiatan lainnya, setiap 
hari masuknya penduduk ke kota dari prefektur sekitarnya menciptakan 
tantangan besar untuk Tokyo Metropolitan Government (TMG). 
Setiap hari 2.72 juta populasi datang ke kota Tokyo dari daerah 
sekitarnya.

Tokyo Metropolitan Government merupakan otoritas khusus 
dengan pengaturan yang berbeda dari pemerintah daerah lainnya di 
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Jepang. Tokyo Metropolitan Government adalah unit pemerintahan 
sendiri terdiri dari 23 bangsal khusus (entitas umum daerah khusus) 39 
kotamadya, 26 kota besar dan 5 kota kecil, dan 8 desa. Secara teoritis 
tidak ada kewenangan pemerintah daerah metropolitan di Jepang. 
Tokyo Metropolitan Government memiliki dua sayap pemerintahan, 
legislatif dan eksekutif. Terdiri dari 127 anggota yang dipilih secara 
langsung oleh warga untuk jangka waktu empat tahun. Presiden dipilih 
diantara anggotanya. Presiden mewakili DPR, dan memiliki komite 
yang berbeda untuk hal-hal yang berbeda. Majelis adalah lembaga 
pembuat keputusan dasar-dasar TMG. Tokyo Metropolitan Govern-
ment juga memiliki Gubernur yang memiliki kontrol keseluruhan 
urusan-urusan, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga 
integritas kolektif administrasi kota. Tokyo Metropolitan Government 
juga memiliki prinsip-prinsip pemerintahan yang sangat spesifik. 
Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2. 
Prinsip-prinsip Spesifik Pemerintahan Tokyo Metropolitan 

Government
No Prinsip-Prinsip No Prinsip-Prinsip
1 Revitalisasi Tokyo 14 Revitalisasi Industri
2 Pembaharuan Perkotaan 15 Mengupgrade Program Sosial
3 Merintis Pembaruan Proyek Perkotaan 16 Reformasi Kesejahteraan
4 Promosi Pariwisata 17 Reformasi Perawatan Kesehatan
5 Kebudayaan Tokyo 18 Reformasi pendidikan
6 Jaringan Asia dari Kota-kota 21 19 Pengukuran Keamanan publik
7 Pembatasan Kendaraan Diesel 20 Pengelolaan Krisis
8 Aksi lingkungan 21 Menjaga Keamanan Pangan
9 Meningkatkan Transportasi 22 Oposisi terhadap Pemindahan Ibukota
10  Perluasan Bandara Haneda 23 Transportasi bebas hambatan yg efisien
11 Yokota berdasarkan Rencana Aksi 24 Supplai Air bersih 
12 Halus Tokyo 21: Operasi Expanded 25 Mempertahankan Sistem Pembuangan Limbah
13 Meningkatkan Efisiensi Pelabuhan 26 Pencegahan Kebakaran di Tokyo

Sumber : Talukdes Sirajul Haq. ‘Managing Megacities : A Case Study in Metropolitan 
Regional Governance in Dhaka, PhD Thesis, ISTP, Perth: Murdoch University, 
h.124-125. 2006.

Tokyo Metropolitan Government masih harus menanggapi isu-isu 
keberlanjutan seperti yang terjadi di semua Megacities. Khan men-
jelaskan bahwa masalah sanitasi perumahan dan lingkungan, kebutuhan 
perlindungan dan bekerja untuk mendesentralisasikan kota dengan 
menciptakan sub-pusat, dalam rangka mencapai keseimbangan antara 
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Tokyo dan kota-kota lain dan kota. Meskipun TMG telah diberi 
tanggung jawab mandat dan strategis untuk pengembangan Tokyo dan 
serta mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, namun kebutuhan 
yang dibutuhkan adalah kemampuan meningkatkan koordinasi di 
Daerah Metropolitan Tokyo sementara pada saat yang sama juga harus 
dapat meningkatkan pemerintah daerah yang efektif yang responsif 
terhadap warga negara. 

Tabel 3.3. 
Perbandingan Pemerintahan di 4 Kota Besar di Asia

 No
 

Prinsip Tata 
Kelola 
Pemerintahan

institusi Pemerintahan/Pengaturan Kota-kota besar di Asia dan wilayah 
Perluasan

Metro Manila 
capital Region

Tokyo 
Metropolitan 
Region

bangkok 
Metropolitan 
Region (bMR)

JAbOdETAbEK 
Region

1 Daerah geografi 
dengan 
pertanggung 
jawaban yang 
jelas dari 
pemerintahan 
yang mencakup 
daerah perluasan

Ya.. Metro-Manila 
Development 
Authority 
(MMDA) adalah 
kekuasaan untuk 
merencanakan, 
mengawasi, dan 
koordinasi 
pengembangan 
dan pelayanan 
dasar metro-wide

Tidak.. Namun 
Tokyo Metropolitan 
Region diperintah 
oleh sistem 
pemerintahan 
lokal dan luas dan 
Mayors Summit 

Tidak, Bangkok 
Metropolitan Region 
(BMR) adalah istilah 
perencanaan namun 
belum menjadi 
realitas politik

Tidak.. 
JABODETABEK 
adalah istilah 
perencanaan dan 
hanya ada 
direncana 
pengembangan 
metropolitan 
JABODETABEK

2 Fungsi perencanaan 
strategis yang dapat 
memberikan visi 
untuk bagaimana 
kota dapat 
mengatasi masalah 
penggunaan lahan 
secara berkelanjutan

Ya, Metro-Manila 
Development 
Authority (MMDA)

Ya, Pemerintah 
Pusat dan Tokyo 
Metropolitan 
Government (TMG) 
memiliki rencana 
strategis untuk 
seluruh daerah Tokyo

Tidak, Meskipun 
pemerintah pusat 
mempunyai rencana 
struktural untuk BMR 
melalui agen-agen 
pemerintah pusat

Ya, Bappenas/
Pemerintah pusat 
melalui 
JABODETABEK, 
namun 
implementasinya hanya 
dilakukan pada tingkat 
Jakarta

3 Fungsi perencanaan 
hukum yang dapat 
mengontrol 
pengembangan 
untuk memastikan 
‘kebaikan bersama’ 
agar konsisten 
dengan rencana 
strategis

Tidak, 7 kota dan 
10 kotamadya 
memiliki kekuatan 
hukum namun tidak 
pada level MMDA

Ya, TMG dan 
Pemerintah daerah 
dari Saitama, Chiba, 
dan Kanagawa 
semua mempunyai 
proses yang 
bersangkut paut 
dengan hukum

Tidak, BMA dan 
Propinsi Nonthaburi, 
Pathumthani, Samut 
Prakan, Samut 
Sakhon, dan Nakhon 
Pathom memiliki 
kekuasaan yang sesuai 
dengan UU namun 
tidak pada BMR

Tidak, DKI Jakarta dan 
kotamadya Bogor, 
Bekasi, dan Tangerang 
memiliki kekuasaan 
berdasarkan hukum 
namun tidak pada 
skala regional

4 Fungsi 
pengembangan 
fasilitas yang dapat 
meningkatkan 
koordinasi investasi, 
kerjasama untuk 
struktur infrastruktur 
dan validasi lokal

Tidak, MMDA 
memiliki kekuasaan 
pengembangan 
beberapa fasilitas

Sebagian, pertemuan 
tahunan Walikota 
dan proses 
pemerintahan 
nasional

Tidak, Lebih dari 50 
lembaga berbagi 
tanggungjawab 
perencanaan, 
pembiayaan, dan 
mengelola 
program-program 
pembangunan dan 
pengoperasian 
pelayanan dasar

Tidak, hanya prose 
pemerintah nasional
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5 Kekuasaan 
pengembangan 
ulang daerah 
perkotaan untuk 
memandu dan 
memonitoring lebih 
jauh perkembangan 
di daerah inti 
pembangunan kota

Tidak, 
Pembaharuan kota, 
zonasi, dan rencana 
penggunaan lahan 
dilakukan oleh 
MMDA namun tidak 
dapat 
mengimplementasi

Sebagian, TMG 
memiliki 
pertanggungjawaban 
pembaharuan 
perkotaan tanpa 
kekuasaan 
pembangunan kota

Tidak Tidak

6 Proses local yang 
transparan yang 
dapat membantu 
mendefinisikan 
‘kebaikan bersama’ 
hasil keberlanjutan 
dari pembangunan 
dengan seluruh 
pemangku 
kepentingan

Ya, NGO/UPO 
meningkatkan 
kehadiran 
masyarakat sipil 
yang kuat

Ya, proses lokal yang 
kuat merekatkan 
kebertetanggan di 
pemerintah kota

Tidak, hubungan yang 
lemah hanya pada 
masyarakat sipil

Lemah, pemerintah 
kampung berada di 
tempat, namun sering 
digunakan terutama 
untuk administrasi atas 
bawah

7 Sebuah mekanisme 
koordinasi untuk 
memastikan 
perencanaan dan 
pengembangan yang 
terintegrasi 

Sebagian, MMDA 
mengkoordinasikan 
perencanaan 
pengembangan 
daerah metro-wide 
tetapi tidak memiliki 
kemampuan 
mewujudkan 
sehingga integrasi 
tersebut hanya 
berupa teori

Pertemuan Walikota 
sekali setahun 
selama isu daerah 
melakukan 
koordinasi yang 
signifikan

Ya, Bangkok 
Metropolitan Regional 
Development 
Commitee (BMRDC) 
mengawasi dan 
mengkoordinasikan 
program-program 
pembangunan 
perkotaan di BMR, 
namun tidak di 
Extended Bangkok 
Metropolitan Region

Tidak, Bagaimanapun 
DKI Jakarta memiliki 
Dewan Penasehat 
yang memberikan 
saran kepada 
Gubernur DKI Jakarta

8 Cara 
meningkatkan 
keuangan untuk 
proses-proses di 
atas termasuk dari 
pengembangan 
lahan

Tidak, Ya, beberapa 
mekanisme 
pembiayaan 
menggunakan 
lahan

Tidak Tidak

9 Hubungan yang 
kuat dalam sistem 
pemerintahan 
nasional untuk 
mengaktifkan 
dukungan politik 
yang baik

MMDA dan 
Departemen 
Perencanaan 
Ekonomi 
Nasional 
memerankan 
peranan yang 
penting

Ya, TMG dan 
Pemerintah 
daerah dari 3 
daerah 
administrasi 
memiliki hubungan 
yang kuat pada 
pemerintah pusat

Tidak, hanya melalui 
departemen interior 
dan kementrian 
sektoral lainnya

Tidak, hanya 
sesekali pihak 
nasional melakukan 
intervensi

10 Ketrampilan 
profesional dalam 
keberlanjutan dan 
partisipasi local

Tidak Tidak.. Namun 
Tokyo Metropolitan 
Region diperintah 
oleh sistem 
pemerintahan 
lokal dan luas dan 
Mayors Summit 

Tidak Tidak

Sumber: Talukdes,Sirajul Haq. ‘Managing Megacities : A Case Study in Metropolitan 
Regional Governance in Dhaka, PhD Thesis, ISTP, Perth: Murdoch University, h. 
145-146. 2006.
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Gb. 2.14. Organizational Structure Of Tokyo Metropolitan Government
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bAb 4

MANAJEMEN PERKOTAAN

A.  Pendahuluan

Di dalam Bab III telah disinggung sekilas tentang masalah -masalah 
manajerial yang muncul pada berbagai susunan atau bentuk organisasi 
pemerintah, baik pemerintah kota kecil, sedang maupun metropolitan. 
Dalam bab ini akan lebih diuraikan masalah manajemen yang riil 
dihadapi oleh pemerintah kota dan daerah perkotaan atau metropolitan.

Pada bab terdahulu telah dijelaskan bahwa manajemen perkotaan 
(urban management) merupakan pendekatan yang kontemporer untuk 
menganalisis permasalahan perkotaan se karang ini. Lea dan Courtney 
membedakan dua pendekatan manajemen perkotaan, yaitu pendekatan 
problem-oriented teknokratis dan pendekatan ekonomi politik 
struktural. Pen dekatan pertama lebih memfokuskan pada peningkatan 
kinerja lembaga-lembaga yang ada dalam memecahkan masalah per-
kotaan, sedangkan pendekatan kedua lebih memfokuskan pa da akar 
permasalahan perkotaan dalam konteks struktur eko nomi politik 
nasional dan internasional. M. Safier berusaha menengahi antara kedua 
pendekatan tersebut dengan konsep “improving hand” (antara invisible 
hand dalam pasar bebas dan kontrol negara) yang merupakan kompromi 
antara dua pendekatan yang saling bertentangan satu sama lain. Karena 
disadari bahwa adalah naif menggunakan pendekatan problem solving 
oriented tanpa analisis yang kuat pada struktur realitas politik dan 
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ekonomi masyarakat, dan sebaliknya pendekatan kedua tidak menawar-
kan pemecahan masalah yang riil yang dihadapi oleh masyarakat kota. 
Dengan pendekatan improving hand, pemerintah kota memainkan 
peran yang proaktif. In tervensi pemerintah kota perlu dilakukan ter-
hadap pasar, bila terdapat kecenderungan pasar akan menyebabkan 
kerugian pada masyarakat miskin dan marjinal lainnya. Pemerintah 
kota harus berusaha untuk mendistribusikan tanah, air, ruang, dan 
lingkungan yang bersih secara adil kepada semua warga ma syarakat 
yang tinggal di daerah perkotaan, tanpa memandang status sosial 
ekonomi mereka. Sedangkan peran pihak swasta perlu diatur sedemikian 
rupa untuk memperoleh hasil yang optimal dalam provisi pelayanan 
publik kota.

Urban Management Programme sebagai organisasi di bawah 
UNHCS yang mengintroduksi istilah manajemen per kotaan lebih 
meng gunakan pendekatan teknokratis atau prob lem oriented. Peng-
gunaan konsep manajemen perkotaan ini sudah tentu mempunyai 
cakupan yang luas dan bersifat sa ngat kompleks, sesuai dengan 
komplek sitas masalah yang di hadapi oleh pemerintah kota. Secara 
tipikal, pemerintah kota, maupun metropolitan selalu me nangani 
sektor-sektor perkotaan yang saling berkelindan satu sama lain dan 
mempengaruhi pengelolaan kota.

Gb. 4.1. Sektor-sektor Utama Manajemen Perkotaan 
Sumber: Edward Leman, Urban Manajemen: A Primer, UMP-Asia Occasional Paper 
No. 3, Kuala Lumpur, 1993, h. I.
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Pemerintah daerah, baik kota ataupun metropolitan, secara tipikal 
harus menangani enam sektor perkotaan yang saling berhubungan, 
yaitu pertanahan, lingkungan, infrastruktur, perumahan, fasilitas sosial, 
dan pem bangunan ekonomi. Sektor pertanahan mencakup pemetaan, 
pendaftaran tanah, prosedur peralihan hak atas tanah, peren canaan 
penggunaan lahan, dan sistem perpajakan atas tanah. Lingkungan 
mencakup penanganan penggunaan sumber daya air, udara dan tanah 
secara berkesinambungan. Sektor infra struktur mencakup air bersih, 
jalan dan jembatan, fasilitas komu nikasi serta fasilitas sanitasi dan 
sampah. Sedangkan sektor pe rumahan mencakup penyediaan per-
umahan bagi semua go longan masyarakat, pelayanan infrastruktur 
dasar kepada pe ngembang (developer), dan pengorganisasian pem-
biayaan pembangunan perumahan. Sektor pelayanan sosial mencakup 
pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan, rekreasi, dan program 
penanganan kaum miskin. Sektor terakhir yang sangat berpengaruh 
adalah sektor ekonomi, seperti sektor manufak tur, distribusi barang 
dan jasa, jasa konstruksi, jasa perban kan, dan asuransi.

Hubungan yang saling mempengaruhi antara satu sektor dengan 
lainnya dapat dicontohkan sebagai berikut. Sebagai dampak dari 
pembangunan ekonomi yang pesat, jumlah ken daraan pun meningkat 
dengan pesat dan menyebabkan terja dinya kemacetan lalu lintas di 
daerah-daerah pusat kota. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi 
sektor pertanahan atau lahan; Bagaimana pembebasan tanahnya? 
Bagaimana pem biayaannya, apakah dibiayai oleh pemerintah sendiri? 
Secara makro ruang lingkup manajemen perkotaan mencakup mana-
jemen lingkungan, manajemen transportasi, manajemen lahan, peran 
sektor swasta dalam pembangunan perkotaan, manaje men keuangan, 
dan manajemen pembangunan perumahan.

Sebagai akibat dari kompleksitas sektor-sektor yang mem pengaruhi 
manajemen perkotaan, maka model manajemen pun harus bersifat 
luwes dan tidak hierarkis, dengan fungsi -fungsi manajemen yang dapat 
menangkap perubahan dinamis, terutama dalam menangani kota-kota 
baru tersebut. Edward Leman, sebagai contoh, mengajukan fungsi-
fungsi manajemen yang dianggap relevan untuk menangani daerah 
perkotaan dalam arti luas. Dalam manajemen lahan atau manajemen 
pem bangunan infrastruktur, fungsi-fungsi manajemen dapat di-
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terapkan. Namun, yang menjadi perhatian di sini adalah ruang lingkup 
dari masing-masing unsur manajemen perkotaan. Im plementasi dari 
suatu fungsi dari suatu unsur tidak dapat berdiri sendiri, karena 
berhubungan dengan implementasi fungsi yang sama pada unsur 
manajemen yang lain. Sebagai contoh, im plementasi fungsi manajemen 
operasional pembangunan pe rumahan dan infrastruktur, akan sangat 
berkaitan dengan im plementasi fungsi manajemen lahan perkotaan. 
Pembangunan perumahan dalam skala besar membutuhkan lahan yang 
luas dari suatu bagian wilayah kota tertentu. Instansi pemerintah yang 
mempunyai otoritas memberikan izin pembangunan berusaha meng-
alokasikan lahan tersebut sesuai dengan peren canaan kota yang telah 
ada. Setelah rencana tapak (site plan) sesuai dengan rencana kota yang 
ada, maka instansi pemerintah dapat mengeluarkan izin prinsip atau 
izin lokasi bagi pembangunan perumahan tersebut.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut mencakup fungsi pe masaran, 
fungsi rnanajemen operasional, fungsi informasi, fungsi keuangan, 
fungsi pengembangan sumber daya manusia, dan fungsi pengembangan 
organisasi, seperti digambarkan berikut ini.

Gb. 4.2. Fungsi-fungsi Manajemen Perkotaan
Sumber:Edward Leman, Urban Management A Primer UMP-Asia Occasional Paper 
No. 3, Kuala Lumpur, 1993, h. 8.

Fungsi pemasaran adalah fungsi manajemen yang umum nya di-
lakukan oleh perusahaan swasta yang bersifat profit  oriented. Dalam 
pemerintahan, fungsi pemasaran terutama di tujukan pada pemenuhan 
kebutuhan kelompok masyarakat yang mampu membayar kebutuhan-
nya. Untuk itu, pemerintah kota dapat melakukan penelitian pasar 
(market research) untuk mengidentifikasi permintaan konsumen atau 
masyarakat dalam hal kemampuannya membayar. Fungsi pemasaran 
juga dapat mengacu kepada pemasaran sosial (social marketing) dan hu-
bungan kemasyarakatan (public relations) dalam hal mana pemerintah 
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kota berusaha memasarkan produk atau program nya kepada masyarakat. 
Tercakup pula fungsi promosi yang dapat dilakukan oleh pemerintah 
kota, terutama dalam mende siminasikan informasi, perolehan modal, 
dan dukungan dari masyarakat atau pihak swasta. Pemerintah-
pemerintah kota di Indonesia biasanya membentuk Bagian Humas dan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) untuk menja-
lankan fungsi pemasaran ini. Badan pertama dibentuk untuk men-
desiminasikan informasi program pemerintah kepada se luruh lapisan 
masyarakat, dan badan kedua dibentuk untuk menarik investor untuk 
menanamkan modalnya di suatu kota.

Fungsi manajemen operasional menyangkut kegiatan se hari-hari 
pemerintah kota seperti pelayanan air minum, pe nanganan sampah 
kota, dan pemeliharaan fasilitas sosial. Mana jemen operasional ini 
harus merinci anggaran untuk setiap kegiatan, sistem administrasi yang 
efisien, dan sistem moni toring yang kontinyu.

Fungsi manajemen informasi mencakup pemberian atau pertukaran 
informasi, baik dalam bentuk olahan komputer, tulisan, gambar, atau 
peta. Fungsi ini terdiri atas pengumpulan data, klasifikasi data, penyim-
panan data, dan diseminasi data. 

Fungsi manajemen keuangan mencakup perencanaan ke uangan, 
penggalian sumber-sumber pendapatan baru, dan pe ngawasan ke-
uangan. Pajak daerah dan retribusi serta pajak pusat yang dipungut dan 
dikelola oleh daerah atau kota me rupakan pendapatan asli daerah 
(PAD) kota-kota di Indonesia, yang pada umumnya dilaksanakan oleh 
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Fungsi pengembangan organisasi adalah fungsi yang fun damental 
dalam pengelolaan kota. Tantangan baru dari ma syarakat memerlukan 
praktek manajemen baru. Pemerintah Kota harus dapat membentuk 
pola kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat 
dalam pem berian pelayanan tertentu. Fungsi ini secara aktual tidak 
dapat dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah kota di Indonesia. 
Struktur organisasi pemerintah kota biasanya telah diatur de ngan 
peraturan menteri dalam negeri secara nasional. Dengan demikian, 
pemerintah cukup sulit melakukan pengembangan organisasi untuk 
merespon perkembangan sosial ekonomi yang cepat. Perkembangan 
ruang fisik kota yang cepat dan menyatunya beberapa kota dalam satu 



Achmad Nurmandi

134

kesatuan ekonomi memaksa masing-masing unit politik yang terlibat, 
dalam hal ini pemerintah daerah yang bersangkutan, untuk menata 
kembali pengelolaan dan bentuk kerja sama yang ada di antara mereka.

Perlu disadari, bahwa fungsi-fungsi manajemen di atas bukan 
hanya menjadi otonomi pemerintah kota saja, namun dilakukan oleh 
berbagai instansi pemerintah, dan bahkan pihak swasta atau lembaga 
swadaya masyarakat (LSM). Fungsi ma najemen informasi dapat 
dilakukan oleh perusahaan swasta. Sebagai contoh, sebuah perusahaan 
swasta yang mendapat kontrak identifikasi bangunan yang belum 
memiliki Izin Men dirikan Bangunan (IMB) untuk lebih lanjut ditentu-
kan tarif pemutihannya. Perusahaan yang bersangkutan melakukan 
sur vei lapangan untuk mengumpulkan informasi dari semua lokasi 
yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak kerja. Dengan demikian, 
perusahaan tersebut bertugas mengumpulkan, me ngolah, dan meng-
klasifikasikan data untuk dijadikan informasi guna pengambilan 
keputusan atau kebijakan.

Gb. 4.3 Skala Ruang Manajemen Perkotaan

b.  Pendekatan Improving Hand (Jalan Tengah) dalam 
Manajemen Perkotaan

Pendefinisian manajemen perkotaan yang dirumuskan oleh Edward 
Leman dari Urban Management Programme di atas merupakan rumusan 
sederhana dan pokok yang meng gunakan pendekatan problem solving 
oriented, yang lazim di temukan dalam setiap manajemen pemerintahan 
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atau peru sahaan swasta. Dari perspektif lain, Nick Devas dan Carole 
Rakodi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam meli hat 
manajemen perkotaan. Mereka mencoba menghubungkan pengertian 
manajemen perkotaan dari aspek perencanaan kota (urban planning) 
dan ekonomi politik.

Dari aspek perencanaan kota, manajemen perkotaan di lihat sebagai 
proses linier dari sejumlah aktivitas manajemen pemerintahan kota, 
yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

Survei dan analisis
 Estimasi kebutuhan sekarang dan yang akan datang; 
 Survei situasi sekarang;
 Analisis potensi-potensi ekonomi dan pembangunan; 
 Identifikasi sumber daya yang ada (keuangan, tanah, sumber daya 

manusia, dan sebagainya);
 Evaluasi dari intervensi-intervensi yang lalu; 
 Respon dari masyarakat

Pengembangan Strategi dan Kebijakan 
 Klarifikasi tujuan dan objek kebijakan; 
 Identifikasi isu-isu dan masalah kunci; 
 Identifikasi alternatif strategi dan kebijakan; 
 Analisis biaya dan keuntungan dari alternatif; 
 Identifikasi konsekuensi dan tindakan yang diambil; 
 Prioritas alternatif;
 Seleksi alternatif yang mencapai keseimbangan optimal antara 

tujuan dan penggunaan sumber daya.

Implementasi
 Identifikasi instansi-instansi pelaksana; 
 Mobilisasi sumber daya yang diperlukan; 
 Spesifikasi efektivitas koordinasi; 
 Spesifikasi program dan proyek; 
 Persiapan anggaran program;
 Spesifikasi tahapan-tahapan pelaksanaan; 
	Spesifikasi ukuran dan target kinerja; 
	Supervisi operasi rutin dan fungsi pemeliharaan;
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Monitoring dan evaluasi
	Monitoring teratur pada kinerja dibandingkan dengan target;
	Evaluasi akhir pada kinerja dan dampak;
	Umpan balik dari hasil ke dalam langkah awal melalui sistem 

informasi efektif.

Proses linier ini secara empirik sulit dilakukan pada sektor -sektor 
publik atau pemerintahan, karena terikat pada peraturan birokrasi yang 
ketat dan sulit berubah serta lingkungan organisasi yang berubah. Pada 
kenyataannya, masalah manajemen perkotaan yang terjadi di lapangan 
adalah tidak adanya lokus kekuasaan yang jelas, baik di negara yang 
sedang berkembang maupun di negara maju. Hal ini disebab kan karena 
manajemen suatu kota mungkin dipilah-pilah an tara pemerintah lokal 
dengan pemerintah pusat dan berbagai instansi vertikal atau organisasi 
perwakilan departemen. Selain itu terdapat pula berbagai organisasi 
masyarakat atau peru sahaan swasta yang memainkan peranan signifikan 
di daerah perkotaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, aktor-aktor yang terlibat 
secara langsung dalam manajemen perkotaan tidak hanya lembaga-
lembaga formal saja, tetapi lembaga-lembaga informal dan non-
pemerintah pun berperan dalam semua lini kehidupan masyarakat 
kota. Disebutkan bahwa sektor swasta, organisasi parastatal (Rukun 
Tetangga atau Rukun Warga), LSM dan organisasi-organisasi inter-
nasional yang memberikan ban tuan finansial untuk pembangunan 
kota. Semakin besarnya variasi organisasi yang terlibat dalam manajemen 
perkotaan, maka semakin banyak pula kepentingan yang saling berten-
tangan satu sama lain, yang pada gilirannya menimbulkan kon flik yang 
potensial. Sebagai ilustrasi sederhana gambaran kema jemukan aktor-
aktor yang terlibat dalam manajemen perkotaan dapat dilihat pada 
Gambar 4.4.

Kemajemukan aktor-aktor yang terlibat tersebut men dorong Devas 
dan Rakodi untuk menggunakan pendekatan politik dalam mempelajari 
manajemen perkotaan, khususnya kemudahan dalam melaksanakan 
program pembangunan ko ta. Yang menjadi perhatian mereka adalah 
kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan perkotaan, 
karena ba nyaknya konflik yang muncul di antara berbagai aktor. Aktor 
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-aktor yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan kota adalah 
politisi, birokrat, kaum profesi (perencana, ahli ling kungan, dan lain-
lain), pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, tokoh-tokoh 
masyarakat, dan masyarakat itu sendiri.

Beberapa jenis konflik yang potensial akan muncul di antara 
mereka yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, perbedaan pada 
kebijakan praktis, batas kewenangan, dan kepentingan individu dan 
organisasi.

Tabel 4.1. 
Wilayah Konflik Potensial Antar Aktor

Wilayah yang Potensial Muncul 
Konflik

Perbedaan 
Ideologi 
Praktis

Perbedaan 
Kebijakan

Batas 
Kewe-
nangan

Kepentingan 
Individu dan 
Organisasi

Antar Politisi
Politisi dan Aparat/Birokrat
Birokrat dan Kaum Profesi
Antar Birokrat
Antar Kaum Profesi
Konsultan Eksternal dan Internal
Antar Departemen
Pemerintah Pusat dan Daerah
Instansi Pemerintah dan LSM
Lembaga Donor dan Pemerintah 
Pusat
Pemerintah dan Masyarakat
Di Dalam Masyarakat

/

/
/

/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/

/

/
/

/
/

/

/
/
/

/
/

Sumber: Nick Devas dan Carole Rakodi, Managing Fast Growing Cities, Longman 
Scientific 8c Technical, London, 1993, h. 52.

Konflik yang disebabkan oleh perbedaan ideologi menga cu kepada 
konflik yang berasal dari perbedaan nilai dan pan dangan terhadap 
suatu masalah perkotaan. Misalnya, bagi ka um politisi, masalah 
pemukiman kumuh dapat dipersepsikan sebagai aset politik guna 
meraih suara dalam pemilihan umum, sedangkan bagi kaum birokrat 
hal tersebut dianggap sebagai tanda kegagalan mereka dalam program 
pembangunan kota.



Achmad Nurmandi

138

Gb. 4.4. Aktor-aktor 1 Manajemen Perkotaan
Sumber: Edward Leman, Urban Management A Primer, UMP-Asia Occasional Paper 
No. 3, Kuala Lumpur, 1993.

Konflik yang disebabkan oleh perbedaan kebijakan praktis 
disebabkan oleh penerapan kebijakan yang tidak sinkron an tara satu 
instansi dengan instansi lainnya, atau antara aktor satu dengan aktor 
lainnya. Konflik yang disebabkan oleh batas kewenangan timbul karena 
tidak jelasnya pembagian kerja atau bahkan kompleksitas masalah yang 
harus dipecahkan, sehingga menuntut keterlibatan banyak lembaga 
atau instansi pemerintah. Semakin banyaknya lembaga yang terlibat, 
maka semakin besar pula konflik yang akan timbul. Jenis konflik ketiga 
ini pun ditambah lagi dengan konflik yang timbul karena kepentingan-
kepentingan (conflict of interests) ekonomis antar aktor-aktor yang 
terlibat.

Remy Proud’homme termasuk salah seorang pemerhati manajemen 
perkotaan yang menggunakan pendekatan “im proving hand’ yang ber-
usaha mengajukan pemecahan ma salah melalui pendekatan manajerial, 
namun tidak menghindari analisis ekonomi politik. Konsep yang 
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diajukan oleh Proud - homme adalah koordinasi internal (internal 
coordination), koordinasi vertikal (vertical coordination), dan koordinasi 
ho risontal (horizontal coordination).

1. Koordinasi internal
Yang dimaksud dengan koordinasi internal adalah koor dinasi yang 

dijalin antar sektor pemerintah dan sektor swasta guna memacu 
pembangunan kota. Jenis koordinasi pertama adalah koordinasi antara 
sektor pemerintah dan sektor swasta. Konsep kontemporer yang 
digunakan juga untuk menjelaskan koordinasi jenis ini adalah public 
private-partnership. Dalam konteks ini, swastanisasi sektor publik 
menjadi fokus koordi nasi internal, yang dapat berbentuk pengambilan 
keputusan, provisi, pembayaran dan pembiayaan dalam berbagai pela-
yanan kota. Bentuk-bentuk swastanisasi seperti kontrak, kon sesi atau 
bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan, akan diba has lebih lanjut 
pada Bab-4.

Jenis koordinasi kedua adalah koordinasi antara meka nisme formal 
dan mekanisme informal. Mekanisme pertama mengacu kepada 
prosedur dan mekanisme organisasi formal, sedangkan mekanisme 
kedua mengacu kepada prosedur dan mekanisme organisasi ke masya-
rakatan, yang secara informal keseharian berlangsung di masyarakat 
kota. Gotong-royong sebagai suatu mekanisme informal merupakan 
suatu meka nisme sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota 
guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemba ngunan dan 
pemeliharaan infrastruktur fisik dasar, terutama di daerah-daerah yang 
kualitas pemukimannya rendah.

Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara kedua mekanisme 
tersebut, antara lain cara pengangkatan, mandat, pendekatan, sumber 
daya, output, klien, dan skill.
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Tabe1 4.2. 
Perbedaan Mekanisme Formal dan Mekanisme Informal

Formal Informal
Lembaga
Pengangkatan
Mandat
Pendekatan
Sumber Daya
Output
Klien
Skill

Dewan
Pemilihan/Pengangkatan
Luas
Konstruktif
Pajak
Provisi Pelayanan
Semua Warganegara
Kompetensi

LSM?Parastatal
Spontan
Spesifik
Kritis
Donasi
Swasembada
Kelompok Sadaran
Semangat

Sumber:
RemyProud’homme, “Management of Megacities: The Institutional Dimensions”, 
dalam Jeffry Stubbs dan Gile Clarke (peny. ), Megacity Management in the Asian and 
Pacific Region, ADB-UMP, Mani la,1996, h. 110.

Perbedaan antara mekanisme formal dan informal bukan nya men-
jadi langkah awal untuk membuat jurang perbedaan, namun justru 
menjalin kerja sama di antara keduanya. Orga nisasi Rukun Tetangga 
(RT) yang memiliki mekanisme informal dapat dimanfaatkan 
sedemikian rupa guna membantu peme rintah dalam pelayanan publik 
perkotaan dan sebaliknya.

Jenis koordinasi ketiga adalah koordinasi antara politisi dengan 
kaum profesi. Politisi yang diangkat melalui pemilihan umum harus 
dapat bekerja sama dengan kaum profesi atau birokrat guna menghindari 
konflik-konflik ideologi, kebijakan dan kepentingan. Dukungan politik 
kaum politisi akan menam bah legitimasi kebijakan-kebijakan yang 
diambil oleh kaum birokrat atau profesi tertentu.

Koordinasi internal terakhir adalah koordinasi antar sek tor, yang 
dipahami sebagai koordinasi kebijakan antar depar temen atau dinas 
terkait. Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melaku kan koordinasi 
dengan Departemen Dalam Negeri dalam pe ngembangan lahan ter-
padu.

2.  Koordinasi Vertikal
Yang dimaksud dengan koordinasi vertikal adalah koor dinasi antar 

tingkat pemerintahan, terutama pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah. Beberapa instrumen dan meka nisme yang lazim diterapkan: 
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subsidi, mandat, pembuatan pe tunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak 
dan juknis), asas pem bantuan, dan sebagainya. Di Indonesia, hubungan 
atau koor dinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini dikenal dengan 
hubungan kewenangan. Sejauh mana pemerintah daerah di berikan 
kewenangan untuk mengelola sumber daya dan sum ber dananya di-
sebut dengan otonomi. Selain itu dikenal juga pembantuan oleh 
pemerintah daerah dalam menjalankan suatu urusan pemerintah atau 
yang disebut dengan asas tugas pembantuan.

Otonomi yang dimiliki oleh suatu pemerintah kota me nunjukkan 
cakupan dan keluasan kewenangannya untuk me laksanakan sendiri 
urusan-urusan pemerintahan. Urusan-urus an yang lazim telah 
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah 
urusan keuangan, pekerjaan umum, pendidikan dasar, pertanian, 
kehewanan, tenaga kerja, dan pertambangan. Di Indonesia, koordinasi 
vertikal ini cukup ru mit jika dimasukkan variabel pemerintah propinsi 
dalam jaringan koordinasi. Sistem pemerintahan tiga tingkat: dua ting-
kat di pemerintahan daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) dan satu 
tingkat di pusat, sering menghambat pemberian otonomi yang lebih 
luas kepada pe merintah daerah pada tingkatan paling bawah. Urusan-
urusan pemerintahan secara aktual terakumulasi pada Pemerintah 
Propinsi.

3.  Koordinasi horizontal
Koordinasi horizontal ini mengacu kepada koordinasi an tara unit-

unit politik dalam satu kesatuan daerah perkotaan, baik unit politik 
pemerintah daerah maupun unit politik pe merintah pusat. Mekanisme 
koordinasi horizontal ini dinama kan oleh McGee sebagai tipe 
manajemen metropolitan yang tidak mempunyai batasan yurisdiksi 
wilayah tertentu, namun merupakan satu kesatuan. Remy Proud’homme 
dalam istilah yang sama menunjukkan bahwa perlunya penguataan 
lem baga-lembaga pemerintahan yang berskala metropolitan, baik 
dalam menjalankan fungsi khusus maupun fungsi umum. Pembedaan 
fungsi tersebut didasarkan pada jenis pelayanan publik yang menjadi 
tanggung jawab lembaga yang terkait, sebagaimana dapat dilihat dalam 
tabel berikut ini.
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Tabel 4.3. 
Dua Jenis Lembaga dalam Skala Metropolitan

Umum Khusus
Tanggung Jawab
Jumlah
Wilayah

Hakekat Tugas
Badan yang Memerintah
Keuangan
Pendekatan

Banyak
Satu
Metropolitan

Politis
Dipilih
Pajak
Administratif

Satu
Lebih dari Satu
Berbagi Lingkupan Sesuai 
dengan Tugas
Teknis
Diangkat
Subsidi
Lebih pada Aspek Bisnis

Sumber: Remy Proud’homme, 1996, h. 126.

Pemilahan fungsi-fungsi yang dapat dijalankan oleh lem baga 
pemerintahan di daerah perkotaan bertujuan untuk mem bedakan 
secara lebih jelas antara tugas yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat 
umum dan lembaga yang bersifat khu sus. Lembaga umum menjalankan 
fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat politis seperti koordinasi, 
keamanan, ketertiban, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan lembaga-
lembaga yang bersifat khusus menjalankan tugas-tugas teknis seperti 
pem buatan gorong-gorong kota, pengelolaan sampah, air minum, 
listrik, telepon, kuburan, dan sebagainya.

Dalam two tier urban system, di mana terdapat distribusi kekuasaan 
antara unit pemerintahan yang lebih kecil dengan Pemerintah Metro-
politan, pelayanan publik perkotaan diberi kan sesuai dengan ruang 
lingkup atau wilayah jangkauannya. Dalam kasus kota metropolitan 
Toronto, pelayanan publik da lam skala besar disebut dengan pelayanan 
dalam skala regional yang mempunyai standar yang sama dan akan 
lebih efektif bila dilakukan secara regional. Termasuk dalam jenis-jenis 
pela yanan regional adalah kepolisian, terminal, ambulan, penye rapan 
air, dan pengolahan sampah. Sedangkan pelayanan pub lik yang hanya 
beruang lingkup kota atau berskala kecil serta sangat teknis dan bersifat 
lokal dapat ditangani oleh Pemerintah Kota atau unit pemerintah di 
bawah Pemerintah Metro politan. Pemilahan fungsi-fungsi pemerintahan 
antara Peme rintah Kota dengan Pemerintah Metropolitan dapat dili hat 
sebagai berikut.
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Tabel 4.4. 
Distribusi Pelayanan Pubiik antata Pemerintah Kota dan Pemerintah 

Metropolitan di Toronto, Kanada

No. Jenis Pelayanan Jenis Urusan Kewenangan
1. Pelayanan 

Masyarakat
Kesejahteraan Sosial
Pusat Kesehatan Anak
Pusat Pertolongan Anak
Rumah Orang Jompo
Hotel

M
M
M
M
M

2. Keuangan dan 
Pajak

Pajak Kekayaan
Peminjaman/Pegadaian
Retribusi

A
M
M

3. Kesehatan Pelayanan Kesehatan Umum
Bantuan untuk Rumah Sakit
Pelayanan Ambulan

A
MA
M

4. Perumahan Perumahan untuk Penduduk Usia Lanjut
Perumahan untuk Golongan Pendapatan 
Menengah ke Bawah

M
MA

5. Perpustakaan Perpustakaan Regional dan Referensi 
Perpustakaan Lokal

M
A

6. Izin dan 
Pengawasan

Izin Usaha
Izin Pemeliharaan Anjing
Izin Menikah
Izin Mendirikan Bangunan

M
A
A
A

7. Perencanaan Rencana Umum
Izin Lokasi/Prinsip
Zonasi

MA
MA
A

8. Kepolisian dan 
Pemadam 
Kebakaran

Kepolisian
Pemadam Kebakaran

M
A

9. Pendidikan Dana Pendidikan
Administrasi

M
A

10. Terminal Terminal Toronto
Pelayanan Terminal

M
M

11. Rekreasi Taman-Taman Regional
Taman-Taman Kota
Program Rekreasi
Pusat Masyarakat
Kursus Golf
Kebun Binatang
Stadion Olah Raga

M
A
A
A
M
M
MA
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12. Jalan Jalan Bebas Hambatan
Jalan Arteri
Jalan Lokal
Jembatan
Pemindahan Salju
Pembersihan Jalan
Garis Sempadan Jalan

M
M
A
MA
MA
MA
MA

13. Limbah Sistem Sanitari
Sarana Pengolahan Limbah
Sistem Koneksi
Drainase

M 
M 
A 
MA

14. Persampahan Pengumpulan
Daur Ulang
Pengolahan

A
MA
M

15. Lalu Lintas Pengatur Lalu Lintas
Jalan Kaki
Lampu Lalu Lintas
Lampu Jalan
Trotoar

MA 
MA 
M 
MA 
MA

16. Air Minum Purifikasi dan Pumping
Sistem Distribusi
Distribusi Lokal
Retribusi

M 
M 
A 
A

17. Lain-Lain Denda
Pengumpulan Dana Statistik
Distribusi Listrik
Pembangunan Ekonomi
Grant untuk Organisasi Sosial
Pelabuhan Laut
Pelabuhan Udara
Parkir
Administrasi Pemilu
Peningkatan Lingkungan
Tempat Pameran
Pelayanan Ferry

MA
A
A
MA
MA
A
A
A 
A
A
M
M

Sumber: Robert A Ricardo, “City Study of .Toronto’, dalam Jeffry Stubbs dan Gile 
Clarke, Megacity Management in the Asian and Pacific Region, Vol II, ADB-Press, 
Manila, 1995. h. 360

Dengan adanya pemilahan fungsi-fungsi di atas diharap kan tidak 
ada konflik kepentingan antara Pemerintah Kota  dengan Pemerintah 
Metropolitan Toronto.
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c.  Kasus Manajemen Tanah Perkotaan (Urban Land 
Management)

Manajemen lahan perkotaan merupakan sektor manaje men perkotaan 
yang sangat rumit dan kompleks, terutama di negara-negara dengan 
sistem ekonomi campuran (mixed-economy countries) seperti Indonesia. 
Di negara-negara so sialis, tanah secara absolut dimiliki oleh negara, dan 
sebaliknya di negara-negara liberal, tanah dimiliki oleh individu-
individu warganegara. Pada sistem ekonomi campuran, tidak seluruh 
tanah dimiliki dan dikelola oleh negara atau pemerintah, karena 
sebagian tanah dapat dimiliki dan dikelola oleh individu. Dalam 
keadaan ini, pemerintah menghadapi kendala dalam memba ngun 
tanah sesuai dengan rencana yang ada, karena menghadapi tantangan 
dari pemilik tanah. Diperlukan manajemen ta nah yang menempatkan 
pemerintah sebagai fasilitator pemba ngunan atau konversi lahan untuk 
mengarahkan perubahan fungsi lahan secara terencana dan terbentuknya 
lingkungan kota yang teratur.

Batasan manajemen tanah perkotaan adalah pengelolaan tanah 
yang dilakukan oleh pemerintah dalam perencanaan, jaringan infra-
struktur, dan fungsi pengaturan untuk perluasan kota dengan tujuan 
terciptanya kerangka fisik dan hukum bagi proyek pembangunan dan 
pembebasan tanah yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemilik 
tanah melalui mekanisme pasar. Dalam kasus Indonesia; peran peme-
rintah dalam pengelolaan tanah berpedoman pada Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang 
ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok peran pemerintah dalam 
manaje men tanah, hak atas tanah, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten tang 
Pokok-pokok Agraria, penggunaan hak atas tanah meli puti:

a.  Hak Milik;
b.  Hak Guna Usaha;
c.  Hak Guna Bangunan;
d.  Hak Pakai;
e.  Hak Sewa;
f.  Hak Membuka Hutan;
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g. Hak Memungut Hasil Hutan;
h.  Hak-hak lain yang tidak termasuk hal-hal di atas.

Proses konversi tanah pedesaan ke tanah perkotaan atau konversi 
lahan mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk formal dan bentuk 
informal. Bentuk formal adalah konversi lahan pedesaan yang dilakukan 
secara teratur dan formal oleh pe merintah atau pembangunan lahan 
yang dikendalikan oleh pemerintah. Bentuk pembangunan lahan 
formal ini disesuai kan dengan rencana kawasan kota atau kawasan dan 
rencana tata ruangnya. Masyarakat yang ingin mengubah fungsi tanah-
nya dari tanah pertanian menjadi tanah yang difungsikan untuk 
bangunan harus mendapat izin dari pemerintah. Di pulau Jawa dikenal 
dengan izin pengeringan. Izin pengeringan ini dituj ukan bagi seseorang 
yang ingin mengubah sawahnya menjadi tanah pekarangan atau untuk 
keperluan lainnya. Raymond W. Acher menggambarkan proses pem-
bangunan lahan yang berbentuk formal adalah sebagai berikut:

Gb. 4.5. Tahapan Pembangunan Tanah Pedesaan ke Tanah Perkotaan dalam Bentuk 
Formal (Konversi Tanah Bentuk Formal)
Sumber: R.W.Acher, An Outline Urban Land Policy for the Developing Countries of 
Asia, HSD Research Paper No. 20, 1990.

Proses konversi atau pembangunan lahan dengan proses formal ini 
diharapkan dapat mengarah kepada pembangunan fisik yang terencana 
dan terkendali (planned and controlled land development). Namun, di 
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negara-negara dengan sistem ekonomi campuran, proporsi pem-
bangunan lahan dengan bentuk formal ini dapat dikatakan lebih sedikit 
daripada proses informal. Hal ini disebabkan oleh status pemilikan 
tanah, yang sebagian besar adalah hak pribadi atau individu. Dalam 
pan dangan masyarakat, setiap orang memiliki hak yang luas untuk 
menggunakan tanah untuk kepentingan apa pun tanpa harus meminta 
izin dari pemerintah. Sebaliknya, pihak pernerintah tidak mampu 
mengontrol dan pelaksanaan hukum (law enforcement) terhadap 
individu-individu yang melakukan pem bangunan lahan.

Konsep pembangunan lahan bentuk formal ini dapat di gambarkan 
sebagai konsep filter atau saringan. Dalam tahap pertama, pemerintah 
membuat berbagai peraturan perundang -undangan yang mengatur 
tentang tata guna lahan untuk ber bagai wilayah kota sesuai dengan ciri 
geologis dan peruntukan nya, sehingga akan diketahui apakah suatu 
daerah dialokasikan untuk pemukiman, industri, pertokoan, jalan, atau 
untuk yang lainnya. Paul Barros menamakan bentuk formal ini sebagai 
model pembangunan lahan ortodoks (orthodox model of land 
development) yang mengikuti model PSBO (planning, servi cing, 
building, and occupation), sebagaimana digambarkan dalam Gb. 4.5. di 
atas.

Gb. 4.6. Konsep Peraturan Filter

Sedangkan pembangunan lahan bentuk informal biasanya meng-
ikuti formula OBSP (occupation, building, servicing and planning). 
Secara alamiah penduduk desa yang melakukan migrasi ke kota 
bertujuan mencari pekerjaan, baik formal mau pun informal. Setelah 
memperoleh pekerjaan yang layak, pen dapatan yang diperoleh di-
alokasi kan untuk membuat rumah, baik permanen, semi permanen 
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atau non-permanen di atas tanah yang dibeli sendiri atau tanah milik 
pihak lain. Bila mereka tinggal di tanah milik pemerintah atau pihak 
lain, maka kondisi bangunan apa adanya dan dengan harap-harap 
cemas menunggu penggusuran ataupun pengusiran. Namun, bila 
mereka dapat memperoleh tanah dengan sah dan dapat mem peroleh 
hak milik (berupa sertifikat tanah), maka secara ala miah bermunculan 
lah bangunan sesuai dengan selera pemi liknya. Pemukiman yang ter-
bentuk pun menjadi tidak teratur dan tidak cukup akses jalan serta 
fasilitas sosial lainnya. Dalam keadaan seperti inilah, pemerintah atau 
masyarakat sendiri membangun prasarana fisik pendukung bagi lokasi 
pemu kiman tersebut, baik berupa jalan, fasilitas gorong-gorong, air 
minum, dan lain sebagainya. Langkah ini biasanya disebut sebagai 
pelayanan (servicing). Secara makro, biasanya peme rintah baru melaku-
kan langkah perencanaan (planning) bagi pemukiman-pemukiman 
tersebut, setelah mengalami per kembangan yang besar.

Pola pembangunan lahan informal ini dapat dikatakan mendominasi 
pola pembangunan lahan di kota-kota besar atau sedang di negara-
negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Dampak negatif 
dari bentuk pembangunan lahan informal ini adalah perkembangan 
fisik kota yang tidak teratur dalam hal penetapan wilayah (zonasi)-nya, 
semrawutnya pola pemukiman (settlement) yang terbentuk dan 
mahalnya biaya pembangunan infrastruktur kota. Tidak teraturnya 
zonasi ditan dai oleh bercampuraduknya daerah pemukiman dengan 
dae rah industri atau pun perkantoran. Percampuran antara daerah 
industri dengan pemukiman akan membawa dampak yang serius bagi 
daerah pemukiman yang bersangkutan, yang lo kasinya berdampingan 
dengan lokasi industri atau pabrik. Lim bah industri, baik cair maupun 
padat, secara langsung mencemari lingkungan pemukiman yang ada di 
sekitarnya. Oleh karena itu, dalam zonasi atau lebih dikenal sebagai 
Rencana Induk Kota (RIK) pemerintah kota menetapkan suatu kawasan 
sebagai daerah pemukiman atau industri atau pertokoan atau per-
kantoran sesuai dengan studi geologis atas tanah dan to pografi kota. 
Suatu daerah pemukiman membutuhkan prasa rana fisik dan pola 
manajemen yang berbeda dengan daerah pertokoan atau industri.

Pola informal settlement yang terbentuk akan membu tuhkan biaya 
yang mahal untuk pembangunan infrastruktur fisik kota, seperti jalan, 
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gorong-gorong, dan sebagainya. Hal ini disebabkan tanah-tanah yang 
ada telah dimiliki dan di kembangkan oleh individu atau pihak swasta 
sesuai dengan motif individualnya, tanpa mempertimbangkan 
kepentingan umum. Pola pemukiman yang terbentuk biasanya tidak 
teratur dan semerawut. Jalan lingkungan dibuat seadanya tanpa mem-
pertimbangkan area parkir atau gorong-gorong. Keinginan pe merintah 
untuk rnemperlebar jalan lingkungan sudah tentu akan mendapat 
tantangan dari penduduk, karena mereka tidak mau kehilangan tanah-
nya walaupun sejengkal, atau meminta ganti rugi yang mahal. Oleh 
karena itu, jalan-jalan lingkungan di pemukiman itu dibuat apa adanya 
dan melewati lorong -lorong sempit dan tidak dapat dilewati oleh 
kendaraan roda empat. Akibatnya, pola sirkulasi di lingkungan 
pemukiman tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak efisien. 
Seorang warga lingkungan ataupun kota tersebut yang hendak bergerak 
dari satu titik ke titik yang lain tidak melalui garis gerak yang lurus, 
tetapi berputar-putar atau berkelok-kelok atau tidak efisien.

Dampak dalam level yang lebih besar adalah pola per kembangan 
fisik menyerupai pita (ribbon development) dalam pembangunan lahan 
di perkotaan atau perkembangan fisik kota yang mengikuti garis 
transportasi dan tidak merata. Indi vidu dan perusahaan swasta hanya 
terdorong untuk mendiri kan bangunan sepanjang jalan protokol (main 
road) dan tidak tertarik untuk mendirikan bangunan atau tempat usaha 
di be lakang jalan protokol atau lokasi yang tidak strategis. Akibatnya, 
konsentrasi kegiatan hanya terpusat pada sekitar jalan protokol dan 
tidak menyebar secara merata ke seluruh wilayah kota. Semua fasilitas 
publik seperti pertokoan, perkantoran, rekreasi dan sebagainya terpusat 
di sepanjang atau sekitar jalan-jalan protokol. Dampak ikutannya 
adalah arus mobilitas vertikal penduduk kota hanya berkisar di sekitar 
daerah tersebut, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. 

Ciri tanah Kota atau di Daerah Perkotaan

Ada beberapa karakteristik tanah perkotaan yang khas. Ciri 
pertama, lokasi dan transportasi merupakan unsur yang sangat mem-
pengaruhi sebidang tanah; apakah merupakan tanah perkotaan (urban 
land) atau tanah-tanah non-perko taan (rural land). Nilai jual sebidang 
tanah sangat tergantung pada aksesibilitasnya pada jalur transportasi 
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dan fasilitas umum. Semakin baik proksimitas (keter dekatan)-nya, 
maka semakin tinggi pula nilai jual tanah tersebut.

Ciri kedua, fungsi tanah perkotaan yang bersifat saling tergantung 
antara satu dengan yang lainnya. Jika fungsi tanah pedesaan lebih pada 
kegiatan-kegiatan pertanian, maka seba liknya, tanah perkotaan mem-
punyai fungsi yang sangat kom pleks. Kompleksitas fungsi ini ditunjuk-
kan pada banvaknya fungsi sebuah lahan dan keterkaitannva dengan 
lahan lain. Fungsi sebidang tanah yang digunakan untuk kegiatan 
industri secara langsung akan mempengaruhi fungsi tanah di sekitar-
nya. Penggunaan tanah untuk industri di suatu lokasi tertentu akan 
mempengaruhi perubahan gerakan air bawah tanah, tingkat preservasi 
(peresapan) air, dan lain sebagainya.

Ciri ketiga, tanah perkotaan membutuhkan jaringan infra struktur 
yang dibangun dengan dana yang sangat besar. Kom binasi pembangunan 
jaringan jalan, kontruksi bangunan dan prasarana sosial lainnya 
membutuhkan dana yang sangat besar. Ciri keempat, sebagai barang 
ekonomi (economic goods), sifat tanah perkotaan sangat kompleks. 
Sebidang tanah di dae rah perkotaan dapat digunakan untuk tujuan 
hanya memiliki, atau disewa kepada pihak lain, atau untuk jaminan 
(borg) di bank bagi permodalan suatu kegiatan usaha.

Ciri kelima, dengan sifat yang kompleks tersebut, maka sebagai 
komoditas ekonomi, tanah perkotaan merupakan sa saran spekulasi 
yang penting bagi kaum berduit. Semakin pa datnya penduduk kota 
diiringi dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk 
berbagai macam fungsi, seperti perdagangan, pemukiman, infrastruktur 
dan lain sebagainya, yang pada gilirannya akan meroketkan harga 
tanah. Semakin dekat dengan pusat kota, semakin tinggi harga tanah. 
Dalam keadaan ini, kelompok masyarakat yang mampulah yang dapat 
tinggal di sana. Selain untuk tempat tinggal, tanah pun dija dikan 
sebagai barang atau komoditas yang diperdagangkan. Tanah yang telah 
dibeli ditelantarkan untuk sementara waktu sambil menunggu harga 
yang tinggi untuk dijual kembali.

Dengan ciri-ciri khas tersebut, maka tanah di kota atau di daerah 
perkotaan telah menjadi komoditas ekonomi, yang sangat menarik 
kaum berduit untuk menginvestasikan dana dalam bentuk tanah. 
Rosen menyatakan bahwa tingginya harga tanah perkotaan disebabkan 
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oleh praktek rente ekonomi. Se tiap jasa yang ditawarkan - yang 
menimbulkan adanya rente ekonomi selama jangka waktu tertentu - 
akan mengakibatkan terjadinya eksploitasi dari kelangkaan tanah. 
Dalam prak teknya, banyak pengusaha yang mendapatkan keuntungan 
yang tidak proporsional (windfall gains) dari tindakan speku lasi, tanpa 
mengeluarkan biaya produksi yang setimpal. De ngan membiarkan 
tanah yang telah dibeli tidak digarap, para spekulan berharap harga 
tanah akan melambung dalam jangka pendek. Sebagai contoh, tindakan 
spekulasi yang telah lama merambah kota sedang seperti Yogyakarta. 
Sebagai contoh adalah penguasaan tanah-tanah yang berada di sekitar 
jalan lingkar Utara yang harganya pada tahun 1993 sekitar Rp. 100.000/
m2. Tanah-tanah ini telah beralih tangan dengan cepat dan dijual lagi 
dengan harga hampir Rp. 500.000/m2 pada tahun 1996. Bahkan pada 
Mei tahun 2012 lalu diwilayah Jalan Lingkar Utara tepatnya di kawasan 
Cassa Grande masih merupakan wilayah dengan harga tertinggi, 
kemudian bergeser ke wilayah Condongcatur dengan harga tertinggi 
Rp 5.000.000/m2. Hal ini menandakan bahwa dalam kurun waktu 16 
tahun yaitu dari tahun 1996 hingga 2012 harga tanah di seputar 
wilayah jalan Lingkar Utara Yogyakarta telah naik 10 kali lipat, yaitu 
dari Rp 500.000/m2 menjadi Rp 5.000.000/m2. 

Di kawasan pusat kota Jakarta, gejala spekulasi tanah men capai 
puncaknya, terutama di wilayah “segitiga emas”, daerah perkantoran 
baru yang berbatasan dengan jalan Jendral Sudir man, Rasuna Said dan 
Gatot Subroto. Pada tahun 1970, harga tanah di tepi Jalan Rasuna Said 
sekitar Rp 2.500/m2, sedangkan pada tahun 1988 harganya sudah 
meningkat menjadi Rp. 700.000/ m2. Satu tahun kemudian harganya 
mencapai Rp. 1,2 juta/m2, dan tahun 1991 mencapai Rp 2,2 juta/m2. 
Pada tahun 1992 ditawarkan Rp 5 juta/m2. Artinya, nilai tambah hanya 
selama 22 tahun adalah dua ribu rupiah untuk investasi satu rupiah.

Pada tahun 2013 ini, menurut data lembaga survei Knight Frank 
yang dikutip dari detik finance, harga residensial mewah di Jakarta 
berkisar rata-rata Rp 38 juta/m2, harga ini merupakan harga rata-rata 
yang terdapat di kawasan primer segitiga emas (CBD) di Jakrat yang 
mencakup Kuningan, Sudirman, dan Thamrin. (http://finance.detik.
com/read/2013/03/13/181551/2193150/1016/harga-tanah-di-
jakarta-rp-38-juta-meter-masih-kalah-dari-kuala-lumpur).
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Peran Pemerintah

Secara umum, dalam sistem ekonomi campuran seperti Indonesia, 
pemerintah dapat terlibat - secara minimal - da lam dua belas jenis 
kegiatan yang secara langsung mempe ngaruhi status pemilikan, 
pembangunan lahan dan fungsi lahan perkotaan.

Gb. 4.7. Peran Pemerintah dalam Manajemen Tanah Perkotaan

Lingkaran pertama menunjukkan fondasi yang mendasari 
mekanisme dan aktivitas pihak swasta atau individu dalam sistem tanah 
perkotaan. Sedangkan lingkaran kedua menun jukkan sistem tanah 
perkotaan, di mana pemerintah seharusnya memainkan peranan kunci 
dengan memberikan atau mem fasilitasi kerangka dan mekanisme 
keterlibatan pihak swasta dan individu dalam penataan tanah kota atau 
di daerah per kotaan. Lingkaran terakhir menunjukkan aktivitas 
pemerintah secara nasional dalam kerangka penetapan kebijakan 
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tentang tanah, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, 
sistem informasi tanah, staf yang berkualitas, pembangunan atau bisnis 
properti dan sejenisnya.

Peranan yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini untuk 
mencegah spekulasi tanah masih sangat terbatas. Pada hal sebenarnya 
dampak yang timbul sangat luas, terutama terhadap masyarakat ber-
penghasilan menengah ke bawah. Selama ini yang dilakukan oleh 
pemerintah hanyalah membe rikan pembatasan harga tanah, yang di-
dasar kan pada penge lompokan menurut kelas tanah yang disusun atas 
dasar ke dekatan lokasi dengan jalur transportasi dan fasilitas umum 
lainnya. Pembatasan pemilikan tanah dan pencegahan spe kulasi tanah 
dapat dilakukan dengan adanya informasi tanah yang lengkap dari 
status pemilikan tanah di setiap kota di In donesia, yang dapat diperoleh 
dari sertifikat tanah. Bank data tanah dan sistem informasi yang 
terkomputerisasi dapat me metakan secara lengkap data tentang data 
pemilikan tanah, proksimitas, yang lebih lanjut menjadi dasar 
penentuan tarif pajak bumi. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya 
sebagai pihak yang berwenang dalam menetapkan tarif pajak bumi 
dapat menetapkan tarif pajak yang progresif bagi individu yang 
memiliki tanah lebih dari satu bidang. Semakin banyak bidang tanah 
yang dimiliki, maka semakin tinggi pula pajak buminya. Untuk mem-
batasi perilaku rente ekonomi, pemerintah pun dapat menetapkan tarif 
pajak yang tinggi bagi tanah-tanah terlantar, yang secara implisit dapat 
diasumsikan sebagai motif spekulasi. Tarif pajak progresif dapat ditetap-
kan atas dasar waktu pemilikan. Semakin lama sebidang tanah diter-
lantar kan, maka semakin tinggi pajak atas tanah tersebut.

Kekuatan pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar bukan 
pada kekuatannya untuk membatasi pemilikan keka yaan perorangan, 
namun lebih pada kekuatannya untuk meng atur dan menekan 
sedemikian rupa pemilikan kekayaan atau sumber daya (seperti tanah) 
demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Sebuah kebijakan yang 
bertujuan untuk membatasi tanah perorangan di kota atau di daerah 
perkotaan akan meng hadapi kendala yang serius dalam tahapan 
operasional nya. Bukan rahasia umum bagi bahwa yang memiliki tanah 
lebih dari 5000 m2 di Jakarta atau kota-kota besar lain adalah orang- 
orang yang berkuasa dan berduit. Kelompok ini akan selalu berusaha 
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untuk mencegah dilaksanakannya kebijakan yang merugikan mereka 
secara langsung. Lobi-lobi, kolusi, dan ma nipulasi data pemilikan tanah 
tetap akan terjadi.

Guna menghindari kesulitan-kesulitan tersebut dan meng hindari 
gejolak sosial yang tidak diinginkan, sangat bijaksana bila pemerintah 
mengadakan reformasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan 
pemilikan tanah, yang dipadukan de ngan kebijakan pertanahan serta 
disesuaikan dengan rencana umum tata ruang nasional. Dengan 
demikian, akan terjadi sin kronisasi kebijakan perpajakan dan per-
tanahan, terutama di daerah perkotaan guna menghindari monopoli 
pemilikan ta nah oleh seseorang, sehingga merusak distribusi sumber 
daya yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepen tingan 
rakyat.

Peran pemerintah yang proaktif dalam manajemen tanah perkotaan 
didasarkan pada alasan-alasan faktual yang sehari -hari dihadapi oleh 
masyarakat kota. Masalah pertama yang dihadapi adalah kecenderungan 
perkembangan fisik kota yang mengikuti pola jalur transportasi alamiah 
(ribbon development = RD). RD adalah perkembangan fisik kota yang 
hanya meng ikuti jalur transportasi sesuai dengan mekanisme atau 
kekuatan pasar. Dampak negatif dari pola perkembangan fisik ruang ini 
adalah terjadinya kemacetan lalu lintas di daerah-daerah tertentu, tidak 
tersebarnya pembangunan perkotaan, dan dis tribusi pelayanan publik 
yang tidak merata. Pembangunan fisik kota hanya berlangsung di 
sepanjang jalan-jalan utama, se hingga terjadi akumulasi kegiatan sosial 
ekonomi pada daerah tertentu saja. Sebagai akibatnya, sebagian besar 
masyarakat hanya menggunakan jalur utama dalam mobilitasnya. 
Masalah kedua adalah eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari pola 
RD, yaitu pencemaran udara dan inefisiensi sistem perkotaan.

Pencemaran udara disebabkan oleh kemacetan lalu lintas di 
sepanjang jalur-jalur utama. Sedangkan inefisiensi sistem per kotaan 
disebabkan oleh tidak efisiennya pergerakan anggota masyarakat dari 
satu titik ke titik yang lain, yang tidak me nyerupai garis lurus, tetapi 
harus berkelok-kelok. Sebagai aki batnya, biaya transportasi (bahan 
bakar) yang harus dikeluar kan pun semakin mahal.
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Intervensi Pemerintah dalam Proses Pembangunan Lahan

Konversi dari tanah pedesaan ke tanah perkotaan memer lukan 
intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar guna menghindari 
dampak negatif sebagaimana dijelaskan di atas. Konversi tanah ini 
dapat berupa konversi ke dalam jalan atau jaringan transportasi, open 
space, perumahan atau pemukiman, perkantoran, dan keperluan lain-
nya. Dalam manajemen per tanahan dikenal lima teknik konversi atau 
pembangunan lahan, yaitu pengendalian guna lahan, pembangunan 
lahan terpadu (guided land development), bank tanah, konsolidasi tanah, 
dan pembangunan tanah matang (site and service project). Ditinjau dari 
sudut kewenangan pemerintah dalam pembangunan atau konversi 
tanah, bila porsi kewenangan tersebut digambarkan pada satu garis 
kontinum, maka dapat disajikan dalam gambar berikut ini.

Gb. 4.8. Intervensi Pemerintah dalam Pembangunan/Konversi Iahan 
Sumber: R.W. Acher, Lectures Note, Human Settlement Development Pro gramme, 
Asian Institute of Technology, Bangkok, 1995.

(1) Pembangunan lahan atau konversi lahan sepenuhnya dila kukan 
oleh pemerintah. Dalam proses ini, peran peme rintah sangat besar 
dan sangat dominan dalam proses konversi tanah pedesaan atau 
sawah atau pun perke bunan menjadi tanah yang berfungsi lain, 
seperti fasilitas sosial, pertokoan, perumahan, fasilitas olahraga, 
dan lain sebagainya. Langkah ini dapat dilakukan bila pemerintah 
memiliki hak pengelolaan tanah atau lahan dalam skala luas. 
Pemerintah dapat secara bebas melakukan konversi tanah sesuai 
dengan rencana umum tata ruang yang telah ada.
(1A) Pengendalian Tata Guna Lahan. Dengan teknik ini, 

pemerintah melakukan pengendalian konversi tanah sesuai 
dengan rencana induk tata ruang (zonasi), peraturan 
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subdivision, peraturan tentang bangunan, dan lain sebagainya. 
Pemilik tanah individual atau pun perusahaan swasta harus 
mengajukan izin ke pada pemerintah kota jika ingin mengubah 
fungsi tanahnya ataupun mendirikan bangunan. Beberapa 
metode yang digunakan di Indonesia, seperti izin pengeringan 
bagi tanah pertanian, izin prinsip, izin lokasi, dan izin 
mendirikan bangunan; yang kese muanya merupakan teknik 
atau cara pengendalian konversi tanah. Kekuasaan pemerintah 
dalam hal ini hanyalah mengendalikan dan dapat memaksakan 
sanksi kepada individu atau perusahaan swasta bila per-
untukannya tidak sesuai dengan rencana tata ru ang yang ada.

(2)  Pembangunan Lahan Terpadu (Guided Land Develop ment). Teknik 
ini dilakukan oleh pemerintah dengan me nyediakan prasarana 
jalan dan listrik yang cukup, sehing ga merangsang pihak swasta 
untuk membangun lahan yang ada atau paling tidak mengarahkan 
mereka untuk membangun lahan ke arah yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah.

(3) Bank Tanah Selektif. Dalam langkah ini pemerintah mem bebaskan 
sebidang lahan di daerah pinggiran kota dari individu-individu 
dan kemudian menjualnya kepada pi hak swasta dengan tujuan 
untuk mengarahkan pemba ngunan fisik, sesuai dengan rencana 
tata ruang yang telah ditetapkan.

(4) Konsolidasi Tanah. Proyek konsolidasi tanah adalah suatu teknik 
mengelola pembangunan lahan dengan menya tukan beberapa 
pemilik tanah ke dalam satu perencanaan yang terpadu dan 
menyedia kan fasilitas pelayanan umum, dan kemudian mem-
bagikannya kembali kepada pemilik tanah sesuai dengan 
kesepakatan.

(5) Site and Service Project. Melalui alternatif ini, pemerintah melakukan 
pembebasan lahan di daerah pinggiran kota dan memberikan 
pelayanan atau membangun infrastruk tur bagi keperluan sektor 
swasta. Semua biaya yang timbul dari proyek ini menjadi beban 
pemerintah.
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Kegiatan Penatagunaan lahan di indonesia
Sebagaimana diungkapkan di atas, pengelolaan tata guna tanah 

pada asasnya adalah penyerasian penggunaan tanah sesuai dengan 
potensi wilayah yang dituangkan ke dalam ren cana tata ruang wilayah, 
serta upaya untuk mewujudkan ren cana tata ruang wilayah di atas 
tanah dengan mengatur dan menyelenggarakan persediaan, peruntukan, 
penggunaan, dan pemeliharaan tanah. Oleh karena itu, kebijaksanaan 
penge lolaan tata guna tanah diwujudkan dalam bentuk penataan dan 
pengalokasian sumber daya tanah sesuai dengan potensi wilayah, serta 
menuangkannya ke dalam rencana tata ruang dalam bentuk arahan 
kebijaksanaan tata guna tanah beserta ketentuan-ketentuan mengenai 
pemanfaatan tanah, dengan tujuan agar berbagai kebutuhan tanah bagi 
pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat terselenggara 
sesuai rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup kebijaksanaan, pe ngelolaan 
tata guna tanah disusun untuk daerah perkotaan dan pedesaan, kawasan 
lindung dan budidaya serta kawasan tertentu. Dalam berbagai jenis 
peruntukan dan penggunaannya dapat berupa untuk keperluaan 
negara; keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dasar 
Ketuhanan Yang Maha Esa; keperluan pusat-pusat kehidupan masya-
rakat sosial, ke budayaan dan lain-lain kesejahteraan; keperluan mem-
perkem bangkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehu tanan 
serta sejalan dengan itu, keperluan memperkembangkan industri, 
transmigrasi, pertambangan, dan pariwisata, perun tukan dan peng-
gunaan tanah di kawasan tertentu, yaitu ka wasan yang memiliki nilai-
nilai strategis dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Di samping 
itu, perlu pula diatur keten tuan mengenai penatagunaan tanah terhadap 
tanah pantai, pulau kecil, reklamasi pantai dan rawa, dan tanah-tanah 
timbul serta peruntukan dan penggunaan ruang di atas dan di bawah 
tanah yang berpengaruh dan atau membatasi penggunaan tanah.

Penatagunaan tanah merupakan kegiatan merencanakan dan me-
laksana kan penataan penggunaan tanah serta mengen dalikan peng-
gunaan tanah yang mengacu pada dasar-dasar dan kebijaksanaan dan 
kebijaksanaan pengelolaan tata guna tanah dalam rangka mewujudkan 
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rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun 
langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a.  Kegiatan pendataan penatagunaan tanah

Mengingat bidang-bidang tanah yang ada sekarang ini sebagian 
telah dikuasai oleh masyarakat dan digunakan untuk berbagai jenis 
penggunaan tanah yang belum tentu sesuai de ngan sasaran yang di-
tetap kan dalam rencana tata ruang, maka perlu dilakukan kegiatan 
pendataan serta pengkajian terutama mengenai penggunaan tanah yang 
sedang berkembang pada saat ini dari langkah-langkah peralihannya. 
Untuk itu, perlu dirumuskan cara-cara yang arif dengan memperhatikan 
pihak -pihak masyarakat yang berekonomi lemah serta bentuk orga-
nisasi dan sarananya. Data tata guna tanah yang dipergunakan sebagai 
bahan utama perumusan kebijaksanaan dalam penyu sunan program 
pengelolaan tata guna tanah, meliputi data kemampuan tanah, 
penggunaan tanah dan data pendukung lainnya seperti kependudukan, 
jenis tanah, iklim dan sebagai nya, yang dibuat dan disusun secara 
sistematis, dalam bentuk angka maupun peta dengan besaran atau skala 
serta tingkat ke dalaman yang mengacu kepada ketentuan dalam 
Undang-Un dang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007). Data 
tersebut diolah dan disusun dalam bentuk peta dan uraian yang mem-
berikan informasi mengenai idea wilayah tentang potensi dan kendala-
kendala penggunaan tanah. Selain menjadi bahan uta ma dalam rangka 
penyusunan rencana tata ruang wilayah, data tersebut juga menjadi 
sarana informasi bagi masyarakat yang akan mengembangkan usaha 
penggunaan tanah. Data tata guna tanah tersebut dikelola dalam suatu 
sistem informasi manajemen pertanahan atau sistem informasi geografi 
(SIG), yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kegiatan pendataan ini 
biasanya dilakukan oleh Bappeda dan melakukan koordi nasi dengan 
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota.

b.  Kegiatan merencanakan penatagunaan tanah

Pada UU No. 26 Tahun 2007 yang menggantikan UU No. 24 
Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dijabarkan secara terperinci 
terkait perencanaan tata ruang secara hirarki antara pemerintah, 



Manajemen Perkotaan

159

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam Bab VI 
UU No. 26 Tahun 2007 dijelaskan aturan terkait dengan penyususnan 
RTRW Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Hal ini berbede 
dengan UU No.24 Tahun 1992 yang tidak menjelelaskan secara 
terperinci terkait dengan aturan dasar penyusunan RTRW Nasional, 
Propinsi, Kabupaten dan Kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
akan secara otomatis menjadi acuan bagi Provinsi dalam penyusunan 
RTRW Provinsi, hal ini juga berlaku bagi Kabupaten/Kota yang dalam 
penyusunan RTRW Kabupaten/Kota harus mengacu dalah satunya 
kepada RTRW Nasional dan Propinsi. Dalam menjalankan tugasnya 
dalam penyusunan rencana, Bappeda dari masing-masing Kabupaten/
Kota merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam membuat 
perencanaan ruang dengan berpedoman pada RTRW Propinsi.

Gb. 4.9. Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam melakukan penyusunan rencana, terdapat beberapa 
prosedur teknis, yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
•	 Persiapan	penyusunan;
•	 Pengumpulan	data	dan	Informasi;	
•	 Analisis;
•	 Penyusunan	konsep	rencana;

c.  Kegiatan menyelenggarakan penatagunaan tanah 

Pemanfaatan tanah merupakan kewajiban yang melekat kepada 
hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada orang per orang, 
kelompok masyarakat ataupun badan hukum. Da lam penyelenggara-
annya perlu diatur secara tertib agar semua kepentingan dapat ter-
tampung, tidak terjadi tumpang tindih, tidak merugikan pihak lain, 
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dan dapat dipantau perkembang annya. Untuk itu, penyediaan tanah 
untuk pembangunan dilak sanakan melalui pemberian izin Iokasi dan 
izin perubahan penggunaan tanah bagi kegiatan pembangunan, baik 
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai 
dengan rencana yang telah digariskan. 

Dengan demikian, kebutuhan tanah bagi kegiatan pemba ngunan 
dapat disediakan dan dialokasikan sesuai dengan ke bijaksanaan penge-
lola an tata guna tanah dan rencana tata ru ang wilayah. Dalam hubungan 
ini, sistem manajemen penye diaan tanah dalam skala besar seperti 
halnya bank tanah juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu 
instrumen pengelo laan tata guna tanah. Perizinan sebagaimana di-
uraikan di atas, di samping mengandung unsur administratif per-
tanahan, juga menjadi sarana pengendalian pemanfaatan tanah. Di 
samping itu, karena penatagunaan tanah tidak dapat dilepaskan dengan 
penguasaan tanah oleh masyarakat, maka sistem penatagunaan tanah 
dengan mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat, yaitu melalui 
penyelenggara an konsolidasi tanah, sudah wak tunya untuk di-
masyarakat kan.

d.  Kegiatan mengendalikan penatagunaan tanah 

Mengendalikan penggunaan tanah dilaksanakan melalui kegiatan 
pemantauan dan pemberian pertimbangan teknis tata guna tanah. 
Kegiatan pemantauan dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan 
evaluasi pelaksanaan pemanfaatan tanah serta kesesuaiannya dengan 
kebijaksanaan pengelolaan tata guna tanah dan rencana tata ruang 
wilayah. Pemantauan penggu naan tanah mencakup: (1) penggunaan 
tanah sebagian atau seluruh wilayah negara dan (2) penggunaan bidang-
bidang tanah yang telah dikuasai oleh orang dan atau badan hukum 
dengan atau tanpa sesuatu hak atas tanah. Sedangkan pertim bangan 
tata guna tanah adalah hasil penilaian kesesuaian ren cana peruntukan 
tanah yang digambarkan dalam rencana pe letakan kegiatan (site plan) 
di atas bidang tanah, dalam rangka penentuan peruntukan, penggunaan, 
dan pemeliharaannya ser ta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang 
wilayah. Pertim bangan tata guna tanah diberikan dalam rangka pem-
berian izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah dan pemberian 
hak atas tanah.



Manajemen Perkotaan

161

Berdasarkan ketentuan pasal 35 UU No 26 Tahun 2007 dijelaskan 
bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan 
peraturan zonasi, perizinan, pemberian intensif dan disinsentif, serta 
pengenaan sanksi. Dibandingkan dengan UU Nomor 24 Tahun 1992, 
bentuk pengendalian pemanfaatan ruang lebih banyak. Selain hal 
tersebut dalam UU terbaru juga terdapat sanksi bagi para pelanggarnya 
baik hukuman pidana, denda, maupun hukuman penjara. Dalam 
melakukan pengendalian tata guna lahan, terdapat sebuah mekanisme 
perizinan yang harus dilalui oleh setiap pihak yang berkepentingan 
terhadap sebidang tanah. Bentuk perizinan yang ada saat ini antara lain 
izin prinsip, izin rencana tata letak, dan izin bangunan. Selain izin 
bangunan, maka izin-izin lainnya merupakan izin yang berlaku untuk 
proyek skala besar, sedangkan izin bangunan sendiri hanya diberikan 
bagi bangunan yang akan didirikan. 

Izin Lokasi adalah perizinan pembangunan perumahan atau 
kegiatan fungsional lainnya yang dimaksudkan untuk me ngarahkan 
dan mengandalikan perkembangan pemanfaatan dan penggunaan 
lahan dan mengarahkan pembangunan ke lokasi-lokasi yang tepat guna 
dari segi penyediaan sarana dan prasarana. 

Izin Perencanaan (planning permit) adalah suatu perizin an 
pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk pembangunan suatu fungsi 
tertentu yang didasarkan pada kesesuaian Rencana Tata Ruang dan 
Peruntukan Lahan, yang diperoleh setelah memperoleh Izin Lokasi.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan untuk 
melaksanakan pembangunan fisik di atas lahan yang telah ditetapkan 
Izin Lokasi dan Izin Perencanaannya. IMB akan diterbitkan setelah 
segala persyaratan teknis pembangunan fisik seperti rencana tata letak, 
bentuk arsitektur, konstruksi, lanskap dan aspek lingkungan serta 
fisiografis untuk jenis, bentuk, fungsi penggunaan, dan keadaan 
lingkungan dipe nuhi.



Achmad Nurmandi

162

Tabel 4.5. 
Jenis Izin untuk Pengendalian Tata Guna Lahan (Development 

Control Permit)

No. Jenis Usaha Jenis Pembangunan Instansi Otoritatif
1.
2.

3.

4.
5.
6.

HO (Izin Gangguan)
Izin Prinsip

Lokasi Izin

Izin Perencanaan
Izin Usaha
IMBB

Semua Jenis Industri
Pembangunan Skala Besar

Pembangunan Skala Besar

Pembangunan Perumahan
Semua Industri
Pembangunan Perumahan

Bupati/Walikota
Bupati, Bappeda, Dinas 
PU, Dinas Tata Kota
BPN setelah adanya izin 
prinsip
DiTaKo dan Dinas PU
BKPMD dan Deparindag
Ditako dan atau Dinas PU

Sumber: Lea dan J.M. Courtney. “Intervention through Urban Land Use Regu-
lations”, dalam H.B. Dunkerley (peny.). Urban Land Policy° Issues and Opportunities, 
Staff WP 283. World Bank, Washington DC. 1978.

Di Kabupaten Sleman, terdapat Izin Peruntukan Penggunaan 
Tanah (IPPT), IPPT ini merupakan gabungan dari keseluruhan izin 
yang ada sebelumnya tentang pemanfaatan tanah di daerah, seperti izin 
lokasi dan izin prinsip. Izin ini terdiri dari 5 jenis, antara lain : Izin 
lokasi, Izin perubahan penggunaan tanah, izin pemanfaatan tanah, izin 
konsolidasi tanah, dan izin penetapan lokasi pembangunan untuk 
kepentingan umum. 

Adapun prosedur perizinan nya dapat dilihat sebagai berikut :

Gb. 4.10. Prosedur Perizinan IPPT Kabupaten Sleman
Keterangan :
KPP : Kantor Pelayanan Perizinan
DPPD : Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
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Penggunaan lahan di banyak kota di Indonesia saat ini sudah men-
jadi masalah yang komplek bagi pemerintah. Permasalahan penggunaan 
tanah seperti telah di jelaskan diatas, bukan hanya melibatkan satu 
pihak namun juga melibatkan banyak pihak berkepentingan. Lokasi, 
jarak, aksesibilitas, turut serta mempengaruhi penggunaan tanah di 
banyak kota besar di Indonesia. Tempat yang strategis menjadi sasaran 
bagi para developer untuk membangun perumahan. Namun seringkali 
pembangunan tersebut menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Banyak 
kasus penyalahgunaan penggunaan lahan di beberapa kota dan daerah 
sub urban, salah satunya adalah di Kabupaten Sleman. 

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Alhalik 
(2006), di Kabupaten Sleman selama kurun waktu 2004-2005 terdapat 
356,02 Ha lahan terbuka yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun. 
Terdapat sebanyak 1.652 buah izin yang diizinkan oleh Badan 
Pengendalian Pertanahan Daerah dengan 150 buah izinnya digunakan 
untuk pembangunan perumahan ataupun rumah. Hal ini menunjukkan 
Kabupaten Sleman merupakan salah satu sasaran para pengembang 
properti perumahan. Pada saat pameran properti perumahan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2005, 
tercatat ada 59 pengembang yang mengikuti dan memiliki properti 
perumahan di Kabupaten Sleman.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman yang mengalami 
perubahan penggunaan lahan adalah Kacamatan Ngaglik. Kecamatan 
Ngaglik menjadi salah satu kecamatan yang paling menarik bagi para 
developer perumahan, hal ini dikarenakan di Kecamatan Ngaglik 
terdapat banyak perguruan tinggi yang pada akhirnya akan mendorong 
banyak mahasiswa untuk mencari tempat hunian. Selain perumahan 
ataupun tempat hunian kos-kosan, di Kecamatan Ngaglik juga mulai 
dibangun beberapa Hotel. Di Kecamatan Ngaglik, jumlah IPPT yang 
dikeluarkan ada sebanyak 302 buah atau izin yang terdiri dari empat 
jenis IPPT yakni izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin perubahan 
penggunaan tanah dan izin penetapan lokasi pembangunan untuk 
kepentingan umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Alhalik (2006) dengan mengambil sampel yang sebanyak 60 buah izin 
yakni izin pemanfaatan tanah dan izin perubahan penggunaan tanah di 
Kecamatan Ngaglik sebagai lokasi, maka didapatkan sebanyak 76,7 % 
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sampel kondisinya di lapangan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, 
dan hanya 23,3% saja yang kondisinya dilapangan sesuai dengan izin 
yang diberikan, atau terdapat kesesuaian dalam penggunaan lahan di 
lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Ngaglik banyak 
pelanggaran yang terjadi, yaitu kesesuaian penggunaan lahan dengan 
tata ruang, berdasarkan peninjauan di lapangan ditemui beberapa 
perumahan yang letaknya atau berlokasi di lahan persawahan.

Adanya ketidaksesuaian antara izin dengan penggunaannya me-
nunjuk kan bahwa kinerja IPPT secara umum belum dapat menunjukkan 
kinerja yang baik. Masih berdasarkan penelitian Alhalik (2006), 
penilaian responden dari empat aspek yang dinilai, yakni kelembagaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan kebijakan perundang-undangan me-
nunjuk kan kriteria yang kurang baik kecuali kebijakan perundang-
undangan yang mendapatkan penilaian yang agak baik. Pengetahuan 
masyarakat terhadap rencana tata ruang masih sangat rendah, dan 
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap IPPT sendiri masih 
sangat kurang menjadi salah satu faktor dimana banyaknya ketidak-
sesuaian penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Ngaglik. Untuk 
memahami lebih jelas, dapat di lihat dalam gambar di bawah ini: 

Gb. 4.11. Sumber : Alhalik, 2006. Efektifitas Izin Peruntukan Penggunaan Tamah 
(IPPT) sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Ngaglik, 
Kabupaten Sleman. Program Pascasarjana magister Teknik Pembangunan Wilayah 
dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang.
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Tabel 4.6
Penyebab Ketidakefektifan IPPT dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Ngaglik

No Penyebab 
Ketidakefektifan 
IPPT

Uraian

1 Kelembagaan 
IPPT

Kemampuan SDM yang masih kurang 
Koordinasi antar instansi dalam mengkaji izin belum baik

2 Pelaksanaan 
IPPT

Pelayanan izin belum memuaskan 
Prosedur izin yang lama 
Penjadwalan pemrosesan izin tidak jelas 
Kurangnya sosialisasi IPPT

3 Pengawasan 
IPPT

Pengawasan jarang dilaksanakan 
Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran 
Tidak adanya reward atau insentif bagi yang taat izin 
Komitmen pemerintah untuk menegakkan aturan masih 
lemah

4 Perundang-
undangan IPPT

Masih adanya celah peraturan dipersepsikan lain oleh 
masyarakat

5 Kebijakan 
Penataan ruang

Rencana tata ruang yang ada tidak lengkap sampai pada 
dokumen yang terbawah (RTRK/RTBL) sehingga tidak 
aplikatif, hal ini terkait dengan peta yang menunjukkan 
persil belum ada 
Dokumen yang ada telah lama penyusunannya dan tidak 
pernah ada peninjauan ulang sehingga tidak lagi sesuai 
dengan perkembangan saat ini 
Kurangnya sosialisasi rencana tata ruang

6 Pemahaman 
Masyarakat

Pemahaman masyarakat terhadap IPPT masih kurang 
Demikian juga, pemahamannya terhadap rencana tata 
ruang 
Keduanya terkait dengan kurangnya sosialisasi

7 Perilaku 
Masyarakat

Perilaku masyarakat yang cenderung tidak taat pada aturan 
Kesadaran masyarakat untuk mengurus IPPT masih 
kurang 
Demikian juga, kesadaran mentaati rencana tata ruang

Sumber : Alhalik, 2006. Efektifitas Izin Peruntukan Penggunaan Tamah (IPPT) 
sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Ngaglik, 
Kabupaten Sleman. Program Pascasarjana magister Teknik Pembangunan Wilayah 
dan Kota. Universitas Diponegoro. Semarang.
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Hubungan antara harga tanah dan jarak CBD di Bekasi

Bekasi adalah kota metropolitan yang letaknnya berdekatan dengan 
jakarta. Karena itu perkembangan Kota Bekasi sangat dipengaruhi 
pembangunan di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dengan berubahnnya 
struktur perkotaan di bekasi. Tanah-tanah disana didominasi oleh para 
pendatang (settlement). Struktur perkotaan dalam kota berubah se-
demikian cepat, hal ini dikarenakan shifting penggunaan lahan, dari 
ruang terbuka menjadi pemukiman/untuk aktivitas ekonomi. 
Perubahan penggunaan lahan didorong semakin berkurangnya lahan 
untuk aktifitas dan harga tanah di kota.

Menurut Von Thunen (1826), lokasi tanah dapat mempengaruhi 
harganya, dimana dinyatakan bahwa jarak dan harga tanah memiliki 
korelasi negatif. Sedangkan Alonso (1964) mempertimbangkan 
hubungan antara penggunaan tanah perseorangan/pribadi dengan 
tanah organisasi dalam struktur perkotaan. 

Di bekasi, pasar tanah perkotaan dan pasar pengembangan 
perumahan mempengaruhi perubahan struktur spasial perkotaan, 
dimana kekuatan pasar telah muncul dan mulai mempengaruhi 
pengem bangan spasial perkotaan. Perubahan tersebut terlihat sangat 
signifikan. Pada tahun 2006, perubahan angka transaksi lahan di Bekasi 
hampir 70% dari total area 210,49 km2 (total area bekasi), dan ini 
didominasi oleh pemukiman baru. Hal ini dapat di lihat pada tabel di 
bawah ini.

Tabel 4.7. 
Penggunaan Lahan di Bekasi Tahun 1989 - 2009

Land Use 1989 (Ha) 2000 (Ha) 2005 (Ha) 2009 (Ha)

Mixed Garden 1.899.49 1.898.95 2.037.88 1.740.33

Open Space 1.82 1.82 209.1 315.55

Grassiand 1.529.85 1.529.85 2.199.31 792.12

Settlement 1.157.77 10.894.64 12.884.19 14.879.85

Irrigated 3.981.70 2.099.72 457.54 394.15

Rainfed Rice 1.513.35 1.513.35 880.04 532.31

Bush area 8.978.02 1.121.69 177.11 128.28



Manajemen Perkotaan

167

Moor 1.883.25 1.883.23 2.292.89 2.141.70

Reservor area 105.75 105.75 110.94 124.72

Total 21.049.00 21.049.00 21.049.00 21.049.00

Sumber : Sitorus dan Kumala Putri (2012) dalam 

Perubahan terbesar ada dipenggunaan lahan untuk pemukiman, 
yaitu dari 1.157,77 ha pada tahun 1989 menjadi 14.879,85 ha pada 
2009. Bekasi hanya memiliki luas tanah sebesar 210,49 km2, penduduk 
hampir 2,2 juta jiwa tersebar di 12 distrik dan 56 desa. Dengan jumlah 
penduduk yang begitu banyak, tentunya kebutuhan akan tanah dan 
rumah akan tinggi, begitu pula dengan harganya. Kondisi ekonomi di 
bekasi sangat terpengaruh dengan aktifitas ekonomi dari Jakarta. 
Penduduk Bekasi adalah komuter, dari Bekasi-Jakarta-Bekasi.

Hal ini membuat Bekasi mengembangkan aktifitas ekonomi baru, 
seperti industri manufaktur, jasa dan pasar. Hal tersebut juga membuak 
lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi Bekasi memang tinggi. 
Tetapi Bekasi juga mengalami permasalahan bidang populasi dan sosial 
budaya.

Tujuan perencanaan Kota di Bekasi adalah untuk menciptakan 
harmoni dan keseimbangan dalam penggunaan tanah dan aktifitas 
manusia. Konsepnya adalah menciptakan sistem hirarki dengan fungsi 
khusus. Sitem hirarki tersebut dibagi menjadi 3 hirarki :

1. Pusat pelayanan kota
2. Pusat pelayanan sub-kota
3. Pusat pelayanan di lingkungan/area sekitar

Sistem ini diimplementasikan pada tahun 2010 dan sesuai dengan 
Mater Plan 2010-2030 dimana pembangunan dengan tujuan untuk 
mencapai keseimbangan distribusi dalam pelayanan dan infrastruktur. 
Sebelum tahun 2010 pusar ekonomi dan pelayanan di Bekasi berada di 
pusat kota/ CBD di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Juanda. Semakin jauh 
tanah/area dari CBD, semakin murah harganya. Kecuali di daerah 
Jatiasih, karena di Jatiasih dekat dengan gerbang toll.

Di Indonesia pemukiman informal dapat terepresentasikan oleh 
kampung, pemukiman perkotaan dengan pembangunan oleh inisiatif 
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sendiri, memiliki karakteristik/dicirikan tidak hanyak dengan ketidak-
resmiannya, ketidakberaturannya, dan ketidaksahannya, namun juga 
dari keflesibelannnya. Perumahan swadaya hamper ditemui di seluruh 
kota-kota di Indonesia. Perumahan swadaya merupakan fenomena 
yang terjadi hamper diseluruh Indonesia., sebagian besar berdasarkan 
kehidupan komunitas perkampungan/pedesaan/kampong, dimana 
hubungan kekeluargaan dan kegotongroyongan menjadi elemen 
penting dari social network. Kampong dapat ditemukan di daerah 
sekitar kota besar dan memiliki cirri yang sedikit berbeda dengan 
pedesaan. Tipe kampong menurut Ford (1993), dan Mc Gee (1967) :
1. Kampung di dalam kota
2. Kampung di tengah kota
3. Kampung pedesaan di pinggiran 
4. Kampong liar sementara. 
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Gb. 4.12 : Model Pengembangan Kota di Asia dan Indonesia.
Sumber : McGee (19967), Ford (1993) dalam Tunas dan Peresthu. 2010. The Self-
help Housing in Indonesia : The Only Option for The Poor?. Journal Habitat International. 

Terdapat beberapa tipologi Kampung, yang dapat dilihat 
berdasarkan Kampung dalam kota, Kampung pertengahan, kampung 
perdesaan, maupun kampung liar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8. 
Model Struktur Kota di Indonesia

Tipe Lokasi Kharakteristik
Kampung 
dalam Kota

Diantara struktur 
kolonial dan pusat baru

Kepadatan tinggi, 100,000/km2

Kondisi lingkungan yang kacau
Daya tarik utama akses pekerjaan

Kampung 
Pertengahan

Dekat dengan distrik 
hunian fashionable dan 
kekuatan komersial 

Kepadatan 20-40,000/km2

Kondisi lingkungan yang lebih baik
Keuntungan dalam pelayanan 
perkotaan
Kesempatan kerja yang bagus

Kampung 
Pedesaan

Area pedesaan tetapi 
secara perlahan di “lahap” 
oleh perkotaan

Lebih kepada pertanian
Kepadatan rendah
Hampir tanpa insfrastruktur/pelayanan
Populasi perpindahan rendah
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Kampung Liar 
Sementara

Keliaran karena area 
metropolitan
Tempat tanpa fasilitas
Area transisi

Tidak ada masa kepemilikan yang sah
Kondisi lingkungan yang kacau dan 
tidak sehat

Sumber : Ford (1993) dalam Tunas da Peresthu. 2010. The Self-help Housing in 
Indonesia : The only Option for The Poor?. Journal Habitat International.

Sebagian besar kota di Indonesia merupakan kota pantai dan kota 
sungai. Artinya secara ilmiah kota-kota tersebut berkembang di-
sepanjang pantai dan sungai. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan 
negara kepulauan dimana banyak daerah-daerah di Indonesia yang 
berada di dekat pantai ataupun sungai. Di Indonesia, kota-kota yang 
berada disekitar pantai/sungai antara lain adalah Semarang, Surabaya, 
Ambon, Jayapura, Jakarta, Tanjungpinang. Sementara itu Palembang, 
Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Jambi adalah kota-kota yang 
berkembang di sepanjang sungai-sungai besar. Keberadaan pantai dan 
sungai menjadi faktor penting di dalam penggunaan tanah baik dalam 
bentuk ataupun di dalam struktur perekonomiannya. Pantai dan sungai 
menjadi pusat pergerakan ekonomi kota, dimana arus barang dan jasa 
dilakukan melalui sungai dan pantai atau pelabuhan. 

 Dengan pelabuhan dan sungai menjadi pusat perekonomian, 
maka pusat-pusat bisnis berada disepanjang pantai atau sungai ber-
impitan dengan kawasan pemukiman-pemukiman menengah ke 
bawah. Kawasan industry juga merupakan kawasan yang berada di-
sepanjang pantai atau sungai, hal ini dikarenakan pengiriman barang 
atau jasa akan lebih mudah karena berada di daerah pantai ataupun 
sungai. Kawasan bisnis dan kawasan industry kerap kali berada dalam 
jarak yang tidak terlalu jauh. Dekatnya jarak di antara kawasan ini akan 
berimplikasi pada tumbuhnya kawasan kumuh dan kampung liar yang 
berada disekitar kawasan bisnis dan kawasan industri. Kampung liar 
dan kampung kumuh yang terdapat di antara ke dua kawasan ini 
sebagian besar ditempati oleh para pendatang yang bekerja di sektor 
jasa infromal yang melayani kepentingan sektor formal modern di-
kawasan bisnis. Keterbatasan pada akses tanah membuat banyak 
pendatang memilih untuk mendiami pemukiman kumuh ataupun liar 
sebagai tempat tinggal mereka, akibatnya bangunan yang digunakannya 
pun akan seadanya dan tampak tidak beraturan. 
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Kawasan elit di banyak kota besar di Indonesia berada dikawasan 
yang masih bernuansa alami, nyaman, dan aman, namun masih 
memberikan kemudahan akses bagi mereka untuk ke kawasan bisnis 
maupun ke kawasan pemerintahan. Kawasan pemerintahan berada di 
pusat kota dengan kawasan menengah ke atas dan kawasan bisnis yang 
berada tidak jauh dari tempatnya. Satu ciri yang pasti dari kota-kota 
besar di Indonesia, kawasan liar dan kumuh akan selalu tumbuh dan 
berkembang seiring dengan pertumbuhan kawasan bisnis dan kawasan 
industry. 

Gb. 4.13 : Pola Pemanfaatan Tanah Kota-kota di Indonesia

Penggunaan Lahan oleh Sektor Informal 

Sektor informal merupakan gejala yang umum di semua kota atau 
daerah perkotaan di Indonesia. Pertumbuhan sektor informal semakin 
pesat karena keterbatasan peluang kerja di sektor formal. Bentuk-
bentuk sektor informal seperti pedagang makanan, barang bekas, buku, 
dan bentuk lain yang bersifat fleksibel. Dalam pemanfaatan ruang kota, 
ada korelasi antara jarak dengan pusat kota dengan eksistensi sektor 
informal. Semakin dekat dengan pusat kota, semakin banyak jumlah 
pedagang kaki lima.
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Gb. 4.14. Hubungan Radius dari Pusat Kota dan Jumlah PKL

Realitas sosial ekonomi ini mengharuskan manajer kota harus 
mem perhatikan realitas sosial ekonomi ini. Walaupun pada kenyata-
annya pekerjaan informal di Indonesia tidak diakui secara formal. 
Orang-orang bekerja informal secara tidak memadai dikategorikan 
sebagai “lumpen proletariat” atau “proto proletariat”, karena aktivitas-
aktivitas mereka bermacam-macam dari perushaan perbaikan sampai 
perusahaan borjuasi kecil yang sukses.10 Kegiatan-kegiatan fromal, 
informal dan subsisten saling terkait dalam strategi mempertahankan 
hidup keluarga, pembagian kerja berdasarkan gender dan pertukaran 
barang dan jasa antara keluarga dilakukan untuk menghindari 
pengeluaran tunai di perekonomian pasar.11 Pahl menggambarkan 
secara skematis perekonomian informal sebagai berikut.
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Gb. 4.15. Restrukturisasi Modal dan Strategi Rumah Tangga
Sumber: R. Pahl, “The Restructuring of Capital, Local Political Economy and 
Household Work Strategies”, dalam Alison J. Murray, Pedagang Jalanan dan Pelacur 
Jakarta, Suatu Kajian Antropologi Sosial, LP3ES, 1994, h. 30.

Kebijakan dan regulasi negara dan pemerintah kota di Indonesia 
tidak mengakomodasi sektor ini sebagai sektor ekonomi penting, baik 
dalam rencana tata ruang atau pun dalam strategi pengembangan 
ekonomi kota. Padahal pada kota-kota pariwisata--seperti Yogyakarta--
-sektor informal menjadi ikon penting pariwisata. Pada kota yang 
disebut terakhir memang telah dibuat sebuah regulasi dalam bentuk 
peraturan daerah yang berisikan tentang pengaturan tentang organisasi 
dan perijinan pedagang sektor informal. 

Setidak dalam pengelolaan sektor informal menyangkut beberapa 
aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan publik tentang pedagang kaki lima.

1. Lokasi. Lokasi pedagang kaki lima sebagaimana digambarkan 
diatas selalu memusat pada pusat-pusat kota dimana kegiatan 
perekonomian kota berpusat dan pada ruang-ruang publik seperti 
trotoar, taman kota, atau diatas tanah publik lainnya. Pemindahan 
atau relokasi pedagang kaki lima selalu yang dilakukan oleh 
pemerintah kota akan selalu sulit diterima oleh pedagang, bilamana 
lokasinya dipindah dari pusat kota. Dalam konteks ini, hubungan 
antara pedagang formal dengan pedagang informal perlu ditata 
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sedemikian rupa dalam distribusi ruang pusat kota, seperti pe-
manfaatan facade(ruang muka/emperan) toko atau ruko untuk 
pedagang informal. Dari berbagai studi menunjukkan bahwa 
keber adaan pedagang informal di depan toko akan menarik pem-
beli untuk masuk ke toko yang bersangkutan. Hubungan ekonomi 
ini kemudian diformalisasi dalam bentuk kerjasama atau hubungan 
sewa menyewa antara dua aktor ini.

2. Jumlah. Faktor yang sulit dikendalikan oleh pemerintah kota 
adalah jumlah pedagang yang meningkat pesat dari waktu ke waktu 
menurut deret ukur. Alokasi ruang yang terbatas sesuai dengan 
kesepakatan antara pemerintah kota, pedagang formal dan 
pedagang informal akan sulit diwujudkan bilamana jumlah 
pedagang yang tidak terbatas.

3. Pola kebijakan pemerintah. Harus diakui bahwa tidak ada 
pemerintah kota yang mengakui sektor informal dalam dokumen-
dokumen perencanaannya. Menurut pengambil kebijakan pekerja-
an informal adalah persoalan ketertiban dan keamanan bukan 
persoalan sosial ekonomi. Secara historis di Jakarta sejak tahun 
1980-an dijalankan kebijakan ad hoc dan militeristik, Tim 
Penertiban melakukan razia tanpa peringatan terlebih dahulu 
kepada penghuni liar, pedagang dan pendatang gelap, pembersihan 
pedaganga songan dijalankan sejak tahun 1989/90 dengan nama 
“operasi Esok Penuh Harapan”.12

E.  Menuju sebuah Teori Tentang Pemerintahan Kota yang 
Tepat dan Efektif

Pemerintahan kota memiliki sifat khusus dimana dalam pemerintahan 
kota terdapat kompleksitas permasalahan dan banyaknya sejumlah 
organisasi atau unit pemerintah yang terlibat (Nurmandi, 2006 dan 
Proud’s Homme, 1996) serta pengetahuan dalam perencanaan 
penelitian, arsitektur, ekonomi dan ilmu lingkungan (Thames dan 
Hudson, 2010). Pemerintahan kota jika dilihat dari perspektif 
tradisional meliputi tiga pemain penting yaitu pemerintah, sektor 
swasta dan masyarakat umum. Pemerintahan kota sendiri sebagai salah 
satu aktor bukan merupakan kesatuan aktor tunggal, mengingat fakta 
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bahwa hal tersebut terdiri dari lembaga eksekutif dan legislatif (Leach, 
et al, 1994; Eliassen dan Kooiman, 1993, Stoker, 1991). Pemerintahan 
kota dalam konteks jaringan pemerintahan kota harus dapat berinteraksi 
dengan instansi pemerintah yang lebih tinggi dan kementerian. Jaringan 
organisasi yang semakin kompleks membuat kesulitan koordinasi tidak 
dapat dihindari. Kearns dan Paddison (2000) menyatakan bahwa kota-
kota menjadi lebih sulit untuk diatur seiring dengan meningkatnya 
kompleksitas kehidupan sosial.

Pemerintahan kota telah menjadi salah satu daerah yang menarik 
dalam administrasi publik, ilmu politik dan kebijakan. Rhodes (1997) 
berpendapat pemerintahan terdiri dari berbagai pendekatan, yang 
meliputi: pemerintah sebagai batas terkecil, pemerintah sebagai 
pemerintah yang bekerja sama, pemerintah sebagai pengelola publik, 
pemerintah sebagai pemerintah yang baik, pemerintah sebagai sistem 
cyber sosial, pemerintah sebagai jaringan organisasi. Pada dasarnya, 
pemerintah menyoroti peran minimal pemerintah kota dalam mengatur 
kota. Namun perspektif ini nampaknya tidak lagi sejalan dengan 
kenyataan bahwa pemerintahan kota juga menjadi lebih sulit dengan 
meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial (Kearn dan Paddison, 
2009, p. 846).

Salah satu definisi pemerintahan adalah sebagai manajemen publik. 
Pendekatan ini digunakan oleh Management Public dan New Public 
Management dalam melakukan studi dan penelitian di daerah perkotaan, 
dalam administrasi publik dan ilmu politik, disebut sebagai manajemen 
perkotaan, dan menjadi sangat populer pada tahun 1980-an. Pendekatan 
manajerial dalam melakukan studi pada pemerintahan kota menempat-
kan penekanan kuat pada desain organisasi pemerintahan kota dalam 
upaya untuk menekan masalah perkotaan yang mereka hadapi. 
Pendekatan ini memiliki kecenderungan untuk mengabaikan struktur 
organisasi formal sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintah 
daerah dimasing-masing negara, dan memberikan preferensi kepada 
peran dan fungsi pemerintah kota yang bisa bermain sebagai salah satu 
aktor dalam pembangunan perkotaan (Nurmandi, 2006). Urban 
Management Programme (UMP) adalah organisasi dalam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa di bawah UNHCS, yang menganggap bahwa peme-
rintah kota memiliki peran penting dalam manajemen perkotaan. 
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Selain itu, keterlibatan dua aktor: LSM dan sektor swasta, sangat 
penting dalam upaya untuk mencari solusi untuk masalah penduduk 
yang tinggal di perkotaan. Urban Management Programme (UMP) 
dengan berbagai program, penelitian dan konsultasi dengan pemerintah 
kota, mencoba untuk memperkenalkan pendekatan baru yang mem-
berikan penekanan pada kerjasama antara pemerintah dan aktor non 
pemerintah serta sektor swasta dalam mencari solusi untuk masalah 
kota / daerah perkotaan di negara berkembang. Jon Pierre (1999) 
mendefinisikan Urban Management Programme sebagai model 
manajerial. Pendekatan manajemen perkotaan diambil dari NPM (New 
Public Manajemen), pemikiran yang didukung oleh filosofi manajemen 
generik karena manajemen berpendapat bahwa semua memiliki 
tantangan yang sama dan karenanya harus diselesaikan dengan cara 
yang sama dalam organisasi publik dan swasta (1998).

Berdasarkan teori institusionalisme, pemerintahan kota dipandang 
sebagai penjelasan tentang hubungan antara lembaga-lembaga, perilaku 
dan hasil. Ada hubungan penting antara institusi (sebagai pembatas 
kontekstual) dan hasil (sebagai konsekuensi dari pilihan kolektif ) dalam 
perilaku (Diermeier dan Krehbiel, 2001). Metode membangun teori 
kelembagaan di pemerintahan kota adalah sebagai berikut : 

Gb. 4.16. Metode Membangun Teori Kelembagaan
Sumber: Daniel Diermeier and Keith Krehbiel, Intitutionalism as a Methodology, 
Research Paper Np. 1699, Graduate School of Business, Stanford University, 2001.

Pastly Healey (2004) seorang ahli yang tidak puas terhadap konsep 
yang masih ada dari pemerintahan kota dan hubungannya dengan 
kreativitas atau inovasi, memberikan beberapa pertanyaan kunci 
penting: apakah jenis infrastruktur pemerintahan memiliki kapasitas 
untuk memberikan kegiatan imajinatif dan inovatif dalam wilayah 
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kota?, intervensi apa yang membantu untuk perubahan budaya tata 
kelola untuk menghasilkan kapasitas tersebut, dan apakah sumber daya 
imajinatif dan kekuatan memobilisasi membantu untuk memperkaya 
konteks mendorong pengarus utamaan percobaan yang sukses? Temuan 
penting Healey adalah bahwa pemerintahan dan kreativitas tidak 
menentang tapi merupakan fenomena interwined.

Jon Pierre (1999) menggunakan teori kelembagaan, menjelaskan 
praktik di Eropa dan Amerika yang menciptakan pemerintahan kota 
berbeda yang didasarkan pada empat model yang meliputi: pemerintahan 
manajerial, instrumental, korporatis, kesejahteraan, dan pemerintahan 
yang mendukung pertumbuhan. Pemerintahan manajerial dan yang 
mendukung pertumbuhan keduanya menyesuaikan bentuk pasar 
peme rintahan kotaan, sedangkan korporatis dan kesejahteraan peme-
rintahan digunakan untuk mengendalikan atau memuat kekuatan 
pasar (Jon Pierre, 1999, hal. 390).

Tabel 4.9 
Model Pemerintahan Kota: Mendefinisikan Kharakteristik

Mendefinisikan Kharakteristik
Model urban governance

Manajerial Korporatis Pro-
Pertumbuhan Kesejahteraan

Tujuan Kebijakan Efisiensi Distribusi Pertumbuhan Redistribusi
Gaya Kebijakan Prakmatis Ideologis Prakmatis Ideologis
Sifat pertukaran politik Konsensus Konflik Konsensus Konflik
Sifat pertukaran publik swasta Kompetisi Terpadu Interaksi Membatasi
Hubungan negara- warga 
setempat

Eksklusif Inklusif Eksklusif Inklusif

Kontigensi primer Profesional Civic keaders Bisnis Negara
Instrument kunci Kontrak Pertimbangan Kerjasama Jaringan
Pola subordinasi Positif Negatif Positif Negatif
Kunci evaluasi kerja Efisiensi Partisipasi Pertumbuhan Persamaan

Sumber : Jon Pierre, 1999. “Model of Urban Governance: The Institutional Dimension 
of Urban Politics”, Urban Affairs Review, Vol, 34. No. 3 January 1999, p. 388.

Pemerintahan manajerial merupakan peran minimal untuk pejabat 
terpilih: penekanannya adalah pada kesesuaian hasil kinerja dengan 
standar manajemen swasta (Pierre, 1999, hal 350.). Pemerintahan 
korporatis menggambarkan pemerintah daerah sebagai sistem politik 
dan demokrasi bagi masuknya kelompok-kelompok sosial dan 
kepentingan terorganisir dalam proses politik perkotaan (Pierre, 1999, 
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hal. 381). Pemerintahan yang mendukung pertumbuhan adalah 
penataan secara terpadu, tindakan publik-swasta untuk meningkatkan 
ekonomi lokal (Pierre, 1999, hal. 384). Sementara itu, pemerintahan 
kesejahteraan mengacu pada tata kelola dari jenis sentimen antikapitalis 
tertentu dan menggunakan jaringan dalam eselon pemerintahan yang 
lebih tinggi untuk mengkompensasi basis pajak terkikis (Pierre, 1999, 
p. 387). Studi kontemporer menganggap pemerintahan kota sebagai 
jaringan yang mengorganisir diri (Rhodes, 1996). Stacey (2000) tidak 
membedakan antara mikro dan makro dalam pemerintahan, termasuk 
tata kelola perkotaan atau apa yang disebut sebagai Complex Responsive 
Processes (CRP). Perspektif ini menjelaskan tentang pemerintahan kota 
dianggap sebagai: proses tindakan dan interaksi di mana orang-orang 
dalam organisasi bertindak bersama-sama, mengubah lingkungan dan 
identitas mereka.

Gb. 4.17. Pemodelan kerangka General CAS 
Sumber : M.L. Rhodes, “Complexity and Emergence in Public Management”, Public 
Management Review, Vol. 10, No. 3, 2008, h. 364.

CAS adalah sistem pengorganisasian yang kompleks, mampu 
beradaptasi secara penuh, memungkinkan analis dari latar belakang 
yang berbeda disiplin untuk memeriksa kasus dan mengembangkan 
perspektif sendiri pada sifat peserta, tindakan dan hasil (Rhodes, 2008, 
p. 363). Sebuah tinjauan literatur laporan penelitian ADB pada praktek 
terbaik dari perspektif manajemen publik menumbuhkan penjelasan 
dari praktek tata kelola berbagai kota-kota Asia.
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Penguatan pemerintah daerah dan meningkatkan kinerjanya me-
merlukan tindakan di berbagai bidang manajemen dan operasi peme-
rintah daerah. Prioritas akan bervariasi tergantung pada kemampuan 
khusus dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Program untuk 
memperkuat pemerintahan daerah terutama menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah itu sendiri (Roberts dan Kinsley, 2006: 456).

Perbandingan studi Kasus: dari Pemerintahan yang buruk ke 
Pemerintahan Terpadu

Studi kasus dari “good practice” pembangunan daerah perkotaan 
dari 12 negara di Asia yang bertujuan untuk menyoroti contoh “good 
practice” yang menunjukkan unsur-unsur keberlanjutan dan yang 
mungkin dapat dijadikan contoh bagi kota-kota dan negara lainnya. 
Terdapat tujuh kriteria keberlanjutan yang menjadi fokus utama dari 
studi. Kriteria tersebut adalah pemerintahan yang baik, manajemen 
perkotaan, infrastruktur dan penyediaan jasa, pembiayaan dan cost 
recovery, sosial dan kelestarian lingkungan, inovasi dan perubahan, serta 
meningkatkan ODA. Secara keseluruhan, manajemen perkotaan 
menunjukkan implementasi yang lebih signifikan dari 12 negara dari 
pemerintahan yang baik terhadap beberapa program di negara mereka 
yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Asia (Roberts dan Kinsley, 
2006). Dalam hal tata kelola yang baik, sebagian besar negara yang 
diperiksa memiliki tata kelola yang baik dengan menerapkan 3 program 
pengelolaan perkotaan berkelanjutan di setiap negara Kamboja, 
Republik Rakyat Cina, Filipina, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam. 
Sementara itu, India, Indonesia atau Malaysia hanya berlaku 2 program 
tata pemerintahan yang baik di negara mereka diikuti oleh Bangladesh, 
dan Laos dengan hanya 1 program dan Pakistan dengan tidak ada 
(Roberts dan Kinsley, 2006: 9-10).

Penyebab Akar Masalah Perkotaan: Pemerintahan yang buruk
Bangladesh hanya memiliki catatan terbaru dari perkembangan 

kota yang direncanakan. Upaya yang dilakukan pada tahun 1960 dan 
1970-an untuk sistem perencanaan perkotaan nasional, yang akan 
dibawa ke pertimbangan seperti aspek lokasi, ukuran, jarak, dan fungsi 
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pusat-pusat perkotaan. Empat kota terbesar dibawa melalui program 
masterplan pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Masing-masing kota 
diberikan perencanaan kota dan otoritas pengembangan untuk mem-
per siapkan rencana induk dan untuk mengembangkan kota-kota sesuai 
dengan rencana tersebut. Pihak berwenang yaitu RAJUK untuk Dhaka, 
Chittagong Development Authority untuk Chittagong, Khulna 
Development Authority untuk Khulna dan Rajshahi Development 
Authority untuk Rajshahi (Islam, 2006). Akar masalah dari Bangladesh 
diakibatkan oleh tidak adanya perencanaan perkotaan, kurangnya 
sumber daya keuangan dan lemahnya rencana implementasi (Islam, 
2006: 55). Devolusi yang kurang bagi kekuasaan dan wewenang badan-
badan lokal perkotaan dari pemerintah pusat dan juga dalam otoritas 
kota untuk mengalihkan kekuasaan dan tanggung jawab pada hirarki 
tingkat rendah, seperti bangsal. Ketidak professionalan juga merupakan 
keterbatasan utama dalam membangun tata pemerintahan yang baik 
(Islam, 2006). Masalah tata kota di Bangladesh adalah tidak adanya 
kepemimpinan yang baik, keterampilan staf, hubungan dengan 
pemerintah pusat dan kemampuan perencanaan. 

Seperti di Bangladesh, di Kamboja isu kepemimpinan menjadi 
elemen kunci untuk pemerintahan kota dan lebih pada kasus Kamboja, 
khususnya seperti kasus re-urbanisasi Kamboja: Phnom Penh, Peren-
canaan Kota untuk Semua; Battambang, Program Kota Desentralisasi 
dan Studi Kratie Growth Pole (Khemro, 2006: 71). Pemerintahan dan 
lembaga-lembaga publik di Kamboja harus dibangun kembali pada 
akhir periode Khmer Merah dengan sumber daya manusia dan ke-
uangan yang sangat terbatas yang pada akhirnya menghambat pem-
bangunan dan penyediaan infrastruktur dan jasa. Adanya masalah tata 
pemerintahan, pendapatan terbatas yang dieksploitasi, kurangnya 
fungsi kontrol pengeluaran dan lemahnya transparansi dan akuntabilitas, 
korupsi yang meluas, bahkan diperparah oleh infrastruktur dan jasa 
yang tidak memadai (Khemro, 2006).

Pemerintah telah mulai menerapkan program reformasi dalam 
upaya untuk mempromosikan dan meningkatkan tata pemerintahan di 
semua instansi pemerintah. Desentralisasi dan dekonsentrasi adalah 
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dua kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah. Akibatnya, pemilihan komune nasional pada tahun 2002 untuk 
pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Kamboja untuk memilih 
wakil-wakil dari penduduk setempat. Selain itu, dalam upaya untuk 
mengembangkan pembangunan di tingkat akar rumput, dua reformasi 
pembangunan utama juga telah diperkenalkan: Program Social Fund 
(Dana Sosial) dan program SEILA. Tujuan dari program ini termasuk 
mengkoordinasikan semua bantuan luar negeri untuk mendukung 
kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi (Khemro, 2006: 76). 
Kegiatan-kegiatan utama dari SEILA termasuk penguatan kerangka 
hukum dan peraturan, mengorganisasi sistem dan prinsip-prinsip, 
mem bangun kapasitas, integrasi manajemen data, monitoring dan 
audit, memperkuat kemitraan pada tingkat nasional, tingkat provinsi, 
kota dan komunal (Seila 2005).

Pemerintahan Terpadu dan Partisipasi Neighborhood di cina
Republik Rakyat China (RRC) merupakan negara terpadat di 

dunia dan mengalami perkembangan urbanisasi dan ekonomi yang 
pesat. Beberapa masalah yang dihadapi oleh urbanisasi di RRC dan tiga 
studi kasus yang diperkenalkan adalah Studi Kasus Revitalisasi inner-
city, studi tentang Nanjing, Shenzen, Membangun Kota dari Scratch, 
dan Reviving Rust-belt Industries di Semenanjung Liaodong (Laquian, 
2006: 101). Tiga studi kasus menunjukkan pentingnya mengadopsi 
mekanisme politik dan administrasi antar pemerintah untuk membuat 
pemerintahan metropolitan dan regional lebih efektif dan efisien. 
Pemerintahan Metropolitan Terpadu digunakan dalam semua kasus 
untuk mengkoordinasikan pelayanan perkotaan, dengan fokus konsen-
trasi pada masalah perkotaan pada wilayah yang luas seperti air dan 
pembuangan limbah, transportasi dan pembuangan limbah padat. 
Mekanisme keuangan juga penting, untuk menggambarkan bagaimana 
pendekatan regional dapat meningkatkan kelangsungan hidup ke-
uangan pemerintahan metropolitan, meningkatkan pendapatan pajak 
berbagi dan membawa ekuitas lebih antara pemerintah daerah di 
wilayah metropolitan (Laquian, 2006: 134). Ketiga mekanisme untuk 
menangani masalah utama dalam tata kelola ekonomi daerah di RRC 
adalah proliferasi instansi pemerintah, yang menciptakan fragmentasi 
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administrasi dan politik. Ada fragmentasi fungsional di mana badan-
badan yang bertanggung jawab atas air, transportasi, energi, pengelolaan 
limbah padat dan jasa perkotaan lainnya mengejar kebijakan dan 
program secara mandiri. Ada juga fragmentasi vertikal di mana 
kementerian pemerintah pusat dan biro serta pemerintah daerah di 
tingkat provinsi, perfectural, metropolitan, kota, kabupaten, dan 
lingkungan melaksanakan otoritas dan kekuasaan mereka sendiri. 
Kerumitan lebih lanjut dihadapkan pada kehadiran otoritas khusus 
yang bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi tertentu (dewan pengairan, 
perusahaan listrik) serta lembaga dengan kewenangan eksklusif atas 
urusan dalam wilayah geografis yang ditunjuk (otoritas pelabuhan, 
otoritas SEZ) (Laquian, 2006).

Dibandingkan dengan negara-negara lain, RRC tertinggal dalam 
hal partisipasi masyarakat dalam pemerintah perkotaan. Pada dasarnya, 
manajemen perkotaan di RRC, kota berada di tangan para pejabat 
Partai Komunis meskipun perencana profesional yang sangat terlatih 
dan manajer mengambil alih fungsi manajemen perkotaan. Keunikan 
dari situasi RRC cukup jelas. Meskipun LSM dan organisasi berbasis 
masyarakat mungkin tidak aktif di RRC, mekanisme struktural 
partisipasi masyarakat sah dalam pengambilan keputusan (Laquian, 
2006). 

Sementara itu India dan Indonesia dengan negara terpadat memiliki 
pemerintahan kota yang berbeda. India adalah Federal State. Indonesia 
adalah negara kesatuan. Praktek terbaik di India adalah pengalaman 
dengan menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai prasarana. 
Infrastruktur perkotaan dan jasa di India secara historis telah dibiayai 
oleh dukungan anggaran langsung. Sedikit dari lembaga-lembaga yang 
bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur telah mampu 
menghasilkan surplus untuk membiayai mereka. Dihadapkan dengan 
kompresi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi di seluruh tuntutan 
pada infrastruktur perkotaan dan jasa, inisiatif penting telah diambil 
dalam beberapa tahun terakhir, yang pada satu sisi, telah memperkenalkan 
mode baru dan instrumen pembiayaan dan infrastruktur, di sisi lain, 
terfokus pada menciptakan lingkungan untuk meningkatkan efisiensi 
dan keadilan dalam mengelola pembangunan perkotaan (Mathur, 
2006: 135).
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India menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan 
pertumbuhan penduduk yang besar dan perkembangan perkotaan. 
Dua inisiatif, yaitu penerbitan obligasi daerah dan reformasi perpajakan 
properti, menunjukkan bagaimana pemerintah dapat meningkatkan 
basis pendapatan mereka dan memanfaatkan pasar modal baru lahir 
tapi berkembang untuk pembiayaan infrastruktur. (Mathur, 2006).

Desentralisasi dan upaya demokratisasi di Indonesia dilakukan 
secara efektif dengan mengubah pengaturan di semua tingkatan. 
Lembaga baru diciptakan dan yang lama dihentikan. Peraturan/Hukum 
yang sangat banyak membutuhkan modifikasi, amandemen, atau 
bahkan penggantian. Pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan 
di semua tingkatan perlu belajar apa peran mereka dalam sistem 
pembangunan dan pemerintahan baru. Anggota masyarakat menjadi 
lebih vokal pada peran mereka dalam proses pembangunan. Perusahaan 
swasta-domestik maupun internasional mulai perlu untuk menyesuaikan 
diri dengan lingkungan baru, tidak hanya dalam bentuk transparansi 
dalam bisnis dan bekerja sama dengan pemerintah daerah sebelumnya, 
tetapi juga dalam merespon meningkatnya permintaan untuk memikul 
tanggung jawab sosial perusahaan (Sarosa, 2006).

Kebanyakan pemerintahan kota dan juga pemerintah kabupaten 
yang mencakup proporsi yang signifikan dari daerah urban kewalahan 
menghadapi permintaan yang semakin meningkat untuk layanan 
perkotaan, infrastruktur, perumahan dan fasilitas, serta lapangan kerja. 
Sektor informal perkotaan, di mana sebagian besar para migrant desa-
kota mencari perlindungan, telah banyak terjadi dalam lanskap 
perkotaan Indonesia namun belum banyak ditangani secara serius oleh 
pemerintah kota (ILO URDI 2005, UNDP URDI 2004) (Sarosa, 
2006).

design dari atas: laos dan Malaysia
Perubahan terhadap ekonomi di Laos telah menyebabkan urbanisasi 

terus meningkat, yang menempatkan tekanan pada pemerintah daerah 
untuk memenuhi permintaan terhadap layanan perkotaan ditingkatkan 
untuk mendorong pengembangan industri dan peluang investasi baru 
(Mabbitt, 2006: 189). Perencanaan dan pengembangan Laos telah 
didorong dari pusat sejak rezim sosialis berkuasa pada tahun 1975. 
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Fungsi yang paling administratif dan keputusan saat ini beroperasi dari 
pemerintah pusat melalui kementerian di tingkat provinsi dan 
kabupaten. Sementara pemerintah provinsi menikmati beberapa peng-
ambilan keputusan kekuasaan, hanya terdapat sedikit otonomi di 
tingkat kabupaten. Tidak ada otoritas regional di Laos (Mabbitt, 2006: 
197).

Sistem rencana nasional 5 tahun di Laos berlaku sebagai alat utama 
membimbing pertumbuhan negara. Meskipun filosofi sistem rencana 
5-tahun merupakan salah satu bangunan konsensus dengan masukan 
dari provinsi dan kabupaten, keputusan pokok yang diambil dan target 
ditetapkan pusat. Komite perencanaan dan investasi (CPI) mengawasi 
review dan kombinasi kebijakan yang diusulkan, program, dan proyek 
dimasukkan dalam draf rencana 5 tahun untuk pertimbangan dan 
persetujuan oleh Majelis Nasional (Mabbitt, 2006: 197). Sementara 
proses desentralisasi administrasi berjalan dengan baik, proses serupa 
untuk pemeliharaan pendapatan dan kontrol anggaran tidak maju 
secara jauh. Rintangan yang signifikan tetap saja akan ada, oleh karena 
itu, karena ketentuan hukum administratif lokal tampaknya ber-
tentangan dengan yang sudah ada, undang-undang, seperti UU budged 
(Mabbitt, 2006: 197). Penciptaan UDAAs, penunjukan Zona Savan-
Seno ekonomi khusus di Savannakhet, bergerak ke arah pembentukan 
municipalites diharapkan dapat menjadi ujung tombak proses 
desentralisasi keuangan (Mabbitt, 2006: 197).

Di Malaysia, Kota Puterajaya tak lepas dari peran mantan Perdana 
Menteri Mahathir Mohammad, yang memiliki visi Malaysia’s next 
capital city. Mohammad ingin memisahkan fungsi ibukota sebagai 
ibukota bisnis: Kuala Lumpur-modal kota di dunia. Pembentukan 
modal baru dilakukan pemrograman dimana pemerintah menjadi 
aktor utama dalam pengembangan kota. Tiga studi kasus menunjukkan 
aspek pembangunan berkelanjutan wilayah perkotaan: perencanaan 
satelit baru Kota Petaling Jaya; pengembangan Putrajaya Wetland Lake, 
dan inovasi perubahan melibatkan Cyberjaya Multimedia Super 
Corridor. Pemerintah Malaysia terus memberikan perhatian untuk 
meng hindari kerusakan lingkungan dari pembangunan yang berlebihan 
dengan mencari ide-ide inovatif untuk membangun kota yang ber-
kelanjutan. Tiga studi kasus menampilkan beberapa upaya tersebut: 
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partisipasi masyarakat dalam agenda lokal 21 PJ, dan Cyberjaya sebagai 
kota taman cerdas mencapai tujuan yang lebih luas dari pembangunan 
perkotaan dan keberlanjutan. Mereka terutama ditujukan untuk mem-
buat kota bekerja lebih baik untuk semua orang yang tinggal, bekerja, 
dengan pendekatan yang sedang dilaksanakan di berbagai tingkat-dari 
lokal ke metropolitan dan regional, dengan mengadakan pertemuan 
terkait dengan tantangan (Yuen, dll, 2006: 241).

Pakistan: Kepemimpinan dari bawah di Pemerintahan Kota
Kota yang dulu dikenal sebagai taman terawat dan air mancur yang 

indah saat ini berubah menjadi limbah padat dan limbah yang tidak 
termanajemen dengan baik. Keterbatasan sumber daya, sanitasi dan air 
bersih belum memberikan prioritas utama bagi masyarakat miskin per-
kotaan di Pakistan, yang pada akhirnya menghadapi masalah ke-
miskinan, penyakit dan kurangnya kesempatan. Studi kasus menunjuk-
kan praktek yang baik dalam pembangunan perkotaan yang 
ber kelanjutan di Pakistan terkait dengan pasokan air, pengelolaan 
sampah dan sanitasi (Haider dan Haider, 2006: 247).

Tiga studi kasus adalah contoh keterlibatan masyarakat yang 
berhasil dalam penyediaan layanan kota. Pemerintah daerah tidak dapat 
menawarkan layanan vital kota. Setiap komunitas menyadari ke-
butuhan, membentuk struktur kepemimpinan dan mulai memberikan 
layanan. Manfaat inisiatif berbasis masyarakat telah diakui secara global. 
Konvensi Kopenhagen, sebuah proyek yang melibatkan ekonom 
terkemuka di dunia dan menawarkan solusi untuk tantangan yang 
paling mendesak, juga mendukung masyarakat berbasis solusi. CBO 
memeriksa korupsi dan harga yang berlebihan dengan menghilangkan 
perantara dan dengan mendorong masyarakat untuk berinvestasi tenaga 
kerja, waktu dan keahlian (Haider dan Haider, 2006: 266).

Pemerintah perlu bekerja sama dengan CBO. Di tingkat lingkungan 
sanitasi, pemerintah setempat menawarkan bantuan untuk meng-
hubungkan jalur pembuangan lokal ke selokan trunk. Dalam kasus 
pasokan air, masyarakat ditata jaringan internal, dimana pemerintah 
daerah terkait dengan jaringan pasokan air kota (Haider dan Haider, 
2006: 266). Kepemimpinan intelektual juga sangat penting dengan 
cara bekerjasama diantara penggerak masyarakat yang tugasnya adalah 
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untuk memenangkan kepercayaan dari masyarakat dan memobilisasi 
mereka menuju tujuan bersama.

Pemerintahan Ekonomi Regional dan hubungan Keuangan Antar 
Pemerintah di filipina dan Thailand

Pengelompokan daerah baru tampaknya menyampaikan penting-
nya meningkatkan kerja sama dan hubungan daripada fragmentasi 
antar wilayah dan bidang utama di Filipina. Mereka berusaha untuk 
mendorong hubungan intra dan intrer regional yang lebih besar yang 
telah lebih atau berkurang oleh praktek membagi negara menjadi 
daerah sebanyak mungkin demi kenyamanan administrasi (Mangahas, 
2006). Salah satu kebijakan intrument, tata kelola ekonomi daerah 
adalah tranfer antar pemerintah. Kebanyakan LGUs (local government 
unit) bergantung pada IRA (internal revenue allotment) untuk mem-
biayai sistem operasi. Transfer antar pemerintah tidak memberikan 
fasilitas pengembangan terpadu dan koordinasi yang baik rencana dan 
program di seluruh tingkatan pemerintahan yang berbeda. Rumus IRA 
juga telah dikritik karena tidak adil, tidak efisien dan tidak mampu 
mempromosikan usaha pajak daerah. Provinsi dan kota masing-masing 
mendapatkan bagian 23% dari IRA. Kota-kota, bagaimanapun, me-
miliki lebih banyak pajak dan basis pajak yang lebih kaya dari provinsi. 
Akhirnya, ada indikasi bahwa IRA cenderung untuk menggantikan 
atau mengurangi upaya pajak daerah. (Mangahas, 2006).

Terlepas dari kewenangan LGUs untuk dikenakan ke hutang dan 
meningkatkan ekuitas, LGUs jarang memanfaatkan pasar kredit untuk 
pembiayaan pembangunan. LGUs Kebanyakan lebih memilih untuk 
mengamankan hibah dan sumbangan. PDAF adalah salah satu sumber 
yang paling populer dari pendanaan untuk proyek-proyek lokal. 
Proyek-proyek tersebut tidak melalui dewan pembangunan daerah atau 
regional, melewati prosedur priotization yang penting (Mangahas, 
2006).

Faktor utama yang menghambat LGUs dari pinjaman adalah 
kurang nya kemampuan teknis untuk merumuskan rencana pengem-
bangan dan usulan paket proyek untuk memperoleh pinjaman atau 
jenis pembiayaan, seperti BOT (built operasion tranfer) program. 
Banyak LGUs tidak memperbarui rencana pembangunan daerah dan 
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banyak rencana pembangunan yang tidak didukung oleh program 
pendanaan(Mangahas, 2006).

Selain kendala internal yang dihadapi LGUs, kendala hukum dan 
administrasi dari pemerintah nasional menjadi masalah tersendiri. 
Salah satu kendala utama adalah apropriasi tahunan untuk layanan 
utang sampai dengan 20% dari pendapatan rutin dari LGU, sehingga 
menghambat pemerintah daerah dari pelaksanaan proyek dan mem-
butuhkan pengeluaran modal yang cukup besar (Mangahas, 2006).

Dengan proses desentralisasi yang sedang berlangsung, pemerintah 
pusat Thailand sangat baik dengan terlibat secara langsung melalui 
badan-badan atau secara tidak langsung melalui BUMN dalam melaku-
kan pengaturan, merencanakan dan mendanai layanan lokal. Sebuah 
porsi yang signifikan dari expanditures lokal sehingga mandat tetap 
terpusat, dengan porsi terbesar ditujukan untuk belanja pegawai 
(mewakili 30% dari rata-rata anggaran daerah). Pendapatan subnasional 
termasuk pajak lokal dikumpulkan dan pendapatan non-pajak, serta 
pajak pusat dan pajak dikumpulkan bersama (Vorratnchaiphan dan 
Villenueve, 2006: 353).

Pemerintah pusat dan sumber lokal pendapatan keduanya tersedia 
bagi pemerintah daerah. Namun, di Thailand, seperti di banyak negara 
berkembang lainnya, pemerintah daerah telah membatasi sumber pajak 
yang mereka miliki. Secara hukum, mereka tidak bisa memungut pajak 
lokal pada tujuh temapt: di rumah dan sewa, pengembangan lahan, 
papan, penyembelihan hewan, bensin, tembakau dan hiburan. Bersama 
dengan pajak meliputi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan, 
pajak bisnis khusus, pajak sumber daya alam, pajak olahraga dan pajak 
kendaraan, yang semuanya terhutang kepada pemerintah daerah. Selain 
itu, pemerintah daerah berwenang untuk mengumpulkan biaya lisensi, 
denda dan retribusi dan biaya izin (Vorratnchaiphan dan Villenueve, 
2006).

Untuk perbaikan modal yang besar, seperti jembatan dan sistem 
drainase, biasanya ada biaya pengaturan pembagian modal antara 
pemerintah pusat dan daerah. Dengan pelayanan yang baik secara 
langsung disediakan atau diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah 
daerah sering ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan proyek-
proyek (Vorratnchaiphan dan Villenueve, 2006: 354).
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Melalui prosedur persetujuan rinci proyek dan anggaran berikutnya, 
pemerintah pusat mengambil keputusan besar dalam regulasi adminis-
trasi pemerintah daerah untuk pengeluaran jasa pembangunan. 
Kementerian Dalam Negeri dan Biro Anggaran harus menyetujui setiap 
perubahan kondisi anggaran atau proyek yang diusulkan oleh peme-
rintah daerah sebelum pelaksanaan. Proses ini berlaku untuk kedua 
regulasi pembangunan dan struktur pendapatan pemerintah daerah 
(Vorratnchaiphan dan Villenueve, 2006: 354).

Mengenai transfer antar pemerintah, efek dari kendala yang di-
berlakukan oleh pemerintah pusat adalah bahwa pemerintah daerah 
tidak dapat menentukan tingkat pendanaan yang akurat (pendapatan) 
untuk mendukung pelayanan pemerintah daerah. Hal ini terutama 
disebabkan oleh keterlambatan dalam menetapkan kriteria untuk 
mendistribusikan alokasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 
(Vorratnchaiphan dan Villenueve, 2006: 354).

Rendahnya Kapasitas Pemerintahan Kota di sri lanka dan Vietnam
Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang telah terpengaruh 

secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir oleh bencana alam dan 
kerusuhan sipil. Peristiwa ini telah mempersulit Sri Lanka untuk 
menarik investasi asing dan mengembangkan industri-industri baru, 
dimana hal tersebut merupakan faktor yang berkontribusi terhadap 
tingkat urbanisasi (hören dan Pinnawala, 2006: 309). 

Analisis lembaga pemerintahan di countries reveal berkembang 
terlalu kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan imperatif di 
tingkat mikro atau metropolitan (McCarney 1996). Lembaga peme-
rintahan biasanya juga gagal untuk memfasilitasi integrasi efektif 
pemukiman berpenghasilan rendah ke dalam perkotaan atau menjamin 
kelangsungan proses perbaikan pemukiman (hören dan Pinnawala, 
2006: 338). Jika kapasitas kelembagaan tidak dikembangkan, maka 
hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun sebelum infrastruktur mulai jatuh 
dan masyarakat akan menjadi tidak lebih baik dari sebelum intervensi 
pembangunan dimulai. 

Sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan 
untuk mengelola dan menyediakan pelayanan dasar untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan / atau mendukung pembangunan ekonomi 
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lokal. Kegagalan umum dari pemerintah pusat dalam merangkul 
desentralisasi juga menyajikan tantangan yang signifikan terhadap 
pembangunan negara (hören dan Pinnawala, 2006: 340).

Dalam konteks desentralisasi, membangun kapasitas kelembagaan 
sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan jangka panjang 
harus terus dilakukan. Jika kapasitas kelembagaan dibangun dan enam 
bidang yang disebutkan sebelumnya ditangani, maka proses perbaikan 
jangka panjang memiliki peluang yang bagus untuk dilanjutkan (hören 
dan Pinnawala, 2006: 340).

Vietnam adalah salah satu negara yang mengalami proses urbanisasi 
yang lambat dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Namun, 
munculnya doi moi (renovasi) pada tahun 1986 memicu transformasi 
ekonomi negara dan mempercepat proses urbanisasi, namun banyak 
diantaranya yang tidak berkelanjutan (Lang, 2006: 369).

Studi kasus yang terkait dengan urbanisasi di Viet Nam dan 
beberapa kesulitan yang dihadapi untuk pembangunan yang keber-
lanjutan di perkotaan adalah Institutional Building in Urban Upgrading 
in Phu Thuong Ward, Hnoi; Environmental Improvement of Nhieu 
Loc-Thi Nghe Basin, Ho Chi Minh City; dan Urban Upgrading, 
Environmental Impact Assessment di Van Mieu Ward, Nam Dinh City, 
Nam Dinh Province (Lang, 2006: 370).

Kelemahan dan keengganan pemerintah daerah di Viet Nam untuk 
mengambil alih pembangunan perkotaan telah menyebabkan banyak 
keraguan tentang cara mengatasi masalah serius pembangunan per-
kotaan. Ada ketegangan di pemerintah pusat dan daerah tentang

•	 Konservatif	versus	pendekatan	yang	lebih	inovatif	untuk	mengatasi	
masalah perkotaan;

•	 Perbaikan	versus	pembangunan	kembali	dan	pembangunan	baru	
yang melibatkan izin;

•	 Manfaat	pembangunan	perkotaan	kepada	masyarakat,	masyarakat	
dan sektor swasta dan sejauh mana pengembang harus memberikan 
kontribusi untuk penyediaan infrastruktur masyarakat dan jasa

•	 Permintaan	untuk	layanan	perkotaan	dan	kapasitas	keuangan	dan	
kesediaan pemerintah, bisnis dan masyarakat untuk membayar;

•	 Pengembangan	perkotaan	dan	perlindungan	lahan	pertanian,	dan
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•	 Pembangunan	 perkotaan	 pembangunan	 dan	 perlindungan	
lingkungan (Lang, 2006: 379).

Sebagian besar pemerintah daerah memiliki pemahaman yang 
buruk tentang sifat dan penyebab urbanisasi. Beberapa kota memahami 
urbanisasi hanya sebagai proses migrasi ke kota-kota akibat banyaknya 
penduduk di pedesaan. Beberapa memahami bahwa urbanisasi yang 
didorong oleh perubahan struktural utama dalam ekonomi dan oleh 
dorongan kuat globalisasi dan investasi asing. Banyak pemerintah 
daerah kurang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengem-
bang kan kebijakan yang tepat dan responsif terhadap perkembangan 
ekonomi pasar. Masih ada perbedaan idelogical kuat di pemerintah 
pusat dan daerah atas sejauh mana seharusnya suatu negara mengontrol 
perkembangan atau menyerahkan tanggung jawab yang lebih besar 
untuk pembangunan perkotaan untuk sektor swasta (Lang, 2006: 379).

Partisipasi masyarakat pemerintahan kota di brasil
Di bawah Konstitusi Brazil, kota diberi kesempatan untuk men-

dirikan hukum “organik”, dimana mereka memiliki struktur operasi 
mereka sendiri dan mendirikan apa yang disebut “dewan kota”. Dewan 
ini, pada gilirannya, memiliki fungsi mediasi formal antara pemerintah 
daerah dan masyarakat yang terorganisir. Sebuah studi dari undang-
undang organik dari lima puluh kota terbesar di Brasil pertengahan 
tahun sembilan puluhan mengamati bahwa semua kecuali tiga telah 
menciptakan dewan kota, enam dewan perumahan, dua dewan sanitasi 
dan tiga puluh lima dewan lingkungan. Fungsi yang paling penting 
dari dewan ini adalah kesehatan dan pendidikan (didefinisikan dalam 
konstitusi baru sebagai kekuatan kota) (Stren, 2000: 7). Selain promosi 
dewan kota, delapan belas dari lima puluh kota melembagakan 
“anggaran partisipatif ” - dimana lingkungan dan kemudian komite 
tingkat tinggi membahas dan akhirnya memutuskan alokasi proporsi 
alokasi modal kota, secara teratur. Dalam kasus Belo Horizonte, sistem 
anggaran partisipatif diperkuat dengan pembentukan 9 (desentralisasi) 
pemerintah daerah di kota, karena penduduk setempat dibawa pada 
hubungan yang lebih langsung dengan administrator (Stren, 2000: 7).
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Tapi yang paling terkenal dari kota-kota di Brasil yaitu sistem 
berlatih anggaran partisipatif adalah Porto Alegre, kota berpenduduk 
sekitar 1,3 juta di selatan negara Brasil. Sistem ini berasal pada tahun 
1989 oleh Uni Asosiasi Neighborhood, sehingga sekitar 400 orang yang 
berpartisipasi dalam 16 majelis dan 14.000 lebih dalam pertemuan 
melakukan dan menegosiasikan kompromi antara tuntutan satu daerah 
dengan daerah lain. Sistem ini sangat kompleks dan terus dilakukan 
hampir sepanjang tahun. Para forum regional bahkan mikro-mengelola 
pelaksanaan aktual dari proyek-proyek modal. Menurut kotamadya, 
lebih dari 70 kota lain di Brasil dan di seluruh dunia (termasuk Buenos 
Aires, Barcelona dan Saint Denis) telah mengadaptasi sistem ini untuk 
kebutuhan mereka sendiri. Walikota saat kota mengklaim popularitas 
sistem anggaran partisipatif telah berkontribusi tiga kali lipat dari 
pendapatan pajak dari kota, dan sebuah studi di luar kota menunjukkan 
bahwa bahkan dari 1992 sampai 1995, kota meningkatkan penerimaan 
total pajak oleh 34% (Stren, 2000: 7-8). Studi serius dan komparatif 
manajemen pelayanan perkotaan tampaknya telah dimulai di Asia dan 
Afrika, tetapi oleh 1990-an publikasi awal pada manajemen perkotaan 
dan masalah-masalah khusus dari pelayanan perkotaan mulai muncul 
di Amerika Latin. (Stren, 2000: 2).

Pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam kesejahteraan 
dan kemudahan masyarakat perkotaan. Pemerintah daerah secara 
langsung mempengaruhi pembangunan ekonomi lokal dan pekerjaan 
melalui dampaknya terhadap comptitiveness lokasi dan iklim investasi 
daerah. Hal ini mempengaruhi biaya pendirian dan pengoperasian 
perusahaan bisnis dan profitabilitas mereka. Tujuan penting dari peme-
rintah daerah harus meningkatkan efek pendapatan dan kesempatan 
kerja urbanisasi dengan mengurangi hambatan untuk pertumbuhan 
produktivitas. Pemerintah daerah juga memainkan peran penting 
dalam melindungi masyarakat miskin, dalam mempengaruhi pasokan 
dan ketersediaan infrastruktur dan jasa, membimbing dan mengatur 
dampak sosial, lingkungan dan tata ruang dari pertumbuhan. (Roberts 
dan Kanaley, 2006: 455).

Tantangan bagi pemerintah daerah di Asia adalah untuk meningkat-
kan kesejahteraan warga. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, me-
merlukan kemampuan untuk menilai kebutuhan masyarakat, rencana 
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strategis untuk pembangunan masyarakat di masa depan, menetapkan 
prioritas, keseimbangan kepentingan, dan menyediakan infrastruktur 
dan jasa. Pemerintah daerah perlu mendekati peran-peran fleksibel 
untuk merencanakan pada masa depan, mengelola risiko dan fokus 
pada hasil. Perannya akan bervariasi tergantung pada keadaan. Dalam 
beberapa kasus, pemerintah daerah akan menjadi penyedia jasa atau 
pengatur kegiatan dan orang lain, secara tidak langsung memandu 
pembangunan atau bertindak sebagai enabler penyediaan layanan 
(Roberts dan Kanaley, 2006).

Tabel 4.10 
Ringkasan Praktek Pemerintahan Kota 

Faktor Kunci
Level

Rendah/Buruk/ Tidak Bersih Tengah Tinggi/Baik/ Sangat Bersih
Peran Pemerintah Pusat Indonesia, Laos, Philippina China, Malaysia
Batas Geografi Thailand Indonesia, Laos Malaysia
Mekanisme Koordinasi Indonesia, Laos, Philippina, 

Srilanka, Thailand
China Malaysia

Hubungan Keuangan Srilanka Indonesia, China, 
Thailand

Malaysia, Philipina

Capital requirement Kamboja, Laos, Pakistan, 
Philippina, Srilanka

Indonesia, Thailand China, Malaysia

Kepemimpinan Kamboja, Vietnam Indonesia, Pakistan, 
China, Malaysia, 
Philippina, Thailand

Pembagian Fungsi 
Pemerintahan

Laos,Pakistan, Philippina, 
Srilanka

Indonesia, China, 
Kamboja

Malaysia

Sumber Daya Manusia Kamboja, Bangladesh, 
Vietnam, Laos

Indonesia, Pakistan, 
Philippina

China, Malaysia
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bAb V

TEORi dAN APliKAsi iNOVAsi 
PAdA ORgANisAsi PEEMERiNTAh KOTA

A.  Pengertian 

Sebagaimana disebutkan dimuka manajemen perkotaan sangat bersifat 
dinamis. Bilaman dimaksudkan bahwa manajemen perkotaan sebagai 
manajemen kelembagaan pemerintah kota, maka diskusi tentang 
manajemen perubahan dan inovasi sangat relevan untuk dikaji. 
Pengertian inovasi dalam sektor publik dan birokrasi adalah mengadakan 
perubahan atau redefinisi tugas pokok (core task) dan perubahan budaya 
pada birokrasi pemerintahan.1 Cohen dan Eimicke melihat inovasi 
organisasi publik sebagai bagian dari inovasi manajemen sektor publik 
yang didefinisikan sebagai pengembangan desain kebijakan dan SOP 
(Standard Operating Procedure) baru oleh organisasi pemerintah kota 
untuk mengatasi masalah kebijakan publik.2 Definisi ini melihat 
perkembangan lingkungan birokrasi pemerintah yang demikian pesat, 
sehingga harus direspon dengan cepat pula dalam bentuk perubahan 
kebijakan, tugas pokok dan standard operating procedure serta budaya 
organisasi. Dengan demikian tiga unsur penting inovasi organisasi 
publik, khususnya organisasi pemerintah kota adalah kebijakan, fungsi 
dan tugas baru, SOP dan budaya organisasi. 

Aspek pokok inovasi organisasi publik yang digunakan oleh 
Pemerintah Selandia Baru adalah:3
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•	 Aplikasi.	Inovasi	menghasilkan	pelaksanaan	yang	berhasil	dari	ide	
baru, dan lebih dari hanya invensi.

•	 Kebaruan.	Inovasi	menghasilkan	sesuatu	yang	baru.
•	 Tingkat	Perubahan.	Perubahan	yang	diusulkan	
•	 Efektivitas.	Perubahan	menghasilkan	perbedaan	yang	dapat	diukur	

oleh organisasi.
•	 Objektivitas.	 Perubahan	 dinilai	 secara	 objektif	 oleh	 berbagai	

kepentingan dalam organisasi.

Sedangkan Tony Bovaird4 memberikan pengertian inovasi dalam 
organisasi publik mencakup:

•	 New service
•	 New customer (target group)
•	 New service production processes;
•	 New procurement processes;
•	 New partnership arrgement with the rest of the public sector; with the 

voluntary sector and with the private sector;
•	 New decision making processes;
•	 New governance structure and processes;
•	 New goals and ambitions for the organization; 
•	 New organizational culture.

Jenis inovasi yang dijelaskan oleh Bovaird di atas lebih luas di-
bandingkan dengan definisi dan aspek inovasi dari Pemerintah Selandia 
Baru, yang mencakup perubahan internal organisasi seperti perubahan 
budaya organisasi, SOP baru dan bentuk pelayanan baru. Sedangkan 
dari aspek eksternal, inovasi organisasi mengadakan perubahan pola 
hubungan dengan konsumen dan partner organisasi publik. Dua aspek 
tersebut berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Perubahan 
pelanggan akan mempengaruhi SOP dan budaya organisasi. 

Ruang lingkup inovasi dalam organisasi publik ini lebih luas 
daripada yang dikatakan oleh Wilson, yang lebih menekankan pada 
adanya tujuan, tugas dan budaya baru organisasi. Pemahaman jenis 
inovasi dalam organisasi sektor publik dimulai dari redefinisi pelayanan 
publik yang baru, yang berakibat terjadinya perubahan kelompok 
sasaran yang baru. Perubahan kelompok sasaran ini menyebabkan 
perubahan proses produksi pelayanan, pengambilan keputusan, tujuan, 
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dan budaya organisasi. Dengan demikian, inovasi teknologi hanya 
menjadi bagian dari proses produksi pelayanan publik. Teknologi baru 
dibutuhkan dalam mempercepat pelayanan dan mencapai efisiensi. 

Zergio Zyman lebih memahami organisasi yang memperbaharui 
pelayanannya dengan klien yang lama, dan diikuti dengan budaya 
organisasi yang baru, sebagai renovasi.5 Renovasi dimulai dengan apa 
yang dilayani oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
daripada yang seharusnya dilayani. Konsep ini disebut oleh Zyman 
sebagai core essense, yang mengacu kepada apakah jati diri dan brand 
dari sebuah organisasi; bagaimana hubungan dengan klien sesuai 
dengan jati diri tersebut. Organisasi yang tergantung pada renovasi 
memulai dengan core essense-nya dan mengidentifikasi apa yang dapat 
dilayani dan apakah kita dapat memenuhinya.6 Secara teoritis pem-
bahasan tentang inovasi sebenarnya merupakan bagian dari teori 
tentang perubahan organisasi. Rosabeth Moss Kanter. Barry Stein dan 
Told Jick mengatakan organisasi di masa yang akan datang, baik 
perusahaan ataupun organisasi pemerintah dituntut lebih fleksibel dan 
cepat berubah.

More flexible organizations, adaptable to change, with relatively few 
levels of formal hierarchy and loose boundaries among functions 
and units, sensitive and responsive to the environment, concerned 
with stakeholders of al sort—employee, communities, customers, 
suppliers and stakeholders. These organization, empower people to 
take action and be entrepreneurial, reward them for contributions, 
and help them gain in skill “employability”. Overall, these are global 
organization characterizes by internal and external relationships, 
including joint ventures, alliance, consortia, and partnerships.7

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi organisasi 
pemerintah kota adalah perubahan dari goal, kebijakan, tugas pokok, 
standard operating procedure (SOP), dan budaya organisasi yang lama ke 
dalam yang baru dalam rangka meningkatkan pelayanan pada 
masyarakat dan perubahan lingkungan, baik politik, budaya, sosial dan 
ekonomi. 

Bentuk-bentuk inovasi organisasi pemerintah kota di negara-
negara OECD dan USA yang berhasil didokumentasi oleh Karen 
Manley8 antara lain: kompetisi publik dan privat, teknologi informasi, 
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partnership, kontrak dan evaluasi program serta manajemen sumberdaya 
manusia. Inovasi kompetisi publik dan privat menjadi salah satu best 
practices yang menjadi pemenang US Innovation Award Winner, pada 
Organisasi Pemerintah Kota Indianapolis. Walikota Stephen Goldmith 
memperkenalkan sistem akuntansi baru untuk menghitung unit cost 
pelayanan publik. Dengan mengetahui unit cost, dapat dketahui biaya 
yang kompetitif pada pelayanan yang ditawarkan oleh sektor swasta 
dengan organisasi pemerintah. Kota ini akhirnya berhasil menekan 
pembiayaan pelayanan publik sampai 60%.

Bentuk inovasi kedua adalah penggunaan teknologi informasi yang 
dikenal dengan E-Government. EU Best Practice Administration 
menunjukkan bahwa Swedish National Road Administration (SNRA) 
berhasil mengembangkan akses elektronik self-service untuk kendaraan 
bermotor yang dapat diakses oleh polisi, asuransi, dealer kendaraan, 
kantor pajak, perusahaan parkir dan organisasi lain.

b. level Analisis

Dari aspek unit analisisnya, teori inovasi dalam sektor publik dapat 
dibedakan ke dalam tiga level analisis yaitu level nasional, level organi-
sasi, dan level individu, yang disebut dengan actor network approach.9 
Dalam level nasional, sebuah konsep yang pertama kali digunakan oleh 
Bengt-Ake Lundvall.10 Inovasi dalam level nasional ini melihat ide 
inovasi yang terjadi dalam sebuah sistem dari sebuah garis lurus. 
Inovasi-inovasi bukan sebagai hasil dari proses yang dimulai dengan 
penelitian dasar dan berakhir dalam implementasi teknologi dalam 
bentuk produk dan proses baru. Inovasi dipandang sebagai hasil dari 
berbagai faktor, mekanisme dan hubungan interaktif yang mem-
pengaruhi proses inovasi. Oleh karena itu seluruh elemen kelembagaan 
dan organisasi serta proses harus dipelajari untuk memahami fenomena 
inovasi.11 Sistem inovasi level nasional tidak mempunyai batas yang 
jelas; dapat berupa level supra-nasional atau sub-nasional atau terbatas 
pada sektor tertentu, seperti sektor industri. Secara teoritis, teori inovasi 
dengan unit analisis nasional ini menghadapi masalah pada elemen apa 
yang hendak dibatasi dan boundary dari sistemnya. Pada teori-teori 
yang dikembangkan dari teori-teori interactive learning dan evolusi, 
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level of analysis inovasi pada tingkat nasional ini mempunyai kelemahan 
dalam menganalisis. 

Pada teori kedua dengan level analisisnya pada organisasi, inovasi 
dipandang sebagai proses yang terbuka, dinamik dan non-linear dan 
oleh karena itu sulit dikontrol dan diprediksi.12 Inovasi biasanya terjadi 
dalam tiga tahapan, yaitu periode inisiasi, periode pengembangan, dan 
periode implementasi. Sedangkan komponen-komponen utama inovasi 
adalah ide-ide, hasil-hasil, individu-individu, hubungan-hubungan, 
dan konteks dimana inovasi terjadi. Van den Ven13 sebagaimana dikutip 
oleh Roste mengemukakan pola-pola utama proses inovasi, yaitu:

a. Proses inovasi sering tidak dimulai dengan satu ide brilian dari 
seorang entrepreneur, tetapi melalui periode persiapan yang me-
libatkan beberapa orang.

b. Usaha awal untuk inovasi sering didorong oleh “shock” dalam pasar 
atau perusahaan;

c. Dalam periode pengembangan, inovasi awal sering menggabungkan 
ke dalam sejumlah ide dan aktivitas yang terjadi secara divergen, 
parallel dan jalur konvergen pengembangan, serta setback dan 
kesalahan sering terjadi. Kriteria untuk sukses dan kesalahan sering 
berubah sesuai dengan proses.

d. Personal inovasi yang terlibat dalam situai yang cair: mereka 
cenderung terlibat secara part time dan turn over personalnya tinggi. 
Oleh karena itu hubungan sering berubah.

e. Pengembangan inovasi menyangkut pengembangan hubungan 
dengan organisasi, competitor, asosiasi perdagangan, dan instansi 
pemerintah

f. Proses inovasi berakhir ketika dilaksanakan dan dilembagakan atau 
ketika sumberdaya habis. 

Pada teori actor network, inovasi dilihat dari identifikasi dan pe-
mahaman jaringan kerja antar aktor: bagaimana mereka bergabung, 
terlibat dan eksis.14 Teori ini melihat hubungan antara masyarakat dan 
teknologi seperti jaringan tak berujung (seamless web) di mana tidak 
mungkin untuk menunjukkan faktor-faktor yang bersifat teknologi 
dan yang mana bersifat sosial. Masyarakat terbentuk dari jaringan aktor 
yang tidak terhitung, yang terdiri dari konstruksi individu-individu, 
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institusi-institusi, dan teknologi. Oleh karena itu, teori ini menetralisir 
analisis mikro dan makro. 

Dalam teori organisasi, inovasi dilihat dari tiga perspektif yaitu 
rasional, natural, system terbuka, dan new-institutionalism.15 Dalam 
perspektif rasional, organisasi dilihat sebagai sebuah instrument untuk 
mencapai goal tertentu. Organisasi adalah rasional yang dimaknai 
mem punyai tujuan, yang mana interaksi dan aktivitas partisipannya 
dikoordinasikan melalui struktur sosial untuk mencapai goal yang 
spesifik. Para ahli perspektif ini seperti Frederick W. Taylor, Henry 
Fayol, Luther Gulick, Max Weber, dan Herbert Simon.

Perspektif natural melihat organisasi sebagai kelompok sosial yang 
berusaha beradaptasi dan survive dalam lingkungan tertentu. Seringkali 
terjadi kesenjangan antara stated goal dan real goal, antara official goal 
dan actual or operative goal. Hal yang paling penting, dalam organisasi 
individu ialah membentuk ide, harapan, dan agenda dalam perbedaan 
nilai, kepentingan, dan kemampuan. Beberapa ahli yang termuka 
dalam perspektif ini adalah Robert Michael, Elton Mayo, Talcott 
Parson, Philip Selnick, dan Michael Crozier.

Ahli-ahli lain seperti March dan Olsen, Pfeffer dan Salancik, 
Charles Lindblom, Karl Weick, Mintzberg, dan Perrow mengemukakan 
perspektif system terbuka yang melihat organisasi sebagai system keter-
gantungan antar aktivitas yang menghubungkan koalisi bersama 
partisipan dalam loosely coupled subsystems. Subsistem dan sistem yang 
lebih besar berhubungan dan berinteraksi satu sama lain.

Perspektif yang paling baru dikenal sebagai new institutionalism, 
yang ditemukan dalam ilmu ekonomi, politik, sejarah, dan sosiologi; 
dengan beberapa ahli terkenal seperti Powell dan DiiMaggion, 
Niskanen, Williamson, Buchanan dan Tullock. Beberapa pandangan 
penting teori ini adalah:

a. Teori ekonomi kelembagaan dan public choice melihat lembaga-
lembaga sebagai sebuah produk dari desain manusia (human 
design), sebagai outcome dari tindakan bertujuan oleh individu-
individu yang berorientasi instrumental. Dalam teori sosiologi dan 
organisasi, institusi adalah sebagai hasil aktivitas manusia, tetapi 
tidak selalu produk dari desain yang sadar. Pelembagaan dipahami 
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sebagai proses fenomenologis dalam mana hubungan dan tindakan 
sosial tertentu terjadi dan shared cognition mendefinisikan “what 
has meaning and what actions are possible”. 

b. Teori ekonomi kelembagaan dan public choice mengasumsikan 
bahwa aktor-aktor mengkontruksikan lembaga-lembaga untuk 
men capai outcome yang mereka harapkan, mereka jarang bertanya 
tentang dimana preferensi berasal. Pengaturan kelembagaan di-
pandang sebagai solusi adaptif pada masalah-masalah dari 
oportunitis dan informasi yang tidak sempurna dan asimetrik. 
Asumsi ini menolak teori organisasi dan sosiologi. Pertama, 
individu tidak bebas memilih; dan kedua, orang di lembaga yang 
berbeda mempunyai preferensi yang berbeda pula dan oleh karena 
itu pilihan individu tidak dapat dipahami tanpa referensi kerangka 
historis dan budayanya.

c. Lembaga dipandang sebagai provisional, suatu tempat istirahat 
sementara untuk mencapai keseimbangan efisien. Perilaku organi-
sasi dilihat dalam konteks kelembagaan dan membentuk perilaku 
dalam organisasi. Partisipan tidak dibentuk oleh norma melalui 
sosialisasi dan internalisasi, seperti dalam old institutionalism. 
Pelembagaan secara fundamental sebagai proses kognitif. 

PUBLIN (Public Sector Innovation) sebuah lembaga yang dibentuk 
oleh negara-negara OECD dengan biaya dari Uni Eropa lebih 
menggunakan perspektif ini untuk mempelajari inovasi di sektor 
publik. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan tentang teori inovasi 
organisasi, bahwa perspektif Proses Respon Kompleks lebih cocok 
untuk menjelaskan proses inovasi pada organisasi pemerintah. Teori 
New Institutionalism mempunyai beberapa asumsi yang sama, yakni:

a. Organisasi dilihat sebagai proses belajar (learning) yang interaktif 
dan evolutif;

b. Proses inovasi organisasi berjalan melalui proses adaptasi dan 
interpretasi yang kontinyu.

c. Trasnformasi radikal akan menimbulkan gap antara struktur yang 
ada dengan realitas.

d. Keberhasilan inovasi tergantung kepada elemen organisasi di mana 
inovasi berlangsung;
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e. Studi inovasi harus dikaitkan dengan situasi dan lingkungan politik 
dan kebijakan publik suatu negara.16

Hasil studi Michael Miles dan kawan-kawan tentang manajemen 
perubahan di China dan Kanada membedakan tiga pendekatan, taitu 
pendekatan rasional empiris (rational empirical approach), pendekatan 
normatif-reedukatif (normative-reeducative approach) dan pendekatan 
koersif kekuasaan (power coersive approach). 

Tabel 5.1. 
Pendekatan dalam Manajemen Perubahan Organisasi Publik

Rasional Empiris Normatif Reedukatif Power Koersif
Manusia adalah rasional dan 
didorong oleh kepentingan pribadi
Jika terdapat informasi yang 
dikumpulkan dengan cara benar, 
maka orang akan mencari kebijakan 
perunbahan dan berperilaku dalam 
mendukung proposal
Informasi seharusnya dikumpulkan 
oleh ahli untuk menjamin akurasi 
dan merefleksi motede modern
Transfer informasi setelah 
dikumpulkan adalah proses satu 
arah. Pegawai senior 
mengkomunikasikan fakta dan 
memahamkan bawahan
Dioalog adalah pelayanan 
pemahaman buka redefinisi atau 
perubahan fakta sebagaimana yang 
diusulkan para ahli.

Keterlibatan anggota dalam 
perubahan seusai dengan arahnya 
sendiri.
Definisi masalah perubahan 
mencakup kemungkinan peralihan 
sikap, nilai, norma dan hubungan 
antar pemain dalam sistem dan antar 
sistem dengan lingkungan eksternal
Hubungan manajemen dan anggota 
dalam sistem adalah kolaborasi 
menguntungkan dalam 
pengembangan strategi final dan 
tidak ada kekuasan dominan dari 
salah satu segmen sistem
Asumsi dan dinamika sistem diuji 
sebagai bagian proses perubahan
Bagian proses perubahan adalah 
untuk meningkatkan ketrampilan 
sistem untuk mengarahkan proses 
kemasa depan

1.Kekuasaan adalah absah 
bagi yang memegangnya dan 
orang harus menghormatinya.
2.Orang yang memiliki 
kekuasaan mengarahkan 
perubahan
3.Pihak yang memegang 
kekuasaan mempunyai 
kewenangan untuk 
menghukum pihak lain yang 
tidak taat.
4. Kepentingan organisasi 
adalah melayani arah dari 
senior pada hirarki yang 
dianggap mengetahui yang 
paling baik

Sumber: Michael Miles, et al., Classcic Theories-Contemporary Application: A 
comparative study of the Implementation of Innovation in Canadan and Chinese Public 
Sektor Environment, mike. miles@sympatico.ca.

Secara teoritis pembedaan tersebut lebih berdasarkan kepada 
pengalaman reformasi organisasi pemerintah kota yang seringkali 
cukup sulit diterapkan pada masing-masing organisasi pemerintah 
daerah. Dalam penelitiannya di China ditemukan bahwa tiga model 
perubahan tersebut tidak cocok dan ditemukan. Yang menarik, 
manajemen perubahan justru terjadi berdasarkan proses pembangunan 
dan penggunaan hubungan personal untuk mencapai perubahan—
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kedalaman hubungan personal antara manajer dengan yang lain. 
Pendekatan ini dinamakan sebagai model relasi sebagai meta-strategi.17 
Beberapa strategi yang dilakukan adalah: 

•	 Diskusi	dalam	situasi	kekeluargaan,	
•	 Aktivitas	rekreasi	bersama,	
•	 Usaha	perubahan	melalui	diskusi	dan	hubungan	yang	baik,	
•	 Mendekatkan	dan	mendiskusikan	situasi	dan	kemungkinannya
•	 Menggunakan	 hubungan	 dengan	 untuk	 meyakinkan	 orang	 lain	

apa yang diinginkan;
•	 Membangun	 hubungan	 sosial	 yang	 baik	 dan	 spirit	 hubungan	

untuk mendiskusikan perubahan;
•	 Selalu	 menggunakan	 penghubung	 untuk	 mendiskusikan	 per-

ubahan,
•	 Memfokuskan	pada	hubungan	baik.

Gambar 5.1. Relationship sebagai Meta-Strategy

Everett Rogers membuat proses inovasi yang dinamakannya dengan 
difusi inovasi yang dimulai dengan tahapan agenda setting sebagai 
organisasi mempersepsikan kebutuhan untuk inovasi karena masalah 
yang dihadapinya. 

<Initiation>
1.  Agenda Setting Stage
 performance gap/crisis
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 who identified the problem
 problem >solution or solution > problem 
2.  Matching Stage
 comprehensive/strategic plan
 program development
 incrementally evolved
 legislation
 citizen/client consultation
 replicate public sektor pratice
 replicate non-profit sektor practice
 replicate bussiness sector practice
 consulation
 pilot program

<Implementation>
3.  Redefining/Retructuring Stage
 whether/how refined
 type organization in charge
 whether/how restructured
 innovation from inside or outside
 amount of knowledge
 uncertainty (technical, financial, social)
 champion
4.  Clarifying Stage
 whether use widespread
 side effects/obstacles
 how member affected
5.  Routinizing Stage
 when routinized
 on-going or terminated
 diffused/replicated to other organization
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Gb. Proses Inovasi
Sumber: Everett Rogers, Diffusion of Innovations, The Free Press, New York, 1995, 
h. 391

Dalam tahap agenda setting dan matching merupakan tahapan 
inisiasi atau pengenalan sebuah keputusan untuk inovasi. Pada tahapan 
kedua dikenal dengan implementasi yang mana terdiri dari men-
definisikan kembali misi dan tugas yang akan dilakukan, melakukan 
restrukturisasi lembaga-lembaga, mengklarifikasikan dampak—apakah 
luas atau terbatas,— dan setelah itu inovasi menjadi kegiatan rutin 
organisasi. 

c.  Teori Organisasi Pengetahuan

Teori Proses Respon Kompleks dari Stacey dan Pendekatan Relasi dari 
Miles diatas tidak mengelaborasi lebih lanjut bagaimana sistem mem-
fasilitasi komunikasi antar anggotanya dalam proses hubungan satu 
dengan yang lainnya dan menghasilkan inovasi dalam organisasi. Stacey 
dan kawan-kawan hanya mengatakan bahwa informasi dan sistem 
kontrol dalam organisasi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. 
Dalam kajian sosiologi organisasi, Nokana dan Takeuchi memperkenal-
kan sebuah teori tentang inovasi organisasi dari aspek pengembangan 
pengetahuan dalam organisasi sebagai akibat dari interaksi dan komuni-
kasi antar anggota organisasi. Inovasi organisasi pemerintah kota adalah 
pertumbuhan dan pembaharuan organisasi; jika organisasi tumbuh 
mengacu kepada sistem pemeliharaan diri organisasi, sedangkan pem-
baharuan adalah redefinisi identitas organisasi secara fundamental.18 
Inovasi organisasi mencakup inovasi produk dan proses. Memilih 
organisasi publik (yang dalam hal ini organisasi pemerintah kota) 
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sebagai unit analisis mempunyai alasan teoritis dan metodologis ter-
sendiri. Organisasi mempunyai tujuan spesifik, struktur konkrit, 
bondary yang dapat ditentukan, jalur komunikasi yang jelas dan sistem 
koordinasi terpusat.19 Birokrasi pemerintah kota sebagai organisasi 
telah banyak mendapat perhatian peneliti dengan perspektif yang 
berbeda satu sama lain yang dipengaruhi oleh lingkungan budaya, 
politik, sosial ekonomi dari negara yang bersangkutan. Dalam tabel 
berikut diilustrasikan model perbandingan studi organisasi publik 
dengan variabel-variabel terikat: struktur organisasi, kepemimpinan 
dan kekuasaan, proses internal, goal (task dan output). Lingkungan 
sebagai variabel bebas yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Tabel 5.2. 
Perbandingan Perspektif Organisasi

Pengarang dan unit analisis Variabel bebas Variabel terikat
Crozier (1964), organisasi 
birokratis

Sistem sosial dan budaya (nilai, 
sikap terhadap kekuasaan, kontrol 
sosial, orientasi askriptif)

Kekuasaan, struktur, proses 
pengambilan keputusan, hubungan 
internal, aturan-aturan

Esman (1972) Institusi Keterkaitan lingkungan (enabling, 
fungsional, normatif, diffused)

Kepemimpinan, doktrin, program, 
sumberdaya, struktur internal

Landsberger (1970) organisasi Kesejahteraan sosial, teknologi, 
sistem kelas dan elit

Struktur, peran internal, proses dan 
output

Etzioni (1975) organisasi 
kompleks

Lingkungan (sosialisasi, suplai 
partisipant, proses simbolik)

Kekuasaan (koersif, remuneratif, 
normatif) pola komplian, struktur, 
goals, komunikasi

J.D. Thomson (1967) 
Organisasi

Lingkungan (Ketidakpastian, kriteria 
rasionalitas)

Kekuasaan, struktur, teknologi, task

Sumber: Jamil E. Jreisat, “The Organizational Perspective in Comparative and 
Development Administration”, dalam Ali Farazmand, Handbook of Comparative and 
Development Public Administration, Marcel Dekker, Inc, New York, 1990, h. 19. 

 Dengan mengacu kepada teori yang diajukan Nonaka dan 
Takeuchi, Chun Wei Choo melihat proses inovasi organisasi dimulai 
dengan perilaku yang dinamakan sense making. Kemampuan organisasi 
memproses informasi tergantung kepada aliran logistik informasi dan 
kapasitas menginterpretasi informasi tersebut. Tuomi melihat dari 
perspektif kontruktivisme, kemampuan interpretasi dilihat dari proses 
persepsi yang holistic yang disebut dengan sensemaking adalah proses 
mengkonstruksi dunia dimana seorang aktor hidup, yang berbeda 
dengan interpretasi, understanding dan atribusi, yang secara rinci:
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1) Sensemaking sebagai kontruksi identitas secara grounded.
2) Sensemaking sebagai retrospektif. Kreasi pemaknaan adalah proses 

penuh perhatian pada pengalaman yang baru terjadi. Dengan 
demikian sensemaking tergantung kepada memori.

3) Sensemaking sebagai mengaktifkan lingkungan yang sensitive. 
Seseorang tidak pasif terhadap stimulus dari lingkungan tetapi 
mereka aktif menciptakan sumberdaya menjadi kesempatan bagi-
nya.

4) Sensemaking sebagai social. Interaksi social mempengaruhi pe-
mikiran dan sungsi social individu melalui symbol-simbol.

5) Sensemaking sebagai proses sedang berlangsung. Manusia 
senantiasa berada ditengah sesuatu yang menjadi berartti hanya 
ketika orang yang sama memfokuskan pada masa lalu.

6) Sensemaking difokuskan pada isyarat-isyarat yang diekstrak. 
Semua pemimpin mengetahui bahwa rencana dan peta yang 
mereka miliki tidak untuk mencapainya. Oleh karena itu mereka 
melihat berbagai isyarat yang dihasilkan dari tindakannya sehingga 
mereka mempelajari dimana posisi saat ini dan seharusnya berada 
dimana.

7) Sensemaking sebagai hal yang masuk akal/logis, pragmatis, 
koheren, invensi dan instrumentalitas daripada ketepatan. 

Bilamana kita asumsikan lingkungan politik yang kompleks, per-
ubahan peraturan perundang-undangan yang cepat dari Pemerintah 
dan tantangan lokalitas serta tuntutan masyarakat yang cepat di-
konstruksi kan oleh para eksekutif daerah. Pada penelitiannya di WHO, 
Chun Wei Choo melihat bagaimana penggunaan konwledge dan 
informasi untuk mengatasi masalah penyakit sphilis dengan vaksinasi 
massal dengan strategi penyelidikan dan pencegahan. Dalam tahapan 
sense making, program berhasil menimba pengalaman dari masa lalu 
tentang penyakit sphilis dan meredefinisikan masalah penyebarannya, 
karena banyak asumsi tentang penyakit ini salah.20 Data dan pengalaman 
menunjukkan bahwa penyakit sphilis tidak menyebar cepat, sehingga 
tidak perlu vaksinasi yang tidak perlu serta kaum wanita dewasa tidak 
mudah terkena penyakit. Yang kedua, keberhasilan program adalah 
pada kemampuan menginterpretasikan pengalaman dan melihat bukti 



Achmad Nurmandi

208

dengan keterbukaan dan pengakaman masala lalu, sehingga prosedur, 
strandard dan indikator dapat diukur.21

 Pada tahapan selanjutnya adalah penciptaan pengetahuan 
(knowledge creation) adalah pengembangan vaksin kering yang lebih 
mampu, stabil dan portable daripada vaksin cair. Pada mulanya, inovasi 
dimulai dari tacict knowledge dan observasi pribadi individu-individu 
yang bekerja dengan alat dan kontruksi sederhana. Pada tahapan ter-
akhir, adalah pengambilan keputusan yang merupakan hirarki aturan, 
rutinitas, objektif dan indikator yang menjadi alat manajemen untuk 
mengontrol strategi operasional vaksinasi masal, penyelidikan dan 
pencegahan serta assessment.22 Studi Hopkin yang dikutip oleh Woo 
ini menunjukkan bahwa proses inovasi dalam organisasi non-provit 
pun melalui management of organizational knowledge. 

Studi dan penelitian kognisi organisasi mengadopsi ide dan 
pandangan proses informasi ini, dengan memfokuskan pada kognisi 
manajerial dan team top-management. Model pemikiran organisasi di-
kembangkan dengan model cognitive map dan mental model untuk 
menjawab bagaimana pemikiran organisasi dipetakan atau bagaimana 
orag memetakan dunianya dengan abstraksi dan symbol. Fiol dan Huff 
membedakan tiga jenis peta kognitif organisasi, yaitu submap identitas 
yang menggambarkan cirri pokok dan pembeda orgnisasi; kedua, 
submap kategorisasi yang menggambarkan kategorisasi manajerial dan 
struktur; dan ketiga submap causal yang menggambarkan keterkaitan 
individu dengan kejadian yang terjadi pada waktu tertentu dengan 
kejadian di waktu yang lain. 

Dari kerangka teori tentang proses informasi dan bagaimana 
pengetahuan dikembangkan dalam organisasi. 

Tabel 5.3. 
Batasan Kognisi, Pengetahuan dan Intelligen Leont’ev

Kognisi (dalam arti luas) Kapabilitas untuk tindakan efektif
Kognisi (dalam arti sempit) Kapabilitas untuk tindakan self-referensial
Knowledge (dalam arti luas) Struktur yang menghambat dan membimbing tindakan efektif
Knowledge (dalam arti sempit) Struktur yang menghamnbat tindakan self-referensial efektif
Intelligen (dalam arti luas) Kapabilitas menciptakan pengetahuan
Intelligen (dalam arti sempit) Kepabilitas menciptakan pengetahuan self-referensial
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Dengan mengutip pendapat Karl Weick Anggota organisasi dan 
organisasi pemerintah kota sebagai kumpulan anggotanya selalu 
berusaha memahami apa yang terjadi di lingkungannya melalui empat 
proses yang saling berkaitan, yaitu ecological change, enactment, 
selection dan retention.

Gambar 5.3. Proses Sense-making dalam sebuah Organisasi
Sumber: Karl Weick dalam Chun Wei Choo, The Knowing Organization, Oxford 
University Press, New York, 1998, h. 5. 

Anggota organisasi berusaha memahami makna perubahan 
lingkungan yang terjadi di sekelilingnya dengan memahami dan me-
lihat dampaknya pada organisasi. Setelah itu, anggota organisasi men-
cari informasi sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal yang dinama-
kan dengan enactment melalui rekonstruksi, mengatur kembali, 
me  madu  kan dan menghilangkan berbagai objektif darinya. Dalam 
proses seleksi, seseorang mengesktrak masal lau dan menyeleksi skema 
interpretasi yang cocok. Sedangkan pada tahap retention, produk dari 
sensemaking yang berhasil untuk kegunaan masa depan. Dalam teori 
sense making, ini eksistensi sebuah organisasi adalah memproduksi 
inter pretasi stabil dari data equivocal (awal) tentang perubahan 
lingkungan dengan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan 
stabilitas.23 Dengan demikian dalam model sense-making, organisasi 
pemerintah kota memiliki sistem interpretasi: bagaimana lingkungan 
eksternal organisasi, bagaimana organisasi memanfaatkanya tergantung 
pada bagaimana mempersepsi lingkungan dan memasukinya dan me-
mahaminya.24 Penciptaan pengetahuan menjadi pendorong inovasi 
produk, proses dan kompetensi baru. Sense-making, knowledge creating 
dan decision making merupakan siklus pembelajaran dan adaptasi, yang 
disebut oleh Choo sebagai “knowing cycle”.
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Gambar 5.4 . Knowing Cycle

d. faktor-faktor yang Mempengaruhi inovasi Organisasi 
Pemerintah Kota

Berbeda dengan inovasi organisasi privat yang banyak didorong oleh 
persaingan yang ketat dan perubahan selera konsumen yang cepat, 
inovasi organisasi publik lebih banyak didorong oleh perubahan politik 
menuju demokratisasi dan kepemimpinan, dorongan internal, serta 
perubahan teknologi. 

Doley pada inovasi di organisasi privat dengan orientasi profit, 
ternyata ada persamaan dengan organisasi publik, terutama pada 
organi sasi pemerintah daerah. Faktor perubahan politik sebagai 
konsekuensi hasil pemilihan umum dan kepemimpinan lebih merupa-
kan inovasi model politik. Perubahan konstelasi kekuasaan dan tekanan 
para politisi oposisi mendorong munculnya inovasi pemerintahan. 

Dari perkembangan sejarah inovasi, Dooley dan kawan-kawan25 
membagi lima faktor pendorong (lever) yang mempengaruhi inovasi 
organisasi, yang disebutnya sebagai manajemen sistem inovasi, yaitu:

a. Kepemimpinan;
b. Strategi dan kinerja;
c. Pemberdayaan dan kelompok-kelompok
d. Rekayasa dan Improvement;
e. Pembelajaran dan komunikasi.

Pendekatan System Innovation Management (SIM) ini berdasarkan 
pada pendekatan holistik untuk mengelola inovasi sistem dalam 
organisasi, dengan mengkombinasi pendekatan kontingensi dan 
pendekatan holistik. Pada pendekatan kontingensi, organisasi selalu 
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menyesuaikan dengan lingkungan, dan pada pendekatan kedua 
organisasi justru mempengaruhi lingkungan.

Gambar. 5.5. Faktor-faktor Mempengaruhi Inovasi dalam Organisasi
Sumber: Lawrence Dooley, et al, “Supporting Systems Innovation”, International 
Journal of Innovation Management, Vol 4 No. 3, September 2000.

Doley dan kawan-kawan selanjutnya mengembangkan System 
Innovation Self Assessment (SISA) tool untuk mengevaluasi inovasi 
organisasi dan mengidentifikasi ruang lingkup serta kemajuan inovasi 
yang sedang dilakukan pada organisasi perusahaan. Bilamana kita 
terap kan model assessment ini untuk organisasi pemerintah daerah 
sudah tentu memerlukan penyesuaian walaupun secara konseptual 
mem punyai kesamaan. Perubahan politik sebagai lingkungan eksternal 
organisasi pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai unsur 
strategi. Perubahan teknologi dapat dikategorikan sebagai rekayasa dan 
peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu pembahasan berikut 
lebih akan mengelaborasi lima konsep tersebut dan aplikasinya pada 
organisasi pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

a. Kepemimpinan

Organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor penting dalam 
inovasi organisasi. Dari berbagai penelitian dan teori inovasi mulai dari 
generasi Manajemen Ilmiah sampai kepada generasi Balanced Score 
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Card, peran kepemimpinan menjadi “the most critical single role-
stimulating innovation”. Kottler menyebut kepemimpinan sebagai 
proses yang membantu mengarahkan dan memobilisasi orang-orang 
dan ide-idenya. Pemimpin yang memiliki komitmen dan visioner 
sangat menentukan keberhasilan inovasi organisasi, baik dalam 
organisasi publik maupun privat. 

Lahirnya pemimpin dari interaksi dan semua yang berpartisipasi di 
dalamnya menciptakan atau menciptakan kembali makna tema-tema 
kepemimpinan dalam interaksi lokal dimana mereka terlibat. Bukan 
berarti pemimpin tidak dapat diangkat, tetapi membedakan antara cult 
dan fungsional. Seorang memahami “mask” pemimpin sebagai idealisasi 
pemimpin, cult leader sebagai fungsionalisasi ideal dalam konflik 
interaksi sehari-hari. Peranan pemimpin sering diisi dengan proses 
persetujuan pengangkatan, yang hampir memenuhi kriteria yang 
diidealisasikan. Walaupun kriteria tersebut membutuhkan interpretasi 
dan menjadi pembicaraan pada waktu pengangkatan. Pada saat di-
angkat, ada kecenderungan kuat dari idealisasi ke fungsionalisasi—dari 
pemimpin yang baru diangkat yang diidealisasikan kelompok menjadi 
“a cult leader”, sebagai pemimpin yang mengaktifkan nilai-nilai yang 
diidealkan, dan nilai kultus, yang mana mereka ditekan untuk 
menyesuai kan. Hal ini yang menjadi masalah bagi pemimpin karismatik 
yang memimpin a cult of their own personality dan paling mudah untuk 
menangani hal ini dengan mengusahakan pemapanan kultus yang lain. 

Sekali seorang walikota terpilih, dia dan yang lain dalam kelompok 
membentuk dan sekaligus juga dibentuk pada waktu yang sama oleh 
lahirnya tema-tema kepemimpinan. Dalam situasi tertentu, terutama 
pada waktu partisipan yang banyak, akan banyak tema kepemimpinan 
yang lahir secara simultan. Apakah tema-tema tersebut? Dan berasal 
dari mana?

Tema kepemimpinan muncul dari proses on-going dari interaksi 
kelompok di mana orang dan identitas kolektif diiterasi dan transfor-
masi kan secara potensial. Tema kepemimpinan muncul selamanya dan 
mempunyai makna virtual yang tidak terbatas bagi sebuah kelompok. 
Pada masa Romawi, tema kepemimpinan adalah “manusia yang bijak-
sana”, dan dalam organisasi militer tema keberanian. Sedangkan dalam 
organisasi bisnis, visioner, dan berani serta jeli. 
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Dari hasil penelitiannya di beberapa organisasi pemerintah, Wilson 
menyimpulkan bahwa kepemimpinan seorang walikota merupakan 
salah satu faktor penting keberhasilan dan kegagalan organisasi publik. 
Sedangkan dua faktor lainnya adalah, pertama, bagaimana melaksanakan 
tugas kritis (critical task), yakni anggota organisasi memecahkan 
masalah dalam lingkungan tertentu seperti tentara Jerman memecahkan 
masalah kecanggihan teknologi tentara Perancis, atau LP Texas me-
mecahkan masalah lingkungan kritis: temperamen implusif dan agresif 
serta keharmonisan antar napi senior dengan melaksanakan tugas kritis, 
yaitu elaborasi dan pelaksanaan aturan secara tepat, cukup, dimengerti 
dan tegas. Sekolah Carver menghadapi masalah lingkungan kritis 
seperti ketakutan, kekacauan dan dismoralitas siswa dan guru, dengan 
kepemimpinan yang visioner dan kuat, memotivasi siswa dan menjaga 
kebersihan sekolah. Kedua, masing-masing organisasi publik yang 
sukses memiliki tingkat otonomi reasonable. 

Kepemimpinan walikota yang visioner sangat dibutuhkan untuk 
mendorong inovasi organisasi, yang ditandai dengan visi yang bersifat 
top down dan menstimulasi bawahan, yang mempunyai komitmen 
emosional berdasarkan pada visi dan karisma pemimpin tersebut.26 
Perilaku pemimpin selalu mengkomunikasikan visi, mendorong, mem-
berikan isnpirasi dan melakukan persuasi serta perubahan. Pemimpin 
tipe ini mempengaruhi bawahan dan team kerja dengan cara: 

•	 membimbing dan mengajarkan ketrampilan kepada bwahan dan 
team kerja;

•	 mendelegasikan kewenangan, mendorong dan bekerjasama dengan 
bawahan dan team kerja 

•	 menciptakan kondisi untuk lahirnya kepemimpinan dalam sub-
organisasi

•	 memberikan ruang untuk belajar pada bawahan dari kesalahan 
yang dilakukan.27

Organisasi28 yang dimaksudkan Dooley dan kawan-kawan adalah 
struktur organisasi yang mampu mengadopsikan ide-ide inovatif dalam 
bentuk flat yang lebih lanjut dapat memfasilitasi komunikasi dan 
bekerja lintas fungsi. Struktur hanya merupakan gambaran posisi dan 
pembagian kerja serta kewenangan dalam organisasi dan hanya merupa-
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kan gambaran dinamis. Proses inovasi lebih banyak menyangkut 
dinamika interaksi didalam organisasi, tindakan-tindakan organisasi 
serta ide-ide perubahan. Leach dan kawan-kawan29 melihat ada lima 
dimensi dalam struktur dan proses organisasi, yaitu:

•	 Diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi mengacu kepada sejauh 
mana organisasi dipilah-pilah menjadi bagian dan unit-unit yang 
terpisah; dan integrasi mengacu kepada sejauh mana bagian-bagian 
organisasi bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan, kebijakan dan 
prosedur yang sama.

•	 Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti pengambilan 
keputusan berada dipimpinan organisasi. Sedangkan desentralisasi 
berarti kewenangan pengambilan keputusan dilimpahkan kepada 
bawahan atau unit organisasi yang lebih kecil.

•	 Spesialisasi dan generalisasi
•	 Formalisasi tinggi dan rendah
•	 Indenpendensi dan interdependensi.

b. Strategi dan Kinerja

Strategi dan kinerja adalah unsur kedua yang mempengaruhi 
inovasi sistem. Strategi merupakan ideologi sebagai kekuatan penting 
organisasi yang mengarahkan adaptasinya dalam lingkungan yang ber-
ubah cepat. Selanjutnya strategi organisasi perlu diterjemahkan kedalam 
ukuran-ukuran operasional. Dalam organisasi pemerintah, pimpinan 
organisasi diharuskan menyusun rencana strategis organisasi sebagai 
dokumen penting perjalanan organisasi lima tahun ke depan. Namun, 
seringkali rencana strategis tersebut tidak dapat dilaksanakan karena 
perubahan lingkungan, terutama lingkungan politik yang cepat.

Teori tentang strategi sebenarnya berkembang sangat pesat dimulai 
dengan perspektif rasional sampai perspektif post-modernisme. Sesuai 
dengan pemahaman inovasi organisasi yang lebih banyak terjadi pada 
organisasi pemerintah lebih banyak bersifat trial and error, maka 
pembahasan tentang teori strategi lebih banyak dalam perspektif itu. 
Para ahli teori organisasi lebih mendefinisikan strategi organisasi sebagai 
diskresi dari suatu organisasi untuk mengambil tindakan, apakah arah 
tindakan tersebut dikehendaki maupun tidak dikehendaki,30 yang 
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disebut sebagai emergent strategy. Strategi dapat direncanakan, namun 
dapat pula muncul dari aktivitas anggota organisasi melalui pola trial 
and error. Dalam pandangan teori ini, struktur organisasi dapat mem-
pengaruhi strategi organisasi.  

Dalam organisasi pemerintah kota, strategi biasanya dirumuskan 
dalam rencana strategis pemerintah daerah atau dinas daerah atau unit 
tertentu. Namun dalam perjalanan, rencana tersebut tidak dapat di-
laksana kan dengan baik. Birokrasi tidak berada dalam ruang hampa, 
tetapi dalam konteks tertentu. Dalam praktek penyelenggaraan peme-
rintahan di Indonesia saat ini, DPR dan DPRD lebih merupakan 
pemerintah mikro, karena hak-hak mengesahkan program, anggaran, 
pengangkatan sekda atau direktur jendral atau mengivestigasi peme-
rintah. Pada organisasi yang mempunyai outcome yang dapat diobservasi 
(procedural and craft agency), seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, 
Dinas Infrakstruktur, peran DPRD cukup dominan. Namun pada 
organisasi produksi, seperti Bappeda--, peran DPRD tidak begitu 
dominan. Pengaruh dominan juga didorong lingkungan politik pada 
waktu itu. Respon birokrasi terhadap kontrol lembaga legislatif sangat 
bervariasi dan mempenagruhi strategi organisasi, yang antara lain 
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengakomodasi kepentingan politik anggota lembaga legislatif 
dalam daerah pemilihannya;

b. Memberikan imbalan kepada mereka dari proyek yang disetujui;
c. Menjaga reputasi lembaga;

Sedangkan pengaruh kepala daerah pada birokrasi setidaknya me-
lalui rekruitmen pimpinan lembaga, perubahan prosedur, reorganisasi 
birokrasi dan koordinasi kegiatan. Sedangkan respon birokrat. Bagi 
birokrat karir menginginkan jabatan politik, kenaikan anggaran, pem-
berian otonomi dan melindungi misi birokrasi yang dipimpinnya. 
Strategi organisasi dalam konteks ini akan banyak dipengaruhi oleh 
kepentingan-kepentingan struktur organisasi di pemerintah daerah, 
seperti kepentingan DPRD, kepentingan dinas, kepentingan badan 
atau sekretariat daerah.

Pengaruh constraint dan context mempunyai konsekuensi pada 
organisasi pemerintah yaitu manajer mempunyai isentif yang kuat 
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untuk lebih mempertimbangkan contrsaint daripada tugas atau lebih 
mementingkan proses daripada outcome, misalnya proses tender ber-
dasarkan Kepres No. 80 Tahun 2004. Hasil penelitian Tim Peneliti 
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM di Sumatera Barat, 
DIJ dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan 
birokrat dalam melakukan diskresi yang dapat menjadi indicator 
rendah  nya tingkat responsivitas birokrasi dalam memahami aspirasi 
dan kebutuhan publik.

Tabel 5.4. 
Inisiatif Pelayanan Ketika Pimpinan Tidak Ada

Jenis Tindakan Sumatera Barat D.I. Yogyakarta Sulawesi Selatan
Penundaan pelayanan
Bantuan rekan kerja
Inisiatif sendiri

37,3
15,3
47,4

43,1
27,4
29,5

49,7
10,7
39,6

Total 100 (N=287) 100 (N=325) 100(N=300)

Sumber: Agus Dwijanto, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi 
Kependudukan dan Kebijakan-UGM, Jogyakarta, 2002, h, 144.

Secara umum tingkat inisiatif aparat birokrasi dalam mengambil 
inisiatif pelayanan atau suatu kasus pelayanan tanpa melibatkan 
pimpinan masih tergolong rendah.  Aparat yang berani mengambilinisiatif 
dan menginterpretasikan regulasio ketika menghadapi kasus pelayanan 
tanpa harus menunggu petunjuk pimpinan hanya sekitar 27,6% untuk 
aparat pertanahan, 34,2% untuk aparat pelayanan perijinan dan 47,8% 
untuk aparat pelayanan pada tingkat kecamatan dan desa.

Kedua, constraints akan memperkuat kekuasaan birokrasi. Setiap 
constraints atau contextual goal diklaim sebagai konstituen eksternal. 
Ketiga, equity lebih penting daripada efisiensi. Isu equity lebih mudah 
dijugde daripada isu efisiensi. Keempat, banyaknya kontekstual goal 
membuat manajer lebih beresiko. Kelima, SOP dikembangkan dalam 
setiap birokrasi pemerintah menurunkan peluang pencapaian konteks-
tual goal atau constraints dikorbankan. Keenam, birokrasi pemerintah 
lebih mempunyai banyak manajer daripada birokrasi swasta. Akhirnya, 
lebih banyak kontekstual goal dan constraints yang dihadapi, semakin 
besar otoritas diskresi dalam birokrasi didorong ke level atas. 

Goal organisasi dalam teori strategi rasional disebut dengan official 
goal. Sedangkan dalam teori emergent strategy dikenal sebagai operative 
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goal dan multiple atau conflicting goal. Official goal bersifat kaku dan 
general, sedangkan operational goal bersifat spesifik dan operasional. 
Bagi emergent strategy, goal organisasi tidak fix dan selalu berubah 
karena dorongan dari dalam maupun dari luar. Organisasi mempunyai 
banyak stakeholder dan selalu menghadapi tuntutan dan tekanan dari 
lingkungan karena ketergantungan pada sumberdaya dan legitimasi 
dari luar,31 dan dinamakan sebagai conflicting atau multiple goal. 

Gambar 5.6. Multiple dan Conflicting Goal Dalam Organisasi
Sumber: Mary Jo Hatch, Organization Theory, Modern, Symbolic and Postmodern 
Perspectives, Oxford University Press, 1997, h. 123.

Berdasarkan pada output dan outcome organisasi pemerintah kota, 
Wilson membedakan tiga jenis instansi atau organisasi pemerintah, 
yaitu organisasi produksi, organisasi prosedural dan organisasi coping. 

(1) Organisasi produksi dapat mengukur output dan outcomenya. 
Misalnya Dinans Pendapatan Daerah atau Badan Pengelola 
Keuangan Daerah dapat mengukur kegiatan aparat pajak dari 
jumlah pajak yang dikumpulkan dan berapa persen yang terkumpul 
atau Kantor Pos dalam jumlah surat yang disortir dengan jumlah 
surat yang dikirim. Keberhasilan dalam mengelola organisasi jenis 
ini sangat tergantung kemampuan untuk mendefinisikan output 
dan outcome yang dihasilkan.

(2) Organisasi prosedural. Dalam organisasi prosedural ini, kita tidak 
dapat mengukur secara tepat outcome organisasi, namun manajer 
hanya mengobservasi apa yang dialkukan oleh bawahannya. 
Angkatan Bersenjata pada saat damai merupakan organisasi 
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prosedural, seperti melakukan latihan rutin, pengadaan senjata dan 
lainlain. SOP sangat diperlukan dalam organisasi prosedural ini.

(3)  Organisasi Craft. Dalam suasana darurat Dinas Kebakaran menjadi 
organisasi craft. Organisasi craft menangani tugas-tugas darurat 
dan rutin. Dalam organisasi ini, outcome dapat diukur dengan 
jelas.

(4) Organisasi coping. Dalam organisasi ini kita tidak dapat mengukur 
output dan outcomenya. Kepala sekolah tidak dapat mengobservasi 
bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa mempelajari materi 
pelajaran. Birokrasi-birokrasi publik yang berhubungan langsung 
dengan masyarakat atau istilah Lipsky “street bureaucracy” disebut 
sebagai coping oraganization. Manajer dalam organisasi secara 
langsung dipengaruhi oleh constraints yang dihadapi dan meng-
hadapi komplaint dari kliennya. Coping organization tidak tahu 
secara tepat perilaku yang terjadi dan tidak dapat menunjukkan 
outcome yang dihasilkan. Dengan kata lain, kemampuan manajer 
tergantung kepada gayanya menangani komplain yang dihadapi.

Perubahan birokrasi yang ingin dibahas oleh Wilson dengan me-
lihat terlebih dahulu masalah, peraturan dan kekuatan pasar. Masalah 
yang dihadapi birokrasi publik adalah inakuntabilitas, inefisiensi, 
korupsi dan ketidakadilan pelayanan publik. Masalah efisiensi pun 
sangat sulit diterapkan pada birokrasi publik. Efisiensi adalah ratio 
input dan output. Sedangkan dalam birokrasi publik, output mem-
punyai banyak nilai, seperti reputasi untuk integritas, percaya diri 
untuk rakyat dan dukungan dari kelompok kepentingan. Dalam biro-
krasi publik, terdapat banyak constraints dalam meningkatkan efisiensi. 
Yang paling penting baginya dalah mencapai sejumlah social goal dan 
meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu dalam menafsirkan 
efisiensi sebagai berikut:

(1) Perilaku menurunkan biaya tidak sama dengan meningkatkan 
efisiensi;

(2) Perilaku menurunkan biaya dan menghilangkan korupsi tidaklah 
sama dengan meningkatkan efisiensi.
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Keterkaitan dan ketaatan pada peraturan sangat penting bagi 
aparat. Sebagaimana dihasilakan dalam penelitian UGM diatas, 
perilaku yang sama ditunjukan oleh aparat di AS, yaitu:

(1) Peraturan lebih mendorong aparat dan organisasinya untuk lebih 
memperhatikan observable outcome dari pada meningkatkan 
proses;

(2) Peraturan menciptakan lembaga, prosedur dan klaim dalam 
organisasi yang dapat melindungi dari nilai-nilai yang berbahaya. 
Berbagai berkas formulir harus diisi oleh sebuah lembaga 
pemerintah untuk memenuhi peraturan yang ada, namun tidak 
pernah ada pihak yang menelitinya. Banyak aparat yang harus 
mengisi form-form penilaian, namun tidak lebih dari “declaration 
of innocence”. 

(3) Peraturan memberikan spesifikasi standar minimum yang harus 
dipenuhi

Dampak dari rule-oriented ini akan menyebkan aparat yang 
mempunyai kemampuan yang baik dan motivasi tinggi (talented and 
motivated person) lebih melakukan pekerjaan yang sesuai dengan 
peraturan dan formalitas daripada norma-norma profesional. Sebagai 
akibatnya timbul dua masalah manajerial yaitu aparat yang talented 
and highly motivated menjadi kaum minoritas dibandingkan dengan 
rule-oriented bureaucrat. Kedua, eksekutif akan lebih mengamankan 
instansi dari kritik pihak luar dan kesulitan politik dengan memaksa 
aparat atau bawahan untuk mematuhi peraturan. Karena perilaku yang 
trouble pada operator akan menimbulkan efek domino, yaitu menimbul-
kan trouble pada manajer dan eksekutif. 

Pemberdayaan 

Unsur ketiga yang mempengaruhi sistem inovasi organisasi peme-
rintah kota adalah pemberdayaan dan kelompok, yang mencakup 
pengelolaan sumberdaya manusia, desain sosial organisasi, psikologi 
dan operasi kelompok-kelompok.32 Inovasi didorong oleh walikota 
atau kepala badan/kantor dan selanjutnya melibatkan bawahannya. 
Bawahan ini dikelompokkan dalam tim-tim kecil antar bagian atau 
unit, baik secara horizontal maupun vertikal, untuk memecahkan 
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masalah secara holistik dan komunikasi lebih mudah terbangun.33 
Bersamaan dengan itu dilakukan pemberdayaan dengan cara men-
delegasikan kewenangan kepada bawahan, dan diberikan otonomi 
untuk membuat keputusan. 

Dalam organisasi pemerintah, bawahan dikenal sebagai operator34 
yang dimaksud —birokrat pada hirarki bawah, yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat yang dilayani. Organisasi publik, seperti 
organisasi pemerintah kota, sering mempunyai goal yang sangat tidak 
jelas dan untuk memahaminya kita harus melihat bagaimana pelayanan 
frontline belajar apa yang dilakukan. Oleh karena itu yang paling 
penting bagi organisasi publik adalah mendefinisikan tugasnya. Dalam 
hal ini ada tiga jenis perilaku birokrat bawah dalam menjalankan, yaitu 
mendefinisikan tugas sebagai goal, tugas dalam situasi tertentu yang 
berdasarkan pada tugas sehari-hari, mendefinisikan tugas sebagai 
harapan kelompok. Pada yang terakhir ini, perilaku organisasi publik 
tidak lebih sebagai jumlah dari perilaku rasional yang mementingkan 
diri sendiri. Dalam situasi tertentu, solidaritas kelompok menjadi 
sumber motivasi dari penentu dalam mendefinisikan tugas yang dapat 
dilakukan atau yang tidak dapat dilakukan. Dapat pula dalam men-
definisikan tugas, birokrat mendasarkan pada pengalaman sebelumnya

Tabel 5.5. 
Cara Operator Menterjemahkan Tugasnya

Goal Situasional Harapan Kelompok
Cara menterjemahkan tugas Tugas yang 

dilaksanakan sesuai 
dengan operasional 
goal, dan bukan official 
goal

Situasi lapangan Sesuai dengan 
kelompok kerja

Contoh Goal Dinas Kesehatan 
versus goal perawat

Polisi melayani 
masyarakat vs 
melindungi bisnis 
tertentu

Menjaga hutan vs 
kebutuhan kelompok 
pada uang

Sikap dan perilaku birokrat juga sangat mempengaruhi pelaksanaan 
tugas sesuai dengan situasi yang ada. Pada banyak kasus, sikap birokrat 
akan mempengaruhi perilakunya, seperti penelitian Donald Black dan 
Albert Reiss tentang sikap rasial polisi. Sebagian polisi yang berkulit 
putih mempunyai sikap rasial dan bahkan fanatik, namun pada saat 
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mereka menangkap tersangka kejahatan sikap tersebut tidak mem-
pengaruhi perilakunya. Point penting yang diperhatikan adalah 
mungkin organisasi merubah perilaku anggotanya tanpa merubah 
sikap nya. Perlakuan system reward dan hukuman ternyata efektif me-
rubah perilaku, atau rendahnya moral pekerja tidak mempunyai 
pengaruh besar pada produktivitas. 

Dalam mendefinisikan tugas, birokrat sering merefer pada 
pengalaman awal pada waktu mereka bekerja. Organisasi yang baru 
dibentuk biasanya merekrut pegawai yang berasal dari berbagai instansi, 
dan mereka mendefinisikan tugas pada saat pengalaman pertamanya. 
Pengalaman bekerja di organisasi sebelumnya akan mempengaruhi 
bagaimana mereka melakukan tugas di organisasi baru tersebut. 

Dalam mendefinisikan tugasnya, birokrat sangat dipengaruhi oleh 
kepribadian. Robert K Merton menunjukkan dalam organisasi yang 
besar dan kompleks, operator cendrung lebih menghargai cara daripada 
tujuan dan mereka lebih mengikuti peraturan yang benar daripada 
mencapai goal organisasi, yang disebutnya sebagai “goal displacement”, 
dimana nilai-nilai instrumental menjadi nilai-nilai terminal.

Setiap organisasi mempunyai sebuah budaya, sebgai suatu cara 
berpikir tentang tugas pokok dan hubungan antar manusia didalam 
organisasi. Keterkaitan antara tugas dan budaya ini dikonseptualisasikan 
oleh penulis sebagai berikut:
(1) Tugas birokrasi yang bukan merupakan bagian dari budaya 

organisasi tidak akan muncul atau dilaksanakan, sebaliknya tugas 
yang merupakan budaya dari organisasi akan dominan;

(2) Organisasi yang mempunyai dua atau lebih budaya akan mengalami 
konflik antara satu dengan bagian lainnya;

(3) Organisasi akan resisten terhadap tugas baru bilamana tidak sesuai 
dengan budaya dominannya.

rekayasa dan Pembaharuan 

Unsur keempat yang mempengaruhi inovasi sistem adalah rekayasa 
dan peningkatan (re-engineering and improvement). Ada dua jenis 
perubahan dalam organisasi, yaitu perubahan radikal dan perubahan 
inkremental. Inovasi mempunyai dua bentuk perubahan tersebut yang 
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terjadi secara paralel dan kontinyu. Tindakan inovatif berasal dari 
masalah dan ide yang muncul dari berbagai stakeholder.35 Manajemen 
puncak selanjutnya mendorong dan memotivasi stakeholder untuk 
mengembangkan sistem organisasi, yang melalui proses komplain 
pelanggan, sistem tindakan koreksi, kotak saran dan brainstorming. 
Dalam usaha inovasi organisasi, langkah-langkah perubahan yang 
dilakukan dimulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat atas.

Hammel membagi model dan proses inovasi dalam perusahaan 
terdiri dari empat model, yaitu operating model, business model, mental 
model dan political model.36 Pada tingkat yang paling bawah disebut 
dengan operating model (model operasi), yang mengacu kepada apa 
yang dikerjakan oleh pegawai sehari-hari --bagaimana mereka di-
organisir, kegiatan-kegaitan apa yang dilaksanakan, bagaimana mereka 
berinteraksi dengan pelanggan dan apa proses yang mereka lakukan. 
Diatas operating model adalah business model, yang mengacu kepada 
semua pilihan, sadar ataupun tidak disadari, perusahaan telah membuat 
berbagai komponen konsep bisnisnya. Selanjutnya mental model yang 
mengacu kepada keyakinan dan sikap individu-individu yang me-
megang peran dalam keberhasilan dalam industrinya. Model ini terdiri 
dari seperangkat dogma tentang siapa pelanggan yang dilayani, apa 
yang diinginkan pelanggan, bagaimana strategi harga, bagaimana 
meng organisir, jalur distribusi mana yang digunakan. Yang paling atas 
adalah political model adalah bagaimana kekuasaan didistribusikan 
dalam organisasi dan mempengaruhi mental model. Siapakah dalam 
organisasi yang mendorong ide baru ataukah sebaliknya membunuhnya. 
Siapakah yang memegang peran untuk mendorong ide-ide baru? 

Gambar 5.7. Model Inovasi Organisasi
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Untuk keberhasilan sebuah perusahaan, keempat model inovasi 
diatas harus diterapkan secara bersamaan. Melakukan inovasi pada 
phase operasional sangat ditentukan pula oleh inovasi pada phase bisnis. 
Demikian pula model inovasi bisnis ditentukan pula oleh inovasi model 
mental. Akhirnya, inovasi pada tahap mental tidak akan terjadi bila-
mana tidak didukung secara politis oleh manajemen tingkat atas. 

Dari pemikiran Hamel ini dapat disimpulkan bahwa secara teoritis 
Hamel berada pada perspektif inovasi sebagai proses sosial dan budaya 
daripada proses rasional. Dalam bahasa lain Hamel mengatakan bahwa 
inovasi sebagai proses yang dimamis yang melibatkan beberapa 
komponen, yaitu:

(1) Heuretik dan novelty (kebaruan) yang selalu berimajinasi tentang 
kemungkinan baru;

(2) Menggunakan prinsip-prinsip konsep inovasi bisnis, mereka men-
desain model bisnis yang koheren;

(3) Mereka melaunching percobaan dalam skala kecil untuk menguci 
konsep bisnisnya dan menerapkannya;

(4) Melaksanaan sebuah atau dua atau tiga percobaan dan menilainya 
apa yang telah dipelajari;

(5) Menggunakan dari apa yang telah dipelajari, dan memutuskan 
apakah meningkatkan skala atau siklus percobaan yang lain. 

Gambar 5.8. Roda Inovasi dalam Organisasi
Sumber: Gary Hamel, Leading The Revolution, Harvard Business School Press, 
Boston, 2000, h. 294
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Bilamana Jose Fonseca mengklasifikasikan proses inovasi organisasi 
perusahaan menjadi model proses rasional dan model proses politik 
dan kultural, maka Manley pun membedakan proses inovasi sektor 
publik pun serupa walaupun dengan nama yang berbeda. Manley 
membedakan dua model proses inovasi dalam literatur, yaitu:

(1) Planning model. Dalam model ini entreprenur publik mulai 
meng identifikasi ide secara sistematis dan mendesain decara 
terencana. Lebih lanjut dikutip oleh Manley sebagai berikut:

…public entrepreneurs move an innovative idea systematically 
and strategically through the various stages of the innovation 
process—initiation, design and implementation. Analytical in 
the development and assessment of the idea, and political in its 
defence, they (typically) prompt incremental as well as radical 
change.37

(2) groping model. Dalam model ini, proses inovasi terjadi proses 
yang tidak terencana dan terjadi eksplorasi ide dan pembelajaran 
terus menerus berdasarkan pengalaman secara evolusioner. Dikutip 
oleh Manley sebagai berikut:

… public entrepreneurs gro pe along in pursuit of a general 
direction of change, experimenting with various initiatives as 
they proceed. Exploration and learning from this experience, 
rather than pursuit of well-defined and analysis plan, characterise 
this approach. Through trial and error, they adjust existing 
practices and assemble familiar (resouces) in new way, 
prompting evolutionary rather than revolutionary.38 

Olivia Golden yang mempelajari pemenang-pemenang pelayanan 
publik di Amerika Serikat versi Ford Foundation dari semua organisasi 
pemerintah yang berpartisipasi juga membagi dua jenis inovasi 
organisasi, yaitu The Policy Planning Model dan The Groping Along 
Model.39 Pada model pertama melihat inovasi melalui desain kebijakan 
yang kreatif, sementara itu model kedua inovasi berasal dari 
eksperimentasi lapangan dengan ide-ide baru. Dijelaskan oleh Golden 
lebih lanjut bahwa:

“We cannot know ahead of time what the result of our ideas will be, 
because the complexities of the real world cannot be anticipated and 
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because ideas divorced from rich operational experience are so 
general that they are likely to be systematically wrong. Because we 
cannot know the result of our ideas, we need to try them out in 
action and learn from experience; based on that learning we may 
need to modify not ponly our acion but also the policy idea and the 
ordinal objective”.40

Dalam praktek pemerintahan yang pernah dilakukan studi, model 
groping lebih banyak dan berhasil dilakukan. Robert41 menjelaskan 
keberhasilan inovasi model groping dalam organisasi pemerintah karena 
beberapa hal yaitu keterbatasan sumberdaya, kemudahan penyesuaian 
aparat, perubahan yang radikal dihambat oleh lembaga legislatif. Dari 
studi Alshuster dan Zegans di Amerika Serikat ditemukan bahwa 
inovasi di organisasi pemerintah lebih berdasarkan pada satu atau 
sekelompok kecil orang berdasarkan pengalaman masa salu dan 
komunikasi informal. 

Have generally been unsystematic, typically involving one person or 
a small group drawing upon past experiences or informal 
communications with colleagues in other settings. Following initial 
conception, the ideas have generally been tried out quickly in 
practice and have subsequently evolved via trial and error, with no 
formal experimentation or analysis… We have been abit usrprised.. 
by the meagre role of systemic policy analysis at any stage of the 
process.42

Membandingkan inovasi pada organisasi perusahaan dengan 
organisasi pemerintahan kota memang mempunyai tingkat kesulitan 
yang lebih tinggi. KPMG43 menyebutkan beberapa faktor yang 
menyebabkan kesulitan inovasi dalam organisasi pemerintahan, yakni:

(1) Ambivalensi publik pada inovasi yang dilakukan oleh aparat 
pemerintah—budaya yang lebih berdasarkan pada peraturan (rule-
based culture) yang menekankan pada rutinisasi daripada 
kreativitas;

(2) Sinisme aparat pemerintah kota yang melihat banyak inovasi tanpa 
perubahan yang berarti;

(3) Publikasi kegagalan oleh media dan partai oposisi menyebabkan 
aparat pemerintah kota enggan melakukan inovasi.
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Kesulitan dari faktor di atas ditambah pula dengan ketidakjelasan 
atau banyaknya goal instansi pemerintah dan tidak adanya kesatuan 
pandangan tentang ukuran keberhasilan inovasi organisasi 
pemerintahan.44 Sementara itu Kirby 45 membedakan inovasi organisasi 
perusahan dan organisasi pemerintahan pada tigas hal yaitu objektif, 
orientasi dan operasi.

Objektif. Organisasi pemerintahan kota biasanya mempunyai 
objektif yang banyak atau tidak jelas, misalnya menurunkan kemiskinan 
atau meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan dalam perencanaan yang 
baik sangat tergantung kepada kemampuan perencana mendefinisikan 
ketepatan objektif secara tepat. Sementara itu dalam organisasi 
perusahaan, secara jelas objektif didefinisikan, misalnya tingkat 
profitabilitas. 

Orientasi. Dalam organisasi pemerintah kota, orientasi inovasi 
lebih diarahkan pada menjaga kesinambungan kekuasaan untuk me-
menangkan pemilu atau pada visi jangka pendek. Politisi dan aparat 
pemerintah daerah di Australia---sebagai contoh--- lebih memfokuskan 
pada menjaga konstituennya dalam siklus tiga tahunan. Sementara itu, 
inovasi lebih berdasarkan pada visi jangka panjang dan kontinyuitas 
pengalaman dan ide untuk mengembangkan pengetahuan. 

Operasi. Proses pengambilan keputusan pada organisasi peme-
rintah kota lebih lamban daripada organisasi perusahaan. Hal ini 
disebabkan oleh kompleksitas organisasi pemerintah, karena banyaknya 
stakeholder yang terlibat, harapan warganegara yang tidak realistik, 
ketergantungan individu dan kelompok, dan prosedur yang rinci.

Inovasi model groping lebih banyak dilakukan oleh organisasi 
pemerintah kota karena lingkungan politik yang tidak pasti dan 
turbulent yang sulit diestimasi sebelumnya. Dalam konteks organisasi 
pemerintah kota, perubahan lingkungan ini dipengaruhi juga dengan 
perubahan hasil pemilihan umum, baik di tingkat lokal maupun 
nasional, yang pada gilirannya menghasilkan perubahan kebijakan 
baru. Oleh karena itu seringkali pemahaman inovasi oleh birokrat atau 
aparat pemerintah sebagai melaksanakan tugas-tugas baru. James Q 
Wilson46 inovasi bagi aparat pemerintah kota adalah melaksanakan 
tugas-tugas baru atau sebuah perubahan signifikan pada pelaksanaan 
sebuah tugas.47 Inovasi sebagai sebuah perubahan tidak selalu ditanggapi 
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positif oleh birokrasi pemerintahan. Langkah-langkah inovasi akan 
diterima bilamana:48

(1) Perubahan yang dilakukan sesuai dengan definisi tugas yang 
sekarang dilakukan.

(2) Pemahaman birokrat tentang substansi perubahan;
(3) Perubahan hanya menambah atau merubah tugas-tugas sampingan 

(peripheral task) dan tidak merubah tugas pokok (core task)
(4) Perubahan tidak merubah budaya organisasi. 
(5) Keberhasilan inovasi sangat tergantung kepada kepentingan dan 

kepercayaan eksekutif organisasi mengenai peluang yang nampak 
(a chance appearance) dari personalitas yang berorientasi pada 
perubahan sangat penting dalam menjelaskan perubahan. 

  Sebaliknya keberhasilan inovasi yang seharusnya adalah 
mengadakan perubahan atau redefinisi tugas pokok (core task) 
serta perubahan budaya pada birokrasi pemerintahan.49 Namun 
keberhasilan inovasi dalam organisasi pemerintah sangat tergantung 
kepada banyak hal, karena redefinisi tugas pokok dan perubahan 
budaya sangat sulit terjadi diwujudkan. Hasil studi R.O. Carlson50 
sebagaimana dikutip oleh Wilson keberhasilan inovasi ditentukan 
oleh:
(a) Sumber pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin yang di 

rekrut dari luar organisasi lebih membawa perubahan daripada 
dari dalam organisasi. R.O. Carlson berargumen bahwa 
outsider memperoleh reward dari kalangan profesional, 
sementara insider hanya memperoleh reward dari job itu 
sendiri. 

(b) Tuntutan politik dari luar organisasi, terutama dari politisi dan 
publik;

(c) Budaya organisasi;

Lebih lanjut untuk melihat perilaku birokrat terhadap perubahan, 
perlu diidentifikasi birokrat menurut hirarki dalam organisasi peme-
rintah. Wilson51 membedakan tigas jenis, yaitu operator, manajer dan 
eksekutif. Ia berusaha menggambarkan perilaku tiga jenis birokrat 
dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Operator yang di-
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maksud adalah birokrat yang bertugas di bagian frontline organisasi 
yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan masalah

Pembelajaran dan Komunikasi
Unsur kelima mempengaruhi inovasi organiasai pemerintah kota 

adalah pembelajaran dan komunikasi. Senge menekankan dua hal ini 
merupakan elemen esensial pengembangan sumberdaya manusia dan 
keberhasilan organisasi.52 Organisasi pembelajaran (learning organization) 
terdiri dari lima komponen, yaitu berpikir sistem, model mental, 
penguasaan personal, berbagi visi dan pembelajaran tim.53 

Berpikir sistem adalah organisasi dipahami sebagai sebuah sistem 
yang mempunyai bagian yang saling berhubungan satu sama lain. 
Berpikir sistem ini berdasarkan pada sebelas kaidah, yaitu:

(1) Masalah yang dihadapi saat ini berasal dari pemecahan masalah 
sebelumnya.

(2) Semakin kuat kita menekan sistem, semakin kuat pula sistem akan 
mendorong balik;

(3) Keadaan lebih baik sebelum yang lebih buruk. Adanya cara berpikir 
yang melihat keadaan lebih baik sekarang belum tentu dalam 
jangka panjang akan sama atau sebaliknya. Sistem selalu mempunyai 
ketertundaan (delay) feedback yang akan muncul antara benefit 
jangka pendek dan benefit jangka panjang.

(4) Solusi yang instan akan membawa masalah yang baru.
(5) Pengobatan atau penyelesaian suatu masalah sering mendatangkan 

masalah baru yang lebih berat. 
(6) Perubahan yang lambat diperlukan dalam berpikir sistem.
(7) Sebab dan akibat tidak selalu berhubungan dalam waktu dan ruang 

yang sama;
(8) Perubahan kecil dapat menghasilkan hasil yang besar.
(9) Berpikir sistem tidak selalu melihat dilema, lebih merupakan 

snapshot daripada proses berpikir.
(10) Sistem merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipilah-pilah.
(11) Lingkungan merupakan bagian dari sistem

Model Mental adalah cara berpikir individu dan bagaimana 
persepsi individu terhadap dunia sekelilingnya. Kemampuan individu 
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untuk mempelajari ketrampilan baru dan melaksanakan inovasi 
lembaga yang mampu menterjemahkan ketrampilan menjadi praktek 
sehari-hari. Ketrampilan dari model mental ini mencakup:

•	 Berpikir	abstrak	dari	observasi	ke	generalisasi;
•	 Mengartikulasikan	apa	yang	dipikirkan;
•	 Menyeimbangkan	antara	inquiry	dan	advokasi;
•	 Mengakui	perbedaan	antara	teori	dengan	penerapan.

Penguasaan personal (personal mastery) adalah 
Komunikasi dapat membangun konsensus bagi semua stakeholder 

untuk perubahan dalam organisasi. Dalam organisasi pemerintah 
dalam lingkungan demokratis, peran opini publik sangatlah penting, 
demikian pula dalam mempelajari inovasi. Bagaimana opini publik 
mempengaruhi kebijakan publik tentang inovasi organisasi pemerintah? 
Hal ini menjadi fokus perhatian studi Robert Dahl dan Schattscheneider.54 
Kekuasaan dan kewenangan untuk memuat kebijaka publik sangat 
dipengaruhi opini publik. Ketika isu inovasi bertentangan dengan 
agenda politik, maka prose pengambilan kebijakan akan menghilang-
kannya. Semua organisasi pemerintah sebenarnya merupakan organisasi 
politik yang bias pada tindakan eksploitasi konflik dan penekanan pada 
pihak lain. Organisasi sebenarnya mobilisasi bias; sejumlah isu 
diorganisasikan kedalam politik sedangkan yang lain dihilangkan. 

James Q Wilson menjelaskan dalam tiga konsep, yaitu turf 
(otonomi), strategi dan inovasi tentang bagaimana komunikasi dijalan-
kan oleh pimpinan organisasi, yang disebutnya sebagai eksekutif.55 

Salah satu tugas penting eksekutif adalah memelihara organisasi. Dalam 
birokrasi publik, memelihara organisasi dilakukan dengan menjaga 
sumberdaya ekonomi dan manusia dan paling penting dukungan 
politik. Setiap organisasi publik menginginkan anggaran yang besar 
yang mengabaikan kenyataan bahwa seringkali terjadi tradeoff antara 
antara anggaran yang besar dengan kompleksitas tugas dan constraints 
berganda di lain pihak. Namun juga anggaran yang meningkat akan 
menyebabkan otonomi organisasi menurun. Selznick membagi dua 
jenis otonomi yaitu otonomi eksternal dan internal. Otonomi eksternal 
mengacu kepada kebebasan dalam jurisdiksinya; tidak ada rivalnya dan 
constraints politik yang minimum dari atasan. Otonomi internal 
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mengacu kepada identitas dan misi yang dipahami sebagai tugas pokok 
organisasi. Eksekutif dari sebuah organisasi publik dalam meningkatkan 
otonomi dengan menurunkan biaya pemeliharaan organisasi melalui 
minimalisir jumlah stakeholder eksternal, rival dan memaksimalkan 
kesempatan operator organisasi untuk mengembangkan perasaan 
kohesif. 

Eksekutif berjuang untuk otonomi organisasi melalui (1) mencari 
tugas yang tidak dilaksanakan oleh instansi lain; (2) menghantam 
organisasi lain yang ingin melaksanakan tugas instansi anda; (3) meng-
hindari tugas yang berbeda dengan misi organisasi; (4) berhati-hati 
pada kerjasama; (5) menghindari tugas yang menimbulkan konstituensi/
klien terpecah atau hilang; (6) menghindari kesalahan-kesalahan masa 
lalu. Apa yang dijelaskan Wilson hanya dalam konteks hubungan suatu 
organisasi dengan organisasi lain. Otonomi ini diperjuangkan eksekutif 
melalui komunikasi, baik secara vertikal maupun horizontal dengan 
organisasi lain.

Bagaimana kalau lingkungan tidak dapat dikontrol oleh seorang 
eksekutif yang bersangkutan dalam memperoleh otonomi? Ketidak-
pastian politik dalam system politik demokratis adalah hal yang biasa 
terjadi. Pada hari ini, si A sangat berkuasa, namun pada besok pagi si B. 
Pada hari ini komisi A yang sangat berkuasa, namun berubah pada hari 
lain ke komisi B. Terry A Moe (h. 124) menyebut ketidakpastian politik 
adalah efek dari pilihan aktor politik ketika mereka memperoleh benefit 
dalam berkuasa. Mereka mengetahui apapun kebijakan dan struktur 
pada hari ini mungkin dikendalikan otoritas lain pada masa yang akan 
dating, aktor-aktor yang mempunyai kepentingan berbeda akan mem-
pertahankan atau menghancurkannya. Jika keputusan autoritatif untuk 
terus berkuasa dan menikmati benefit untuk pembuat keputusan di 
masa yang akan datang, mereka akan mengisolasi diri dari exercise of 
authority. Dalam lingkungan politik yang tidak pasti, seorang eksekutif 
melakukan dua jenis strategi Terry A Moe56 , yaitu:

(1) Strategi pertukaran yang saling menguntungkan (mutually 
beneficial exchange relation) dengan kelompok kepentingan dan 
politisi yang mendukung kebutuhan organisasi; Strategi ini 
digunakan pada waktu lingkungan dapat dikendalikan, perilaku 
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legislator dapat dihandle dan seterusnya. Strategi ini banyak di-
gunakan oleh kepala daerah setelah diterapkannya Undang-undang 
Nomor 22 Tahun1999. Strategi “pembagian uang dan proyek” 
untuk mengamankan LPJ atau pembahasan APBD. 

(2) Strategi insulasi. Suatu strategi mengasingkan diri sejauh mungkin 
dari kekacauan politik yang terjadi, dengan cara promosi 
profesionalisme, kemampuan teknis, pengalaman, dan monopoli 
informasi Dalam lingkungan politik yang mulai kacau dan tidak 
jelas aktor dan politisi yang dapat diajak kerjasama, eksekutif 
menjalankan strategi ini. 

Secara umum dikenal dua jenis eksekutif birokrasi pemerintah 
kota yaitu appointed dan elected executives. Organisasi craft biasanya 
dipimpim oleh eksekutif karir (eksekutif diangkat). Sedangkan 
organisasi prosedural dan coping organisasi cukup sulit bagi eksekutif 
karir untuk memelihara organisasinya karena pihak lain sangat sulit 
mengevaluasi outcomenya. Untuk memelihara organisasinya, seorang 
eksekutif mempunyai strategi yang merupakan interaksi antara 
temperamen dan situasi (circumstances). Strategi yang digunakan 
adalah advokasi, pengambil keputusan, pemotong anggaran dan 
negosiator. 

E.  Assessment terhadap inovasi Organisasi Pemerintah 
Kota

Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi organisasi dapat dijadikan 
instrumen untuk melihat sejauhmana inovasi organisasi yang telah dan 
sedang berjalan. Doley dan kawan-kawan ini, sebuah atau beberapa 
organisasi dapat dievaluasi untuk melihat potensi inovasi, yang 
digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2. 23. Metodologi Pengembangan SISA Tool
Sumber: Modifikasi dari Dooley, et al, “Supporting System Innovation”, Journal of 
Innovation Management, Vol 4, no. 3, Sep 2000, h. 289.

Sedangkan alat dan kriteria yang digunakan dalam SISA di 
kembang kan lebih lanjut oleh Doley dan kawan-kawan sesuai dengan 
organisasi yang diassement. Dari kriteria yang ada memang mempunyai 
kelemahan, karena terlalu luasnya konsep yang dikembangkan. Misal-
nya, kriteria organisasi dan kepemimpinan merupakan dua konsep 
yang berbeda dan sangat luas disatukan dalam satu kriteria. Demikian 
juga pembelajaran dan komunikasi. Namun sebagai sebuah usulan 
metodologi assessment, SISA tool dapat dimodifikasi sesuai dengan 
jenis organisasi.
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Tabel 5.6. 
Kriteria Alat Analisis System Innovation Self Assessment untuk 

Organisasi Pemerintah Kota

Organisasi dan Kepemimpinan
• Struktur organisasi mendorong manajemen berbasiskan kelompok
• Struktur organisasi pemerintah kota mempunyai jaringan kerja dan mudah 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan
• Manajemen mendorong staf dan kelompok untuk mengambil resiko
• Semua tingkat organisasi mempunyai akses pada pengambilan keputusan
• Gaya manajemen mendorong tercapainya goal dsan strategi organisasi
• Manajemen mengadopsi pendekatan konsensus dalam pengambilan keputusan
• Manajemen senior berkomunikasi dalam visi dan goal yang sama
• Manajemen mendorong perubahan inovatif secara efektif
• Manajemen proaktif pada perubahan daripada reaktif
• Manajer senior sangat visioner dalam memacu inovasi

Strategi dan Kinerja
• Efetif rencana strategis dan strategi informal untuk perubahan 
• Semua pegawai mempunyai akses pada rencana strategis, baik tertulis maupun 

lisan
• Proses menyusun dan mereview rencana strategis efektif
• Adanya korelasi antara goal organisasi dan kondisi organisasi sekarang
• Semua statf ber[artisipasi dalam formulasi strategi
• Dilaksanakannya benchmarking sebagai bagian dari proses pencapaian goal 

dan strategi organisasi
• Tolok ukur kinerja yang digunakan sekarang efektif untuk merespon 

perubahan
• Strategi dan tolok ukur dikomunikasikan secara teratur kepada staff
• Adanya kesesuaian antara tolok ukur kinerja dengan pencapaian saat ini
• Strategi dan tolok ukur kinerja mampu menyesuaikan dengan perubahan 

lingkungan yang cepat

Pemberdayaan Kelompok
• Bawahan dan staf terlibat dalam aktivitas kelompok kerja
• Tim proyek bersifat lintas fungsi dan mewakili garis diagonal organisasi
• Ide dan masalah baru secara mudah dipecahkan oleh pegawai
• Adanya keleluasan (diskresi) pegawai
• Adanya delegasi dari senior kepada yunior
• Adanya variasi tugas bagi pegawai
• Pegawai mempunyai kesempatan saling menolong antar mereka
• Pegawai memiliki tingkat keperdulian pada proses inovasi
• Pegawai memiliki prospek pada masa depan dan kompensasi yang lebih baik
• Sumbangan pegawai pada produktivitas organisasi
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rekayasa dan Peningkatan Kinerja
• Organisasi dapat menyeimbangkan antara prubahan transformatif dan cepat 

(quick-win)
• Organisasi mempunyai proyek baru mulai dan proyek lama yang akan selesai 

secara bersamaan
• Adanya keseimbangan pas antara perubahan proaktif dan reaktif;
• Adanya alat pemodelan dan perencanaan untuk proyek dan sumberdaya
• Organisasi menggunakan konsultan secara tepat
• Manajemen mendorong berpikir diluar rencana yang ada
• Adanya rasa keterdesakan (sense of urgency) untuk memelihara inovasi yang 

sedang berlangsung
• Adanya informasi kritis tentang ide-ide, masalah-masalajh dan proyek-proyek, 

yang siap untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan
• Proyek perubahan inkremental dan manajemen inovasi berjalan efektif
• Organisasi secara efektif merangking tindakan individu yang memberikan 

kontribusi pada pencapaian goal organisasi

Pembelajaran dan Komunikasi
• Pegawai mempunyai kesempatan untuk belajar pada job yang ditekuninya
• Adanya efektivitas dari proses pelatihan staff 
• Adanya proses pengembangan manajemen yang efektif
• Adanya proses review dan reward pegawai yang efektif
• Adanya efektivitas proses rekrutmen
• Tingkat turnover staff yang rendah
• Perubahan yang sulit didiskusikan secara terbuka
• In formasi tentang masalah organisasi disampaikan kepada pegawai, ide-ide 

dari pegawai dihargai dan status proyek
• Terbukanya informasi tentang strategi, tolok ukur kinerja dan pelanggan
• Terbukanya informasi tentang keputusan manajemen tentang proses inovasi

Sumber: Modifikasi dari Dooley, et al, “Supporting System Innovation”, Journal of 
Innovation Management, Vol 4, no. 3, Sep 2000, h. 290.
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bAb 6

PERENcANAAN KOTA sEbAgAi fuNgsi 
PEMERiNTAhAN KOTA

A.  Pendahuluan

Perencanaan kota (urban planning) sebagai suatu disiplin ilmu sebenar-
nya lebih banyak dikaji oleh ilmu arsitektur, khu susnya yang membahas 
tentang perencanaan ruang atau ka wasan. Di negara-negara industri 
maju, perencanaan kota se bagai suatu disiplin ilmu berkembang pesat 
sejak terjadinya Revolusi Industri pada sekitar abad ke-16. Latar 
belakangnya adalah munculnya kesadaraan para pengambil keputusan 
pada vvaktu itu untuk mengadakan penataan kawasan industri yang 
semrawut sebagai akibat pertumbuhan industri yang pesat dan derasnya 
arus urbanisasi.

Perencanaan kawasan itu sendiri sebenarnya merupakan suatu 
aktivitas manusia yang paling tua. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan 
bahwa setiap bangsa mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur 
ruang, terutama ruang kota. Kota- kota pada masa Yunani Kuno dan 
Mesir Kuno mempunyai tata ruang yang khas, sesuai dengan filosofi 
yang dianut oleh bangsa tersebut. Di kerajaan Mataram, pengaturan 
ruang kota atau pusat kerajaan dihubungkan dengan filsafat Jawa 
tentang ruang. Gunung Merapi di sebelah Utara dan Laut Selatan di 
sebelah Selatan merupakan pedoman pokok dalam menem patkan 
kawasan pusat keraton.
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Dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah Re volusi 
Industri, perencanaan kota mencoba menjadi suatu di siplin baru 
sebagai normal science. Artinya, ia memenuhi syarat untuk diklasifikasi-
kan sebagai suatu cabang dari ilmu sosial atau interdisiplinary science. 
Oleh karena itu, sebagai suatu disiplin ilmu, perencanaan kota merupa-
kan disiplin yang masih muda, yang lebih banyak merupakan campuran 
antara teori dan praktek, dengan kecenderungan yang lebih kuat kepada 
praktek atau aksi.1 Sedangkan sebagai sebuah profesi, peren canaan kota 
juga merupakan profesi yang masih muda. Sebagai sebuah profesi, 
sebagaimana dikatakan oleh Klegon mempunyai dua aspek penting.2 
Pertama, dinamika internal yang me rupakan usaha praktisi untuk 
meningkatkan status sosialnya, mendefinisikan pelayanan yang mereka 
anggap dapat dibe rikan secara sempurna, dan mencapai otonomi dan 
pengaruh; kedua, dinamika eksternal yang menyangkut organisasi pro-
fesional dalam mengatur atau mempengaruhi lembaga lain dan peng-
aturan kekuasaan.

Sebagai sebuah profesi, perencanaan kota, dengan de mikian, mem-
punyai standar perilaku atau kode etik dan tingkat otonomi profesi 
yang baik. Gold menunjukkan bahwa pe rencana kota secara historis 
dilakukan oleh insinyur, pembuat peta, dan arsitek. Namun dalam 
perkembangannya, rencana yang berhasil dibuat tidak dapat dilaksana-
kan dengan baik di lapangan. Kekuatan-kekuatan politik atau kelompok-
kelom pok kepentingan (interest groups) mempunyai kepentingan 
ekonomi atau politik di kota. Mereka dengan segala upaya berusaha 
untuk melakukan lobi-lobi terhadap pengambil keputusan di peme-
rintah kota dalam pandangan ilmu politik. Ruang kota adalah sebuah 
arena perebutan antara berbagai kelompok masyarakat. Kelompok 
pengusaha selalu berusaha memperoleh tanah atau lahan di tempat-
tempat yang strategis. Sedangkan kelompok-kelompok kaum miskin 
pun mempu nyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh hak penguasaan 
atas lahan di sekitar pusat kota untuk memudahkan mereka memperoleh 
pendapatan (income generating activity). Tujuan yang sama ini akan 
menghasilkan proses tarik-menarik yang kuat di antara kedua kelompok 
masyarakat ini, di mana peme rintah kota sebagai suatu kesatuan me-
rupakan pihak yang ber ada di tengah-tengah. Sifat kemajemukan atau 
heterogenitas masyarakat kota sudah tentu menyebabkan jumlah 
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kelompok masyarakat tidak hanya berjumlah dua kelompok saja, 
namun sangat beragam dan dengan kepentingan yang sangat beragam 
pula. Perencanan kota, selanjutnya, berusaha meniti jalur keilmuan 
melalui akar perencanaan. Perencanaan digambar kan sebagai sebuah 
kegiatan atau prosedur yang mengatur segala sesuatu sebelumnya atau 
mengontrol konsekuensi-kon sekuensi dari semua tindakan yang di-
ambil. Dalam konteks ini, perencanaan didefinisikan sebagai metode 
ilmiah rasional3 yang menerapkan metode-metode ilmiah dalam pem-
buatan rencana. Sebagai suatu disiplin perencanaan, perencanaan kota 
(urban planning) merupakan aktivitas merencanakan suatu lingkungan 
tertentu, yang lebih luas daripada perencanaan lahan atau fisik, karena 
mempertimbangkan semua faktor fisik, tata guna lahan, ekonomi, 
politik, administratif dan sosial - yang mempengaruhi wilayah kota. 
Minnery4 akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa 
perencanaan kota didefinisikan sebagai:

“intervention in the workings of the allocation process for resources 
(especially land and activities on the land) in the urban and regional 
activity system by legitimate public authority to achieve desired future 
ends, using means appropriate to those ends “ 

(intervensi di dalam proses alokasi sumber daya, khususnya terhadap 
tanah dan kegiatan-kegiatan di atasnya, dalam sistem aktivitas kota 
dan regional oleh otoritas publik yang sah untuk mencapai hasil 
yang diinginkan, dengan menggunakan sarana yang sesuai)

Intervensi yang dimaksud dalam definisi di atas adalah intervensi yang 
dilakukan oleh pemerintah untuk meng alokasikan sumber-sumber 
daya ekonomi, terutama tanah atau lahan, secara adil kepada semua 
warga kota untuk mencapai tujuan keadilan, kesejahteraan, ke-
nyamanan, dengan alat-alat atau metode yang cocok untuk mencapai 
tujuan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
peren canaan kota merupakan: pertama, kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah atau organisasi publik yang diberikan kewe nangan oleh 
pemerintah untuk membuat rencana; kedua, menggunakan metode-
metode ilmiah; dan ketiga, mempunyai tujuan-tujuan yang jelas.

Perhatian terhadap perencanaan perkotaan semakin me ningkat. 
Hal ini tidak terlepas dari tuntutan kondisi perkotaan di dunia secara 
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umum yang cukup memprihatinkan, karena percepatan pertambahan 
penduduk, peningkatan status sosial ekonomi dan peningkatan tekno-
logi tidak sebanding dengan sumber daya pendukung sektor perkotaan, 
baik sumber daya alam (ruang, air, tanah, dan segala isinya), sumber 
daya fisik (bangunan, pemukiman, jalan, tempat-tempat umum, 
taman, tempat rekreasi, tempat pembuangan limbah, dan sebagainya), 
sumber daya sosial ekonomi (kegiatan-kegiatan ekonomi, pasar) dan 
sumber daya sosial budaya (privasi, hiburan, rasa aman dan nyaman, 
dan sebagainya). Hal tersebut menimbul kan berbagai persoalan per-
kotaan, baik menyangkut penggu naan tanah perkotaan secara 
keseluruhan maupun menyang kut fasilitas pelayanan perkotaan, yang 
terlihat dari adanya kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, daerah 
kumuh, polusi, dan sebagainya.

Pertumbuhan kota yang tidak selaras dengan tuntutan pemenuhan 
kebutuhan masyarakat kota secara sehat dan nya man, menyebabkan 
pertumbuhan kota yang sulit untuk di kontrol dan dikendalikan. 
Kesulitan tersebut menurut Bam bang Sunaryo5 menyangkut tiga hal. 
Pertama, tidak tertibnya penggunaan ruang kota yang secara keseluruhan 
kurang men dukung optimasi pemanfaatan lahan di perkotaan. Kedua, 
me nurunnya optimasi pelayanan prasarana kota seperti prasarana 
transportasi, air bersih, drainase, listrik, dan sebagainya, yang secara 
akumulatif akan menurunkan kualitas dan kemampuan kehidupan 
masyarakat kota. Ketiga, menurunnya arsitektur bangunan dan lanskap 
kota, sehingga mengurangi keindahan penampilan ruang kota atau 
citra kota secara keseluruhan.

Dengan adanya keterbatasan sumber daya seperti tersebut di atas, 
maka diperlukan suatu usaha yang terencana dalam pengelolaan per-
kotaan. Selain keterbatasan sumber daya ter sebut, perencanaan 
pengelolaan perkotaan diperlukan bagi kenyamanan kehidupan kota, 
baik untuk masa sekarang mau pun masa yang akan datang, khususnya 
yang berkaitan dengan kelestarian dan daya dukung lingkungan. Padat-
nya penduduk yang tinggal di perkotaan telah menyebabkan berbagai 
ma salah lingkungan, yang apabila tidak segera diantisipasi bisa mem-
perparah kondisi kesehatan dan kenyamanan penduduk kota.

Kota sebagai pusat tempat tinggal penduduk dan pusat kegiatan 
ekonomi, pusat pendidikan dan sebagainya diharap kan dapat berperan 
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sebagai pusat pertumbuhan serta merang sang perkembangan bagi 
wilayah pedesaan di sekitarnya. HaI ini selaras dengan tujuan pengem-
bangan perkotaan, yaitu:6

•	 Untuk	 mencapai	 pengembangan	 spasial	 yang	 lebih	 ber	imbang,	
sehingga akan mendukung realisasi tujuan pe merataan, per-
tumbuhan dan stabilitas.

•	 Untuk	lebih	mencapai	integrasi	nasional.	
•	 Untuk	melindungi	kelestarian	lingkungan	hidup.	
•	 Untuk	 menyediakan	 sarana	 secukupnya	 yang	 dapat	 me	menuhi	

kebutuhan dasar manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka bukan hanya de ngan me-
laksanakan pembangunan kota-kota besar dan kota -kota metropolitan 
saja, melainkan juga pembangunan kota -kota kecil. Hal ini dimaksudkan 
di samping untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat, juga untuk mengurangi kesenjangan antarspasial dan 
antardaerah, se hingga pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota 
besar semata.

Peran kota sebagai pusat pertumbuhan serta perangsang per-
kembangan wilayah hinterland-nya tersebut dimaksudkan juga untuk 
mengurangi kepadatan penduduk yang terpusat di kota-kota besar. 
Karenanya, tujuan pembangunan kota menurut Margaret Mead7 juga 
untuk mengurangi arus urbanisasi ke kota-kota besar. Hal ini mengingat 
bahwa dari tahun ke tahun arus urbanisasi ini senantiasa meningkat, 
sehingga mela hirkan berbagai fenomena sosial ekonomi yang kompleks; 
dari naiknya suhu udara, polusi, kemacetan lalu lintas baik yang 
disebabkan oleh besarnya arus kendaraan maupun ku rangnya lahan 
parkir, sampai dengan masalah maraknya sektor informal, daerah 
kumuh, dan kemiskinan di kota.

Dengan demikian, kota harus dapat berfungsi secara efisien. Untuk 
itu dibutuhkan perencanaan kota yang efektif. Perencanaan kota ini 
menyangkut perencanaan tata ruang dan perencanaan manajemen 
pelayanan kota. Perencanaan kota yang efektif ini diperlukan guna 
menghindarkan beberapa hal, antara lain: (1) perkembangan kota 
secara acak yang pada gilirannya menimbulkan kesemrawutan; (2) 
penyediaan fa silitas pelayanan dan infrastruktur yang mahal dan tidak 
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efisien; (3) spekulasi tanah yang dapat mengakibatkan pelipatgandaan 
biaya pembangunan; (4) penggunaan lahan yang tidak bertang gung 
jawab, yang dapat mengancam kelestarian lingkungan.8

Perencanaan kota akan menjadi efektif apabila rencana tersebut 
sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan didukung de ngan mekanisme 
pelaksanaan, baik yang menyangkut keku atan hukum maupun 
mekanisme pengendalian rencana itu sendiri, anggaran, penyiapan 
personel, pembangunan prasa rana, dan sebagainya. Di samping itu, 
perencanaan kota bukan hanya merupakan perencanaan fisik kota, 
tetapi juga perenca naan yang melibatkan aspek sosial-budaya, ekonomi, 
dan po litik.

Mengenai perencanaan pembangunan kota ini, sebe narnya telah 
dikenal sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, kehidupan 
kota terpusat pada sebuah bangunan ting gi yang dikelilingi tembok 
yang tinggi.9 Sejak itu, perencanaan pembangunan kota terus mengalami 
perkembangan. Mulai dekade 1970-an terdapat kecenderungan baru 
dalam perenca naan kota, yang meliputi:

•	 Pengendalian	pertumbuhan	dan	menangani	kemunduran,	meng-
gunakan mekanisme peraturan bangunan dan peng gunaan lahan, 
perencanaan lingkungan pemukiman serta pengendalian urbanisasi. 

•	 Perencanaan	 lingkungan	 (community), menggunakan me kanisme 
pelestarian kota lama dan lingkungan pemu kiman. Dalam hal ini 
lingkungan pemukiman dianggap sebagai unit yang ideal untuk 
melaksanakan program perencanaan agar efektif, terutama bila 
strategi perenca naan kota yang menyeluruh telah ada untuk di-
gunakan sebagai landasannya.

•	 Konservasi	 dan	 penggunaan	 kembali	 bangunan	 tua	 de	ngan	
beberapa penyesuaian, serta kawasan tertentu. Hal ini dilakukan 
sehubungan dengan gagasan bahwa bangunan klasik perlu di-
konservasi kan dalam rangka peles tarian budaya, di samping 
memang masih bisa dimanfa atkan untuk penggunaan yang ber-
beda. Langkah ini dianggap lebih efisien dibandingkan jika 
membongkarnya dan kemudian mendirikan bangunan baru.

Dari kecenderungan di atas terlihat bahwa dalam peren canaan 
kota, tidak hanya sebatas perencanaan fisik semata, namun juga 
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melibatkan perencanaan ekonomi, sosial, dan politik (yang hal ini akan 
dibahas tersendiri).

b.  Tujuan-tujuan Perencanaan lahan

Suatu rencana kota harus mempunyai tujuan-tujuan yang jelas. 
Perencanaan penggunaan lahan (land-use plan) meru pakan inti dari 
perencanaan kota. Dengan menggunakan teori sistem, F. Stuart Chapin 
dan Edward Kaiser10 menggambarkan bahwa kota digambarkan sebagai 
sebuah sistem yang di da lamnya terdapat aktor-aktor dan sub-sistem 
yang berinteraksi satu sama lain, yaitu sistem aktivitas (activity system), 
sistem pembangunan lahan (land development system), dan sistem 
lingkungan (environmental system).

Sistem aktivitas atau kegiatan adalah cara individu atau lembaga-
lembaga mengorganisasi kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari di atas 
basis kebutuhan manusia (human needs) dan berinteraksi dalam waktu 
dan ruang. Wuiud nyata dari interaksi yang berlangsung di antara 
mereka adalah adanya sistem transportasi dan media massa. Sistem 
transportasi me nunjukkan adanya sistem pengaturan pergerakan 
manusia dari satu titik ke titik lain atau dari satu lokasi ke lokasi lain. 
Jarak sebuah sekolah dasar dari lokasi pemukiman, misalnya, meng-
hendaki adanya pembangunan jalur transportasi di antara ke duanya. 
Semua aktivitas lembaga dan individu dalam ruang kota merupakan 
kegiatan yang kompleks dan tergantung satu sama lain, yang di hubung-
kan oleh sistem transportasi kota.

Secara jelas kita dapat mendeskripsikan sistem kegiatan sebagai 
berikut:

Agen Sistem Aktifitas
Individu dan 
Rumah 
Tangga

Aktifitas Kerumahtanggaan, seperti tidur, makan, belanja, merawat 
anak, membersihkan pekarangan, dan sebagainya.
Aktifitas Sosialisasi, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan anak, 
upacara keluarga, kegiatan organisasi, dan sebagainya.
Interaksi Sosial, seperti mengunjungi tetangga, pertemuan rukun 
tetangga, bertamu resmi, dan sebagainya.
Aktifitas Rekreasi, seperti olahraga, menonton televisi,membaca, 
dan sebagainya.
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Perusahaan

Lembaga-
Lembaga

Kegiatan Produksi Barang, seperti ekstraksi atau pengolahan, 
transportasi, distribusi, dan lain-lain.
Kegiatan Produk Jasa, seperti pelayaran jasa kepada individu atau 
lembaga.
Aktifitas Pengembangan Manusia, seperti lembaga-lembaga agama, 
lembaga pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain.
Aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan pelayanan sosial dasar, 
seperti kepolisian, pemadam kebakaran, air minum, listrik, dan 
sebagainya.
Aktifitas-aktifitas untuk kesejahteraan golongan-golongan 
masyarakat tertentu, seperti kelompok profesional, kelompok 
politisi, kelompok pekerja sosial, kelompok buruh, dan sebagainya.

Selanjutnya, konfigurasi sistem pembangunan lahan mem fokuskan 
pada proses konversi atau rekonversi ruang untuk kebutuhan manusia. 
Digambarkan oleh Chapin dan Kaiser11 bahwa aktor atau agen pem-
bangunan lahan meliputi pemilik lahan (land owner), pengembang 
(developer), konsumen, lembaga keuangan (financial intermederiaries) 
dan instansi pe merintah, dengan peran-peran sebagai berikut:

Agen Sistem Aktifitas
Pemilik lahan

Pengembang

Konsumen
Lembaga Keuangan

Instansi Pemerintah

Pemasaran lahan (penawaran, penaksiran harga atau 
penyewaan)
Konversi atau rekonversi lahan (mencari lahan untuk 
pembangunan, pembebasan, pembiayaan dan sebagainya)
Pembelian atau penyewaan
Pembebasan lahan dan pembiayaan transaksi pembangunan 
lahan
Mengatur proses pembebasan dan pembangunan lahan, 
penyediaan infrastruktur, pengawasan, dan sebagainya

Sistem konfigurasi ketiga adalah sistem lingkungan yang mencakup 
lingkungan abiotik dan biotik, yang secara keselu ruhan menunjang 
proses kehidupan manusia. Agen ling kungan dan sistem lingkungannya 
dapat dilihat sebagai berikut:
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Agen Sistem Aktifitas
Biotik-Binatang dan 
Tumbuhan

Abiotik-Air, Udara dan 
Benda

Proses ekosistem (energi emngalir dari matahari ke 
tumbuhan, melalui jaringan makanan dan seterusnya)

Sistem Hidrologi
Sistem Udara
Sistem Geologis

Dengan melihat sistem dan sub-sistem yang ada di da lamnya, 
maka dapat dipahami bahwa perencanan guna lahan merupakan proses 
yang kompleks, yang menyinggung kepen tingan banyak pihak yang 
terlibat di dalamnya, di mana setiap individu atau lembaga mempunyai 
kepentingannya sendiri dan saling berhadapan. Dalam hal ini 
pemerintah berfungsi sebagai pengatur dan pengartikulasi kepentingan 
umum. Oleh karena itu, struktur ruang kota dirumuskan oleh Chapin 
dan Kaiser sebagai:

“urban spatial structure is a conjuncting outcome of the functioning of 
market and political processes, the one providing the means by which 
individuals, firms, and institutions pursue their self interest, and the 
other, the means by which government articulates and pursues the 
common interests.

“Struktur ruang kota adalah produk dari proses berfungsinya pasar 
dalam politik, yang mana individu, perusahaan dan lembaga-tem-
baga lain berusaha membela kepentingannya sedangkan peme rintah 
berfungsi mengartikulasikan kepentingan umum.

Pemerintah, dalam hal ini, berfungsi sebagai pengatur segala 
kepentingan yang saling berbenturan dan mengartiku lasikan 
kepentingan-kepentingan umum dalam rencana guna lahan. 
Kepentingan-kepentingan umum (public interests) yang bagaimanakah 
yang harus diartikukasikan oleh pemerintah? Kepentingan-kepentingan 
umum tersebut adalah:

•	 Kesehatan	dan	keselamatan;	
•	 Kenyamanan;
•	 Efisiensi;
•	 Kualitas	lingkungan;	
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•	 Keadilan;
•	 Ketenangan.

Dalam konteks Indonesia, interaksi sosial atau integrasi sosial antar 
kelompok etnik yang ada harus menjadi pertim bangan penting.

Kesehatan dan keselamatan penduduk merupakan unsur 
kepentingan umum yang harus dipertimbangkan dalam penyu sunan 
rencana guna lahan. Secara geologis, seluruh lahan di suatu kawasan 
kota atau perkotaan mempunyai karakteristik geologis yang beragam. 
Lahan-lahan yang terletak di bantaran atau daerah aliran sungai (DAS) 
mempunyai ciri-ciri khas, yang mempengaruhi habitat yang tinggal di 
sana. Daerah ini mempu nyai ciri-ciri geologis, seperti rawan banjir, 
tingginya tingkat reservasi air tanah, dan lain sebagainya. Rawannya 
suatu daerah terhadap banjir menyebabkan daerah tersebut secara nyata 
merupakan daerah yang tidak aman untuk tempat tinggal atau pe-
mukiman. Dalam penyusunan rencana guna-lahan, studi -studi geologis 
pendahuluan sangat berguna untuk memberikan rekomendasi kepada 
perencana kota untuk mengalokasikan zona-zona mana saja yang aman 
untuk pemukiman. Suatu kota yang terletak di tepi pantai atau sungai 
mempunyai struktur geologis yang khas dan mempengaruhi jenis-jenis 
penyakit yang diderita oleh penduduknya. Penyakit malaria, kolera, 
dan sejenisnya merupakan pertimbangan-pertimbangan penting yang 
harus diantisipasi terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah suatu 
kawasan layak menjadi kawasan pemukiman. Struktur geologis tepian 
sungai pun akan mempengaruhi sistem jaringan drainase, yang berbeda 
dengan kota yang terletak di daerah pegunungan. Jaringan drainase 
yang dibangun akan membutuhkan dana yang lebih besar, karena 
kecilnya gravitasi air.

Kenyamanan merupakan aspek kedua yang penting da lam peren-
canaan guna lahan. Yang dimaksud dengan kenya manan di sini adalah 
adanya pertimbangan yang matang dalam mengalokasikan wilayah 
kota (zonasi) atas kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan per-
kantoran, kawasan perto koan, kawasan fasilitas sosial, kawasan rekreasi, 
dan sebagai nya. Penentuan masing-masing kawasan (zona) selain dida-
sarkan pada studi geologis tanah, juga didasarkan pada kenya manan 
manusia yang menggunakan ruang kota. Keterjang kauan penduduk 
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yang tinggal di kawasan pemukiman dengan kawasan pertokoan dan 
fasilitas sosial harus menjadi pertim bangan penting. Demikian pula 
jarak antara kawasan pemu kiman dengan kawasan industri. Jarak yang 
terlalu dekat antara dua kawasan tersebut akan mengakibatkan dampak 
negatif terhadap penduduk, terutama dampak lingkungan dari limbah 
padat dan cair atau polusi udara yang ditimbulkan dari suatu kawasan 
industri. Kawasan atau zona penyangga (buffer zone) biasanya diperlukan 
untuk mengimbas dampak negatif dari limbah industri yang terletak di 
antara kawasan pemukiman dan kawasan industri.

Efisiensi merupakan satu aspek penting dalam peren canaan guna 
lahan. Yang dimaksud efisiensi di sini adalah selisih optimal antara 
input dengan output. Dalam perencanaan ruang, definisi ini sudah 
tentu sulit untuk diterapkan secara pasti. Namun, prinsip minimalisasi 
biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penduduk harus menjadi 
pertimbangan utama. Distribusi kawasan pertokoan atau fasilitas sosial, 
sebagai con toh, harus mempertimbangan keterjangkauan (accessibility) 
penduduk dari kawasan pemukiman tertentu. Semakin jauh jarak yang 
harus ditempuh, maka semakin besar pula biaya dan waktu yang harus 
dikeluarkan. Dalam tinjauan ini, peren canaan sistem transportasi 
sebagai suatu unsur perencanaan tata ruang merupakan unsur yang 
sangat penting untuk men capai tingkat efisiensi pergerakan penduduk 
dari satu titik ke titik lain.

Kualitas lingkungan menjadi pertimbangan penting pula dalam 
perencanaan tata guna lahan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan 
dari adanya suatu kawasan industri menjadi pertimbangan penting 
sebelum ditentukan suatu kawasan menjadi kawasan industri atau 
tidak. Aliran udara, aliran limbah cair, dan lokasi pembuangan atau 
peng olahan limbah padat hen daknya dijadikan pertimbangan serius. 
Studi-studi hidrogeologi dan lingkungan merupakan studi yang harus 
dilakukan.

Aspek keadilan yang dimaksud adalah adanya peme rataan bagi 
semua golongan masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang ada. 
Menteri Dalam Negeri Rudini sewaktu membuka Seminar Internasional 
mengenai Manajemen Perkotaan di Surabaya, Mei 1992, menekankan 
perlunya penyusunan tata ruang yang demokratis, yaitu pelibatan 
sebanyak mungkin kalangan masyarakat untuk membahas rencana 
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penentuan fungsi tanah (dan juga air) di perkotaan. Dengan demikian, 
kepentingan sebanyak mungkin pihak tertampung dan rencana tata 
ruang yang ditetapkan juga akan lebih baik.13 Ramlan Sur bakti 
mengata kan bahwa setidak-tidaknya output tata ruarig yang demokratik 
meliputi tiga hal. Pertama, distribusi barang dan jasa yang menyangkut 
kebutuhan utama (necessities), se perti perumahan, pekerjaan, dan 
fasilitas pendidikan dan ke sehatan yang merata kepada semua warga 
kota. Kedua, proses pembebasan tanah tidak hanya harus transparan 
dan melibat kan pihak yang independen, tetapi juga harus dapat meng-
angkat derajat hidup pemilik tanah menjadi lebih baik. Ketiga, 
penyediaan ruang publik (public space) yang memadai, baik untuk 
anak-anak dan remaja maupun bagi orang dewasa.14

Adanya partisipasi politik para warga kota dalam penyu sunan 
rencana kota akan membawa dampak positif terhadap output yang akan 
dihasilkan. Warga kota harus mengetahui wawasan masa depan kota 
yang mereka tempati, yang dapat memenuhi kebutuhan material dan 
non-materialnya. Semua golongan masyarakat perlu dilibatkan se-
demikian rupa dalam proses ini. Segregasi sosial dalam pemanfaatan 
lahan harus dihindari. Integrasi sosial perlu dilakukan sedemikian rupa, 
dimulai dengan alokasi lahan yang relatif merata kepada semua 
golongan masyarakat, baik berdasarkan etnik maupun berdasarkan 
strata ekonomi.

Ekslusivisme beberapa pemukiman di kawasan Jabotabek yang 
hanya dihuni oleh golongan minoritas Cina menunjukkan adanya 
ketidak beresan dalam perencanaan dan pemanfaatan lahan. Walaupun 
proyek perumahan tersebut dibangun oleh perusahaan swasta, namun 
pemerintah kota dapat mengatur sedemikian rupa bahwa pemanfaatan 
ruang harus diintegrasi kan ke dalam perencanaan sosial

c.  faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan, Kota di 
Negara berkembang

Prinsip-prinsip perencanaan Iahan di atas merupakan prinsip ideal 
yang seharusnya dapat diterapkan dalam pe rencanaan dan pelaksanakan 
rencana kota. Namun, dalam ke nyataannya banyak kota-kota di negara-
negara yang sedang berkembang tidak dapat melaksanakan rencana tata 
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ruang yang telah disusun dengan baik. John L Taylor dan David G. 
William menyebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbang kan 
dalam merencanakan kota di negara yang sedang berkem bang sebagai 
“generating factors” atau faktor-faktor penyebab. Generating factors 
dibedakan menjadi enam kategori, yaitu: demografi, ekonomi, politik, 
sosial, lingkungan, dan teknologi.15

Faktor demografi bersumber pada urbanisasi yang ber langsung di 
negara-negara yang sedang berkembang, yang didorong baik oleh 
faktor pendorong maupun faktor penarik. Kota-kota menjadi tempat 
impian bagi kaum migran yang da tang dari desa untuk mencari 
pekerjaan dan peluang usaha. Sebaliknya, sektor pertanian yang men-
jadi tumpuan penduduk desa semakin tidak menarik karena tidak 
memberikan nilai tukar yang menarik. Term of trade produk pertanian 
semakin merosot dibandingkan dengan produk non-pertanian.

Faktor demografi di atas berkaitan dengan dualisme eko nomi 
antara kota dan desa yang masih dirasakan di negara yang sedang 
berkembang, sebagaimana dijelaskan dalam pen dekatan ekonomi 
dalam Bab 2 sebelumnya. Sektor perkotaan merupakan sektor modern, 
sementara sektor pedesaan meru pakan sektor tradisional. Sebaliknya, 
di daerah perkotaan ber kembang pula sektor tradisional, yaitu sektor 
informal, sebagai penampung anggota masyarakat kota yang tersisih 
dari sektor formal-modern. Pedagang asongan, penjual bakso dan 
peker jaan sejenis merupakan peluang-peluang usaha yang digeluti oleh 
masyarakat kota yang marjinal dan tidak mampu untuk memasuki 
sektor formal-modern.

Perencanaan kota sendiri bukanlah merupakan suatu ke giatan yang 
berdiri sendiri, namun berkaitan dengan unit-unit politik yang ada 
dalam pemerintahan kota, kelompok kepen tingan, partai politik, 
kelompok penekan, masyarakat, LSM, dan sebagainya. Dalam kerangka 
ini, manajemen dan perenca naan kota dipandang sebagai proses politik, 
dalam arti ia tidak hanya menghasilkan outcomes saja - di mana sebagian 
ke lompok masyarakat ada yang menang dan sebagian menjadi pihak 
yang kalah. Dalam kerangka ini, perencanaan kota pada hakekatnya 
merupakan konsiliasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, di 
mana politisi dan administrator sebe narnya hanya membuat semacam 
political judgement. “Cullingworth’’ menyatakan bahwa:
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“Planning should be conceived, therefore, not as the identification of 
problem and their resolution, but as a process of balancing conflicting 
claims on scares resources, of deciding who is to benefit and who is to 
bear the costs of planning decisions, and of achieving compromises 
between conflicting interests”

(Perencanaan seharusnya tidak dikonsepsikan sebagai identifikasi 
masalah dan pemecahannya, tetapi sebagai proses penyeimbangan 
klaim terhadap sumber daya yang terbatas, yang memutuskan siapa 
memperoleh keuntungan dan siapa yang membayar biaya untuk 
keputusan dalam perencanaan, dan pencapaian kompromi antar 
kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan).

Dari pemahaman di atas jelas bahwa perencanaan lebih digambarkan 
sebagai proses penyeimbangan kepentingan dari berbagai kelompok 
atau golongan yang ada di masyarakat kota dalam mengalokasikan 
sumber daya yang terbatas. Sum ber daya yang terbatas tersebut adalah 
air, tanah, udara, dan ruang. Pemahaman ini menarik untuk dicermati 
bila kita me lihat perencanaan ruang kota-kota di Indonesia. Rencana 
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) seringkali tidak dapat dilak sanakan 
secara efisien di lapangan, karena golongan masyara kat yang mampu 
atau mempunyai akses ke pengambilan ke putusan (decission maker) 
berusaha sedemikian rupa untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan 
kepentingan mereka. Penggusuran tanah-tanah rakyat di sekitar 
pinggiran kota untuk pembangunan perumahan atau pertokoan di 
kota-kota besar Indonesia merupakan contoh nyata dari hal tersebut.

Kawasan Puncak di Cianjur sesuai dengan Keputusan Pre siden 
Nomor 53 Tahun 1989 yang mengatur pengendalian pem bangunan 
fisik di kawasan Puncak, sampai saat ini, keputusan ini seperti macan 
ompong yang tidak mampu me nahan lajunya pembangunan kawasan 
Puncak yang dilakukan oleh pihak swasta. Konversi lahan pertanian 
menjadi peru mahan mewah atau hotel berbintang merupakan gejala 
alamiah yang cepat terjadi dimana pemerintah tidak mampu mena-
hannya. Di lain pihak, Keputusan Presiden tersebut dimak sudkan 
untuk melindungi kawasan Puncak sebagai kawasan peresapan air 
(reservasi) untuk kebutuhan air bersih di DKI Jakarta.

Secara skematis John R. Minnery menggambarkan ba gaimana 
dimensi politis sangat berpengaruh dalam peren canaan kota, di mana 
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kepentingan banyak pihak harus terako modasi dalam pelaksanaan 
rencana ataupun pembuatan ren cana itu sendiri, seperti tampak pada 
gambar berikut ini.

Gb. 6.1. Empat Peranan yang Dijalankan oleh Perencana Kota

Melihat empat peranan yang secara alamiah dimainkan oleh 
perencana kota di atas, kita dapat melihat bahwa peran politis sangat 
mempengaruhi dan mengatasi peran teknis, spe sialis, dan birokratis. 
Sebagai contoh, Pemerintah Daerah (Pem da) Kaota Bekasi harus 
mengubah RUTRW-nya sebanyak dua kali, karena adanya tekanan 
dari Pemda DKI Jakarta. Te kanan ini sudah tentu sangat bersifat politis, 
di mana peng ambilan kebijakan di DKI Jakarta mempunyai otoritas di 
atas Pemda Kota Bekasi, sehingga dengan demikian dapat memaksakan 
kepentingannya kepada Pemda Kota Bekasi. Dalam posisi seperti ini, 
semua analisis teknis yang berkaitan dengan rawannya banjir sebagai 
akibat pembangunan peru mahan secara besar-besaran untuk me-
nampung kebutuhan rumah penduduk DKI Jakarta, menjadi per-
timbangan yang rendah dalam perencanaan penggunaan lahan. 
Peristiwa ban jirnya sebagian besar perumahan yang terjadi di musim 
peng hujan di Bekasi pada awal tahun 1996 lalu merupakan indikator 
signifikan bahwa semakin luas lahan peresapan air yang ter tutup.
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Posisi perencana kota di Bappeda Pemda Kota Bekasi sudah tentu 
tidak dapat berbuat banyak jika pada tekanan politis yang dilakukan 
oleh pengusaha-pengusaha yang ber kolusi dengan pejabat di pemerintah 
pusat di Jakarta. Sinyale men yang dikemukakan oleh Cullingworth di 
atas nampaknya mempunyai validitas yang tinggi jika kita lihat di 
lapangan.

Sedangkan masalah sosial yang harus dipertimbangkan dalam 
penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang kota sangat bervariasi, 
seperti pemukiman kumuh dan masalah -masalah sosial ikutannya. 
Akibatnya, lingkungan pemukiman yang tidak kondusif sebagai sarana 
pendidikan bagi generasi muda tersebut berkorelasi erat dengan 
penyalah gunaan obat dan tingginya angka kriminalitas.

Dari berbagai masalah yang termasuk dalam “generating factors” di 
atas, telah memberikan ide segar bagi perencana kota di negara-negara 
yang sedang berkembang bahwa perlu nya pergeseran dari paradigma 
tradisional ke paradigma yang baru. Paradigma baru tersebut bersumber 
pada dua pertanyaan pokok, yaitu:

•	 Ruang	lingkup	perencanaan.	Perencanaan	harus	menca	kup	semua	
segi kehidupan masyarakat kota, yaitu sosial, ekonomi, politik, 
ruang, dan lingkungan, dengan menya dari bahwa masalah yang 
dihadapi sangat kompleks. 

•	 Metodologi	perencanaan.	Bagaimana	rencana	harus	difor	mulasikan	
agar dapat menampung semua isu yang ada.

Paradigma perencanaan tradisional yang mempunyai karakteristik: 
penekanan pada rencana jangka panjang, di mana rencana lebih me-
rupakan produk daripada proses; penekanan pada rencana fisik, kualitas 
strategis yang rendah dan tidak adanya keterkaitan dengan pengguna; 
ternyata tidak dapat memecahkan masalah perkotaan secara mendasar. 
Sebuah rencana kota biasanya hanya terbatas pada rencana tata guna 
lahan dan infrastruktur fisik lainnya dalam rencana detailnya, namun 
kurang menyentuh pada proyeksi ekonomi dan elemen sosial yang 
terkait dengan rencana fisik tersebut. Sebaliknya, paradigma baru harus 
mempunyai karakteristik, seperti lebih berorientasi pada jangka pendek, 
penggunaan anggaran, dan peralihan dari rencana fisik semata. Dalam 
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praktek pembuatan rencana kota, masyarakat kota sebagai pengguna 
(user) harus lebih dilibatkan.

Dengan demikian, kriteria untuk mengukur keberhasilan rencana 
kota di negara yang sedang berkembang lebih kom pleks daripada di 
negara industri maju. Rencana harus mengacu kepada nilai-nilai dasar 
(value-basis of responsive planning and development), yaitu:

Nilai Dasar Fisik Spiritual
Primer Sekunder Harga Diri Kebebasan

Komponen Makanan dan Minuman
Kesehatan
Rumah
Pendidikan
Komunikasi
Infrastruktur

Barang dan 
Pelayanan

Keamanan
Identitas
Keadilan
Kehormatan

Pilihan
Partisipasi
Kekuasaan
Tanggungjawab

Interaksi antara lingkungan dengan manusia

Gb. 6.2. Kebutuhan Dasar Manusia sebagai Acuan Evaluasi Rencana dan Program 
Kota
Sumber: John W. Taylor and David G. William, Urban Planning Practice in 
Developing Countries, The Free Press, New York, 1982, h. 51.

Berdasarkan kriteria di atas, kegiatan perencanaan kota harus 
mengacu kepada realisasi nilai-nilai dasar. Distribusi pe layanan publik 
perkotaan, sebagai contoh, terlebih dahulu ha ruslah menjawab 
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

•	 Berapa	 persenkah	 penduduk	 kota	 yang	 terjangkau	 pe	layanan	
publik tertentu?

•	 Apakah	 pelayanan	 tersebut	 dibutuhkan	 oleh	 penduduk	 miskin?	
Kalau dibutuhkan, berapa volumenya, berapa har ga yang dapat 
dibayar dan di manakah lokasi yang layak? 

•	 Apakah	program	dapat	meretribusikan	kepemilikan	ke	pada	kaum	
miskin?

d.  Perencanaan Kota di indonesia

Bila melihat evolusi perencanaan pembangunan kota di Eropa dan 
Amerika, industrialisasi merupakan salah satu faktor pendorong adanya 
perencanaan pembangunan kota. Hal ini berbeda dengan konteks 
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Indonesia. Terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi faktor-
faktor dasar kota di Indonesia. Per tama, perkembangan kota di 
Indonesia bukan disebabkan adanya industrialisasi, melainkan karena 
kurang mengun tungkannya kondisi di daerah pedesaan. Kondisi ini 
mempengaruhi faktor-faktor dasar kota di Indonesia, antara lain dalam 
struktur basis perekonomiannya, di mana terjadi dualisme per ekonomian 
kota, yakni ekonomi modern dan ekonomi tradi sional. Kondisi ini 
memperbesar sektor informal di kota, yang pada gilirannya berpengaruh 
pada struktur fisik kota.

Kedua, keadaan masyarakat, khususnya kondisi struktur peme-
rintahan di Indonesia dan organisasi masyarakat, tingkat pengetahuan 
serta kebutuhan dasarnya, dan sebagainya.

Ketiga, keadaan struktur pemerintahan di Indonesia yang menganut 
sistem perangkat pemerintah daerah (desentralisasi) dan perwakilan 
pemerintah pusat di daerah (dekonsentrasi).

Keempat, belum mantapnya bidang dan proses perenca naan kota di 
Indonesia, sehingga mekanisme pendukungnya belum berjalan lancar.

Kelima, beragamnya jenis kota di Indonesia, terutama menyangkut 
besaran serta kompleksitas permasalahannya. Hal ini bisa dilihat dari 
beragamnya kota-kota yang ada di Indo nesia, baik kota besar, kota 
menengah maupun kota kecil, dan juga beragamnya kondisi kota-kota, 
baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa.

Kelima kondisi di atas berpengaruh terhadap model pe rencanaan 
yang diterapkan di Indonesia, karena dari berbagai kondisi tersebut 
diupayakan penerapan model yang sesuai.

Bila kita mengkaji perencanaan pembangunan kota di Indonesia, 
menurut Sudjana Rochyat, paling tidak terdapat dua pandangan dasar 
yang dapat diterapkan untuk mengupas per masalahan dan mengenali 
berbagai problematika perkotaan. Pertama, memandang kota sebagai 
dimensi fisik dari kehi dupan kegiatan usaha manusia yang memberikan 
berbagai implikasi pada aspek-aspek pembangunan. Kedua, kota dipan-
dang sebagai bagian dari suatu sistem yang menyeluruh dari kehidupan 
dan kegiatan usaha manusia dan masyarakat yang saling terkait dengan 
upaya pada aspek-aspek pembangunan lainnya.18

Namun, dilihat dari fungsi dan peranan kota sebagai pusat 
pemukiman penduduk, pusat pendidikan, pusat kegiatan eko nomi, 
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dan sebagainya, menunjukkan bahwa kota tidak hanya dipandang dari 
dimensi fisik semata, tetapi lebih merupakan bagian dari suatu sistem 
yang menyeluruh, yang hal ini akan dilihat dari perjalanan pembangunan 
kota di Indonesia.

Model Perencanaan pada Masa Kolonial
Pada masa kolonial, kondisi perkampungan yang parah mendapat 

perhatian dari sejumlah orang Eropa yang tinggal di Indonesia. Mereka 
mengungkapkan kondisi tersebut dalam Kongres Perumahan 
Internasional Kesepuluh di Scheveningen, 1913 melalui makalah dari 
H.F. Tillema yang berjudul : “From Living and Habitation, from 
Building, House and Gardens” yang menyangkut kondisi kehidupan 
perkampungan di Se marang.

Kondisi perkampungan tersebut juga mendapat perhatian dari Ir. 
Thomas Karsten yang tinggal di Indonesia tahun 1914 -1945, yang 
secara aktif terlibat dalam pembangunan perkotaan di Indonesia, baik 
sebagai seorang perencana maupun penasihat. Karsten juga yang me-
mulai pendekatan barat dalam pem bangunan perkotaan di Indonesia. 
la terlibat dalam pemba ngunan perkotaan, dengan fokus perhatiannya 
pada masalah -masalah perumahan, khususnya pada kondisi-kondisi 
perkam pungan yang sangat memprihatinkan. la juga terlibat sebagai 
penasehat perencanaan kota di Semarang yang mencoba mela kukan 
perbaikan kampung dan perumahan dan berbagai perluasan rencana di 
beberapa kota, yang sebagian besar me rupakan tempat tinggal orang-
orang Eropa, seperti Kota Ban dung, Jakarta, Surabaya dan Semarang. 
Berdasarkan penga lamannya di Semarang, ia menulis laporan penting 
pada De centralisatie Congres, tempat di mana ia merundingkan kon-
sepnya, yang berusaha memadukan kebudayaan lokal dengan kebudaya-
an Barat.

Konsep Karsten kemudian diakui sebagai pemikiran yang progresif 
dan komprehensif, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan di 
Belanda, yang berdasar pada undang-undang perumahan (Housing Act) 
tahun 1901. Bagaimanapun, konsep Karsten dipengaruhi oleh pe-
mikiran perencanaan kota dari Barat, seperti perencanaan Geddes pada 
analisis perkotaan dengan adanya pembagian kota, yang secara jelas 
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terlihat pada rancangan perencanaan kota di Jawa (Bill of Town Planning 
ofJava) oleh Komite Perencanaan Kota (1934) di mana Karsten duduk 
sebagai anggota. Karsten memainkan peran penting dalam komite ter-
sebut. la adalah orang yang paling berjasa dalam pembuatan 
memorandum rancangan perencanaan kota, yang kemudian dikenal 
sebagai Stadvorming Ordonantie (SVO).

Model Perencanaan pada Masa Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan, masalah pembangunan per kotaan belum 

mendapat perhatian dari para pengambil kebi jakan, mengingat pada 
masa itu bangsa Indonesia baru saja berbenah untuk mempertahankan 
kemerdekaan dan mene gakkan jalannya pemerintahan.

Di bidang pemerintahan daerah, diberlakukan Undang Undang 
Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Dalam 
undang-undang tersebut disebutkan bahwa wilayah In donesia dibagi 
atas beberapa propinsi, karesidenan, kabupaten dan kota (gemeente). 
Jadi, kota-kota pada masa itu meliputi ibukota propinsi, ibukota 
karesidenan, ibukota kabupaten, serta kota-kota lainnya.

Namun, pada waktu itu pemerintah kolonial masih berada di 
Indonesia sampai dengan tahun 1949. Pada tahun 1948, pemerintah 
kolonial membuat peraturan perundangan menge nai perencanaan 
perkotaan yang berdasarkan pada konsep Karsten, yaitu Stadvorming 
Ordonantie (SVO) 168 tahun 1948 mengenai pembentukan kota dan 
Stadvorming Verordening (SVV) 40 tahun 1949 sebagai peraturan 
pelaksana nya. Dengan keputusan Gubernur Jendral, SVO dan SVV 
diberlakukan di 13 kota besar di Indonesia, yaitu Batavia, Tegal, 
Pekalongan, Semarang, Salatiga, Surabaya, Malang, Padang, Palembang, 
Banjarmasin, Cilacap, Tangerang, Bekasi, dan wilayah di sekitar 
Kebayoran dan Pasar Minggu. Maksud utama SVO dan SVV adalah 
sebagai aturan untuk menjamin pembentukan kota yang dipertimbang-
kan dengan lebih matang, khususnya dalam pem bangunan kembali 
kota-kota yang rusak akibat perang. Setelah Belanda meninggalkan 
Indonesia tahun 1949, peraturan me ngenai pembangunan kota di 
Indonesia masih mengacu ke pada SVO dan SVV di atas.
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Model Perencanaan pada Masa Orde baru
Pada masa Orde Baru, kegiatan pembangunan lebih teren cana, 

yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 
yang dimulai pada tahun 1969 sebagai rencana pem bangunan jangka 
menengah (lima tahunan), dan terdapat pula Pembangunan Jangka 
Panjang (PJP) dalam jangka waktu 25 tahunan. Dengan titik berat 
pembangunan pada pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi 
di Indonesia semakin man tap. Hal ini membawa implikasi pada per-
tumbuhan penduduk dan pertumbuhan kota-kota yang pesat, khusus-
nya kota-kota besar sebagai wilayah tujuan urbanisasi.

Mengingat perkembangan perkotaan di Indonesia yang pesat, 
SVO dan SVV yang diberlakukan tidak lagi sesuai dengan aspirasi 
rakyat yang merdeka dan sedang membangun.19 Untuk menyesuaikan 
dengan perkembangan masyarakat, maka telah coba digarap dengan 
tampilnya DPUTL (Departemen Pekerjaan Umum Tenaga Listrik) 
yang memprakarsai penyu sunan Rancangan Undang-Undang (RUU) 
tentang Bina Kota. RUU Bina Kota yang pertama telah selesai diajukan 
dalam pem buatan undang-undang. Namun sampai dengan tahun 
1975, RUU itu beium ditetapkan sebagai undang-undang. Sementara 
itu, telah terjadi perubahan dasar hukum ketatanegaraan, di antaranya 
Undang-Undang Nomor 18 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah tahun 1965 yang telah disempurnakan menjadi Undang-
Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di 
Daerah. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut, maka 
RUU Bina Kota harus disesuai kan dengan perubahan tersebut.

Sambil menunggu diundangkannya Undang-Undang Tata Bina 
Kota, Menteri Dalam Negeri memberikan pegangan de ngan Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: Pemda/18/3/6 tanggal 15 Mei 
1973 tentang Penyusunan Rencana Pem bangunan Kota Bagi Tiap 
Ibukota Kabupaten. Dalam surat edaran tersebut SVO dan SVV masih 
menjadi pegangan. Jadi, dengan surat edaran ini SVO dan SVV tidak 
hanya berlaku bagi 13 kota yang tersebut di atas, namun diberlakukan 
di seluruh ibukota kabupaten. Pada saat itu semakin dirasakan, penting-
nya penyusunan rencana pembangunan kota meng ingat perkembangan 
kota-kota di Indonesia yang tidak merata. terdapat Beberapa kota yang 
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maju dengan sangat pesat seperti kota-kota di Jawa yang tidak sebanding 
dengan kota-kota la innya, telah menimbulkan kesenjangan antar 
spasial, antar kota maupun antar daerah.

Kemudian pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Men teri 
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 tahun 1980 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kota, agar perkembangan kota lebih terarah. 
Menurut Permendagri tersebut, terdapat 3 jenis perencanaan kota, 
yaitu:

1.  rencana Induk atau rencana Umum Kota (Master Plan)

Yaitu rencana yang disusun secara menyeluruh dan ter padu dengan 
menganalisis segala aspek dan faktor dalam suatu rangkaian yang 
bersifat komprehensif, berupa uraian-uraian dalam teks kebijaksanaan 
dan langkah-langkah yang bersifat mendasar, yang dilengkapi dengan 
data-data serta peta-peta penggunaan tanah. Jadi, rencana induk ini 
disusun sesuai dengan pola dan karakter masing-masing kota serta luas 
wila yah dan ruang lingkup wilayah yang dilayani, yang tergantung 
pada lokasi sumber daya yang akan dikembangkan dan jenjang kota 
tersebut dalam wilayah nasional, regional, propinsi, dan sebagainya. 
Dari hasil analisis faktor perkembangan kota, di analisis juga pengaturan 
tata ruang kotanya, sehingga rencana induk ini dapat lebih memper-
lihatkan fungsi-fungsi utama pembangunan kota serta urutan prioritas 
faktor-faktor dominan yang perlu dikembangkan.

2.  rencana Peruntukan tanah

Rencana ini merupakan tindak lanjut dari rencana induk, yaitu 
rencana mengenai sub-wilayah kota yang diprioritaskan pengembangan-
nya (rencana zonasi) dari wilayah kota.

3.  rencana Kota terperinci

Rencana Kota Terperinci ini merupakan rencana fisik yang secara 
teknis telah siap untuk pedoman pelaksanaan yang me rupakan peng-
isian dari rencana peruntukan tanah, yang di lengkapi perpetakan tanah 
serta unsur-unsur kota.

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 di 
atas, kota-kota di Indonesia, sampai dengan kota ka bupaten, berusaha 
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untuk menyusun rencana induk kotanya (master plan). Dengan master 
plan ini perkembangan kota lebih terarah, sehingga diharapkan bisa 
menghindarkan kota dari kesemrawutan.

Mengingat perencanaan kota merupakan bidang tugas Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum, maka dikeluarkan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 Nomor: 503/KPTS/1985 tentang 
Tugas-Tugas dan Tanggung Jawab Pe rencanaan Kota. SKB ini mengatur 
pembagian tugas antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen 
Pekerjaan Umum. Dalam perencanaan kota, bidang administrasi men-
jadi tugas dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri, sedangkan 
bidang tata ruang (teknik planologi) menjadi tugas dan tang gung jawab 
Departemen Pekerjaan Umum.

Berdasarkan SKB di atas, perencanaan kota sudah menjadi lebih 
terperinci dan terstruktur, yang terdiri dari Rencana Umum Tata Ruang 
Perkotaan, Rencana Umum Tata Ruang Kota, Ren cana Detail Tata 
Ruang Kota, Rencana Teknik Ruang Kota dan Rencana Struktur 
Organisasi dan Tata Laksana Kelembagaan Kota serta Rencana 
Pembinaan Pembangunan Kota (RPPK).

Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRP) merupa kan 
suatu rencana struktur ruang kota yang disusun untuk menjaga konsis-
tensi perkembangan pembangunan suatu kota pada sebagian, satu atau 
lebih wilayah otonomi, dengan strategi perkotaan nasional dalam 
jangka panjang untuk menjaga keles tarian pembangunan kota dengan 
wilayah pengaruhnya. Hal ini berkaitan dengan konsep pembangunan 
kota pada PJP I sebagai simpul ekonomi, di mana perkembangan kota 
akan merambat pada wilayah sekitarnya (spreads effects trans mission of 
growth seperti teori Hirschman atau pun model cen ter pheriphery yang 
dikemukakan oleh Friedmann). RUTRP ini berisi rumusan tentang 
kebijaksanaan pengembangan pen duduk, rencana struktur pemanfaatan 
ruang kota, rencana struktur tingkat pelayanan kota, rencana sistem 
transportasi, rencana sistem jaringan utilitas kota, tahapan pelaksanaan 
pembangunan, dan indikasi unit pelayanan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) merupakan rencana 
pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pem-
bangunan antar sektor dalam rangka penyu sunan program-program 
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pembangunan kota dalam jangka panjang. RUTRK ini berisi rumusan 
tentang kebijaksanaan pe ngembangan penduduk, rencana pemanfaatan 
ruang kota, ren cana struktur tingkat pelayanan kota, rencana sistem 
trans portasi, rencana sistem jaringan utilitas kota, rencana kepadatan 
bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana pe-
manfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan kota, tahapan 
pelaksanaan pembangunan, dan indikasi unit pela yanan kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) merupakan rencana 
pemanfaatan ruang kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan 
perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pem-
bangunan kota. Wilayah perencanaan RDTRK ini mencakup sebagian 
atau seluruh wilayah perkotaan yang merupakan satu atau beberapa 
kawasan tertentu. RDTRK ini berisi rumusan tentang kebijaksanaan 
pengembangan pen duduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana 
struktur ting kat pelayanan kota, rencana sistem jaringan pergerakan, 
ren cana sistem jaringan utilitas kota, rencana kepadatan bangunan 
lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana perpetakan 
bangunan, rencana garis sempadan, rencana penanganan bangunan 
perkotaan, dan tahapan pelaksanaan pernbangunan.

Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) disusun untuk pe nyiapan 
perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan 
kota. RTRK berisi rumusan tentang ren cana tapak (site plan) pe-
manfaatan ruang kota, prarencana teknik jaringan utilitas kota, pra-
rencana teknik jaringan jalan, prarencana teknik bangunan gedung, 
pra rencana teknik bukan bangunan gedung serta indikasi proyek-
proyek.

Dalam perkembangannya, Departemen Dalam Negeri mengeluar-
kan peraturan yang berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
tahun 1987 tanggal 5 Oktober 1987 mengenai Pedoman Penyusunan 
Rencana Kota. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, struktur 
rencana kota sesuai dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Pekerjaan Umum, yang terdiri dari RUTRP, RUTRK, RDTRK, dan 
RTRK serta dilengkapi dengan Bagian Wilayah Kota (BWK) merupakan 
satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, yang terbentuk 
secara, fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya 
guna pelayanan fasilitas umum kota.
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Dibentuknya bagian wilayah kota tersebut akan dapat lebih 
mengoptimalkan dan memeratakan fasilitas umum kepada masyarakat 
di seluruh wilayah kota. Di samping itu, adanya BWK ini juga 
dimaksudkan untuk mengurangi ke padatan pada tempat-tempat 
tertentu di kota, seperti pusat perbelanjaan, pendidikan, dan sebagainya.

Adanya berbagai perubahan perundangan yang meng atur peren-
canaan kota di atas menyebabkan proses terben tuknya Rencana Umum 
Tata Ruang (RUTR) menjadi tersendat -sendat karena senantiasa harus 
menyesuaikan dengan keten tuan yang baru. Namun pada saat ini, 
hampir seluruh ibukota kabupaten di Indonesia telah mempunyai 
RUTR masing-ma sing.

Tabel 6.1. 
Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan Perencanaan Perkotaan 

di Indonesia sejak tahun 1948
Tahun Nama Peraturan/

Undang-Undang
Tingkatan Oleh Keterangan

1948 Stadvorming Ordonantie 
(SVO)

Ordonasi Diberlakukan bagi 13 kota di 
Indonesia

1949 Stadvorming Verordening Ketetapan Peraturan Pelaksana SVO
1951 Rancangan Perencanaan 

Fisik
RUU Cipta Karya, 

DPU
RUU pada masa kolonial

1970 RUU Perencanaan Kota RUU Cipta Karya, 
DPU

1973 Instruksi Mendagri
Nomor 18/2/6

Surat Edaran Depdagri 
Bangda

SVO dan SVV diberlakukan bagi 
seluruh kota di Indonesia

1976 Instruksi Presiden No. 1 
Tahun 1976

Surat Edaran Memperkuat Instruksi Mendagri

1980 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 4 tahun 1980

Ketetapan 
Depdagri

Bangda Instruksi Mendagri Tahun 1973 
di cabut

1982 RUU Perencanaan Kota RUU Cipta Karya, 
DPU

Memasukkan aspek lingkungan

1983 Rancangan Perencanaan 
Kota / Spasial

RUU Cipta Karya, 
DPU

Menggantikan SVO dan SVV

1984 Pedoman Umum 
Perencanaan Kota

Surat Edaran DPU

1984 Pedoman Mengenai Bentuk 
dan Isi Rencana Induk Kota

Surat Edaran DPU

1984 Ketentuan Mengenai Bentuk 
dan Ciri Rencana Induk Kota

Surat Edaran DPU

1984 Petunjuk Rencana Detail 
Sepanjang Jalan Arteri

Surat Edaran DPU

1984 Pedoman Konsolidasi Tanah 
Perkotaan

Ketetapan DPU
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1985 SKB Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Pekerjaan 
Umum No. 640-159 503/
kpts/1985

Keputusan Depdagri dan 
DPU

Permendagri No 4 th 1980 tidak 
berlaku lagi, sinkronasi tugas 
antara Depdagri dan DPU

1986 Keputusan Menteri PU No. 
640-1595 dan 60/kpts/85

Keputusan DPU Pedoman bagi SKB Mendagri 
dan Men PU

1987 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 2 Tahun 1987

Peraturan Depdagri Peraturan ini menggantikan No. 
4 Th. 1980

1988 Rencana Keputusan Ruang 
Perkotaan

Surat Edaran DPU Sebagai suatu undang-undang 
tentang perencanaan ruang di 
Indonesia

1988 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 59 Th. 1988

Surat Edaran Depdagri Pedoman Pelaksanaan 
Permendagri No. 287

1989 Instruksi Mendagri No. 14 Th. 
1988

Surat Edaran Depdagri Mengenai wilayah terbuka hijau

1992 Undang-Undang No. 24 Th. 
1992

Undang-
Undang

Tentang Penataan Ruang

Sumber: Winarso, Urban Planning Legislation in Indonesia, Tesis Master, Asian Ins-
titute of Technology, Bangkok, 1988.

Bila perencanaan ruang sebelumnya diatur dengan Pe raturan 
Menteri Dalam Negeri, maka pada tahun 1992 telah ditetapkan 
peraturan mengenai penataan ruang dengan un dang-undang, yaitu 
dengan Undang-Undang Republik In donesia Nomor 24 Tahun 1992. 
Undang-Undang ini meru pakan peraturan yang lebih lengkap dari 
peraturan yang ada sebelumnya, dan merupakan landasan bagi penataan 
ruang di Indonesia, baik yang menyangkut ruang di darat, laut mau-
pun Udara. Yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang dalam 
undang-undang ini adalah mencakup perencanaan struktur dan pola 
pemanfaatan ruang, yang meliputi tata guna air, tata guna tanah, tata 
guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Adanya penataan 
ruang ini dimaksudkan untuk terseleng garanya pemanfaatan ruang 
yang berwawasan lingkungan, pe ngaturan pemanfaatan ruang kawasan 
lindung dan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan yang berkualitas 
bagi kehidupan bangsa, dengan pengelolaan sumber daya (alam, 
buatan, ma nusia) yang seimbang dan selaras dengan kelestarian ling-
kungan.Berbeda dengan peraturan perencanan tata ruang sebe lumnya, 
dalam undang-undang ini juga telah dicantumkan mengenai hak dan 
kewajiban setiap anggota masyarakat dalam bidang penataan ruang 
(pasal 4, 5 dan 6), serta unsur partisipasi masyarakat (pasal 12 ayat 1), 
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karena bagaimanapun, tujuan penataan ruang adalah untuk masyarakat, 
sehingga sudah seha rusnya bila masyarakat juga dilibatkan di dalamnya.

UU No. 32 tahun 2004 telah mengubah pemerintahan yang 
sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi, dan hal ini turut mem-
pengaruhi kebijakan pengelolaan terkait dengan penetaan ruang. UU 
No. 26 Tahun 2007 akhirnya muncul untuk dapat pada masa otonomi 
daerah menggantikan UU No. 24 Tahun 1992 yang sudah tidak sesuai 
lagi dengan saat ini. Rencana Tata Ruang berdasarkan pada UU No.26 
Tahun 2007 Pasal 7 memberikan kewenangan penyelenggaraan pe-
nataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah, hal ini me-
nanda kan pemerintah daerah memiliki andil untuk dapat melakukan 
pentaan ruang. Dalam pasal 14 ayat 2 juga disebutkan jika dalam 
pentaan ruang disusun secara hirarki baik mulai dari rencana tata ruang 
wilayah nasional, provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota. 
Berbeda dengan UU sebelumnnya, dalam UU. No 26 tahun 2007 ini 
pada pasal 35 dijelaskan pula mengenai penetapan peraturan zonasi, 
perizinan, pemberian intensif dan disintensif, serta adanya pengenaan 
sanksi. 

Pada tahun 2010, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran 
Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Dalam Peraturan ini masya-
rakat menjadi partisipasi aktif dalam perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta hak 
dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

E.  Penggunaan lahan di indonesia

Proses menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam pe rencanaan dan 
pelaksanaan kota bukanlah hal yang mudah. Pelaksanaan rencana tata 
ruang yang konsekuen berarti suatu usaha yang optimal untuk me-
nyeimbangkan kepentingan dari berbagai kelompok atau golongan 
yang ada di masyarakat kota dalam mengalokasikan sumber daya yang 
terbatas: air, tanah, udara, dan ruang. Pemahamam ini menarik untuk 
dicer mati apabila kita melihat dari peristiwa selama tahun 1996 tam-
pak jelas bahwa rencana tata ruang wilayah atau daerah sering kali hanya 
merupakan dokumen penghias lemari kantor Kepala Daerah atau 
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Bappeda, karena golongan masyarakat yang mam pu atau mempunyai 
akses ke pengambil keputusan berusaha memanfaatkan ruang sesuai 
dengan kepentingannya, dan se baliknya melanggar rencana tata ruang 
yang ada. Dalam kenya taannya, pelaksanaan suatu kawasan sangat 
bermuatan eko nomis-politis dari berbagai macam pihak yang meng-
inginkan sumber daya lahan yang terbatas jumlahnya.

Manajemen perizinan yang pada hakekatnya merupakan mekanis-
me kontrol dan sarana untuk membela kepentingan umum, sering 
hanya jaringan formalitas saja. Izin prinsip, izin lokasi, dan izin men-
dirikan bangunan (IMB) dapat dijadikan semacam mekanisme kontrol 
yang harus mengacu pada atau menjadi instrumen rencana tata ruang 
yang ada. Namun sering kali yang terjadi di lapangan, suatu kawasan 
hutan lindung atau daerah resapan air telah berubah fungsi menjadi 
pemu kiman elite atau lapangan golf. Izin prinsip dan ijin lokasi se-
ringkali diberikan dengan tidak mengacu kepada rencana yang ada. 
Sebagai contoh, kita dapat lihat dari data komulatif tentang proses 
perubahan fungsi lahan pada tahun 1980-an yang di himpun oleh 
Tommy Firman berikut ini.

Tabel 6.2. 
Lokasi dan Pemberian Izin Prinsip dan Izin Lokasi di Kawasan 
Jabotabek Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah 1980-1989

KAB. SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG
Kebutuhan Dalam Proses 

Dibebaskan
Sub-Total Kebutuhan Dalam Proses Sub-Total 

Dibebaskan
Total

Lok Luas Lok Luas Lok Luas Lok Luas Lok Luas Lok Luas Luas
Kota 
Bogor

P
NP
T

0
3
3

00.00
4.03
4.03

2
3
5

16.48
8.53

25.01

2
6
8

16.48
8.53

25.01

1
3
4

3.00
15.21
18.21

0
2
2

0.00
22.03
22.03

1
5
6

3.00
37.24
40.24

19.48
45.77
85.25

Bogor P
NP
T

35
10
54

485.05
46.19

531.24

36
39
75

1363.05
588.29

1071.34

71
50

129

1868.10
634.45

2502.58

26
47
73

299.72
566.71
868.43

40
165
205

13119.25
1220.80
2539.43

66
212
276

1818.97
1788.89
3407.86

3487.07
2423.37
5810.44

Tangerang P
NP
T

52
104
156

3261.01
169.81

3400.82

56
15
71

1080.19
133.63

10038.04

106
119
227

1465.20
303.66

14368.66

46
151
197

7237.25
712.14

7949.39

65
86

151

5811.41
83.91

5895.33

111
237
348

13048.68
790.05

13844.72

2711.86
1093.72

28219.58
Bekasi P

NP
T

11
2

13

232.50
75.00

507.50

45
7

52

1251.44
355.60

1007.24

56
9

65

1483.94
430.50

1014.74

11
9

20

399.63
55.02

454.65

57
113
170

835.82
1153.17
1988.98

68
122
190

1235.45
1208.19
2443.64

2719.39
1638.99
4358.36

Jabotabek P
NP
T

55
126
226

3976.56
295.00

4297.56

139
54

253

13455.15
1062.44
4537.60

237
192
429

17433.72
1277.47

18711.19

84
210
294

7939.60
1351.08
9290.68

162
366
328

7966.48
2479.30

10445.78

245
575
822

15906.08
3830.38

19736.45

33339.60
5207.09

38547.05

Sumber: Tommy Firman dan Ida Ayu Indra Dharmapatni, Mega-Urban Regions in 
Indonesia; The Case of Jabotabek and Bandung Metropolitan. Makalah 
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disampaikan pada International Conference on Managing The Mega-
Urban Regions of ASEAN Countries Policy Challenges and Responses, 
Asean Institute Technology of Bangkok, 30 Nov - 3 Dec 1992.

Ket: P (Perumahan) NP (Non Perumahan) T (Total)

Dari data yang terekam selama sembilan tahun (1980 -1989) di 
atas nampak jelas bahwa Iuas lahan yang dibebaskan di wilayah 
Jabotabek untuk proyek perumahan dan industri atau pelayanan lain-
nya lebih banyak tidak sesuai dengan ren cana tata ruang dari masing-
masing daerah, atau lahan yang berubah fungsinya sesuai dengan 
rencana lebih luas daripada yang sesuai dengan rencana. Kalau diamati 
dari musibah banjir misalnya, data pada tahun 1980-an yang lalu dapat 
menjadi potret untuk menelaah penyebab banjir yang menimpa kota- 
kota besar pada tahun 1996 yang lalu. Secara keseluruhan luas lahan di 
wilayah Jabotabek yang berubah fungsinya sesuai dengan rencana tata 
ruang adalah 18.711,19 hektar (48,54%) dibandingkan dengan luas 
lahan yang tidak sesuai dengan rencana, yakni 19.736,45 hektar 
(51,46%). Dengan kata lain, lebih kurang separuh dari luas lahan atau 
proyek perubahan fungsi lahan di wilayah Jabotabek yang dilakukan 
melalui proses formal (perizinan) tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah. Data ini belum termasuk perubahan fungsi lahan 
informal, yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melalui proses 
perizinan.

Sebuah proyek yang harus dilengkapi dengan dokumen Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pun masih menjadi pertanya-
an. Secara riil terlihat praktek pelaksanaan Amdal di Indonesia selama 
ini adalah, rumitnya proses dan mekanisme prosedural, lamanya 
tenggang waktu pembuatan, dan banyaknya dokumen Amdal yang 
fiktif. Masalah ini dapat dibuktikan dengan munculnya kenyataan 
kolusi antara tim teknis dengan konsultan, anggota komisi dengan 
pemrakarsa, konsultan dengan anggota masyarakat, konsultan dengan 
tim teknis, konsultan dengan tim teknis, dan komisi dengan tim teknis. 
Akibatnya, proses pengambilan keputusan yang memakai mekanisme 
voting serta persidangan tidak memenuhi harapan. Selanjutnya, Amdal 
fiktif pun keluar. Izin prinsip diberikan tanpa adanya rekomendasi 
sidang, atau malah perizinan sudah keluar sementara studi Amdal 
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sedang berjalan. Keterbukaan dokumen Amdal bagi masyarakat tidak 
berjalan sesuai harapan, dan bahkan masyarakat yang terkena dam-
paknya secara langsung tidak mengetahui adanya suatu proyek.

Aspek ketiga dalam pelaksanaan rencana tata ruang ada lah yang 
menyangkut kesadaran para pengambil kebijakan di kota-kota besar 
Indonesia tentang kesatuan wilayah. Selama ini sering terjadi tindakan 
yang fragmentatif dari pejabat yang berwenang dalam penataan ruang, 
sikap egoistis kewi layahan, yang pada gilirannya akan membawa 
dampak ling kungan yang serius. Banjir atau polusi udara atau pen-
cemaran air yang tidak mengenal batas wilayah administratif. Dari 
pernyataan -pernyataan beberapa pejabat masih nampak sikap egois 
kewila yahan ini, sehingga menyulitkan dalam kesatuan tindakan.

Mekanisme pasar yang mendorong perubahan fungsi lahan dengan 
cepat. Dikabuapten Sleman, Nugoro (2012) menemukan bahwa peng-
gunaan lahan pada tahun 2006 hingga 2008 dilakukan dengan meng-
konversi luas tanah seluas 2359998m2 atau 1,42% dari jumlah luas 
keseluruhan permukiman yang ada di Kabupaten Sleman seluas 
166,330,758.99 m2. Dengan demikian maka pertumbuhan luas lahan 
yang terkonversi sebesar 1,42% per 3 tahun atau rata-rata 0,47% per-
tahun. Namun rata-rata pertumbuhan lahan terbangun tersebut baru 
rata berdasarkan pada izin yang ada di DPPD. Sedangkan berdasarkan 
data yang terdapat pada podes DIY, luas alih fungsi lahan yang terjadi 
di Kabupaten Sleman baik yang tidak berizin maupun yang berizin 
mencapai 550,05 Ha Luas ini didapat dari luas permukiman 2008 
dikurang luas permukiman 2006 yaitu; 16.633,08 Ha - 16.082,58 Ha 
= 550,05 Ha.
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bAb 7 

PElAyANAN PubliK PERKOTAAN

A.  Pendahuluan

Membicarakan manajemen pelayanan publik merupakan sua tu per-
soalan yang cukup rumit. Sebelum mengeksplorasi mana jemen 
pelayanan publik yang bagaimanakah yang dapat dire komendasikan 
dalam memberikan pelayanan publik kita perlu memahami ciri-ciri 
khusus pelayanan publik itu sendiri. Seba gaimana organisasi perkotaan, 
pelayanan publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:1

	Tidak dapat memilih konsumen;
 Peranannya dibatasi oleh peraturan perundang-undang an;
 Politik menginstitusionalkan konflik; 
 Pertanggungjawaban yang kompleks; 
 Sangat sering diteliti;
 Semua tindakan harus mendapat justifikasi; 
 Tujuan dan output sulit diukur atau ditentukan.

Dengan ciri-ciri di atas, pelayanan publik memerlukan manajemen 
yang khas, yang berbeda dengan manajemen or ganisasi yang dapat 
secara selektif memilih konsumen (customer)-nya. Peraturan pemerintah 
pusat atau pemerintah yang memberikan rambu-rambu bagi suatu 
organisasi yang mem berikan pelayanan pun menjadi suatu ciri yang 
khas. Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang dimiliki oleh 
suatu perusahaan negara harus sedemikian rupa mengkon sultasikan 



Achmad Nurmandi

270

setiap kebijakannya dengan pejabat yang berwenang untuk mensinkron-
kan semua kebijakan yang diambil. Ke naikan tarif kereta api, sebagai 
contoh, yang dianggap akan berdampak luas kepada pengeluaran 
masya   rakat harus men dapat persetujuan lembaga perwakilan dan 
menteri per hubungan yang bertanggung jawab dalam hal tersebut.

Studi dan pergumulan teoritis pelayanan publik, khu susnya di 
lapangan ilmu manajemen masih dalam tahap awal, sebagaimana lahir-
nya bidang baru manajemen publik. Bidang baru ini secara mendasar 
berbeda dengan manajemen publik (private management) yang secara 
esensial bertujuan untuk memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya. 
Hal yang sama terjadi dalam pergumulan pencarian teori pelayanan 
publik. Teori yang dikembangkan adalah yang berkaitan dengan pe-
ngaruh yang kuat dari etos manajemen di sektor swasta, yang mem-
fokus kan pada penerapan teknologi baru, reorientasi ma najer, pen-
capaian cost-effectiveness, menekankan pada proses produksi daripada 
output yang dihasilkan.2 

Penerapan teknologi baru merupakan suatu hal yang tidak dapat 
dihindari dalam mempercepat pemberian pelayanan seiring dengan 
semakin meningkatnya jumlah konsumen yang membutuhkannya. 
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran tidak 
mungkin dapat dilayani dengan mengandalkan kemampuan manual 
aparat pemerintah tanpa didukung oleh teknologi komputer database. 
Dalam kerangka ini, organisasi pelayanan publik harus secara cepat 
mengadopsi inovasi-inovasi baru di bidang teknologi informasi untuk 
me ningkatkan kinerja (performance) organisasinya. 

Reorientasi manajer atau aparat pemerintahan terutama ditujukan 
kepada pemberian kualitas pelayanan yang lebih baik dan perubahan 
sikap aparat pemberi pelayanan. Re orientasi sikap ini bukanlah hal 
mudah untuk dilakukan, ter utama di negara-negara yang memiliki 
tradisi kuatnya birokrasi pemerintah sebagai salah satu kekuatan politik. 
Birokrat-bi rokrat yang bekerja di pemerintahan merasa mereka sebagai 
penguasa yang mempunyai kekuasaan yang besar. 

Pencapaian efisiensi biaya yang tinggi telah menjadi salah satu 
tujuan birokrasi pemerintahan, seperti yang terjadi di Indonesia. 
Semakin kecilnya peranan minyak bumi sebagai pendapatan negara 
me nuntut pemerintah untuk mencari sum ber pendapatan lain. 
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Pemborosan dana yang tidak jelas tujuan nya akan mempersulit peme-
rintah sendiri. Dengan demikian, tidak ada lagi adagium klasik: yang 
penting habiskanlah ang garan yang ada sebelum hangus.

Proses produksi pun harus menjadi perhatian sektor pub lik, baik 
barang rnaupun jasa. Menurut pandangan masyarakat awam, semua 
urusan yang berkaitan dengan pemerintah pasti sulit dan memakan 
waktu yang lama. Urusan sertifikat tanah, sebagai contoh, sudah men-
jadi rahasia umum memerlukan waktu yang panjang dan prosedur 
yang berbelit-belit. Perhatian pemerintah sekarang untuk menyederhana-
kan semua prose dur perizinan merupakan suatu cara untuk menyem-
purna kan proses produksi jasa publik.

Prinsip-prinsip manajemen perusahaan swasta sebagai mana di-
gambar kan di atas tentunya tidak dapat begitu saja diterapkan pada 
pengelolaan sektor publik. Sebagaimana yang diadaptasi dari Leslie 
Willcoks dan Jenny Harrow3 berikut ini:

Tabel 7.1. 
Perbedaan Antara Sektor Publik dan Sektor Swasta

Faktor Pembeda Pelayanan Publik Sektor Swasta
Kekuasaan

Kekuatan Ekonomi
Mekanisme 
Pengambilan 
Keputusan
Fokus Perhatian 
pada Klien

Nilai yang Hendak 
Dimaksimalkan

Sumber Keuangan

Akuntabilitas 
Pertanggung-
jawaban Politik
Tujuan Utama

Kekuasaan berasal dari publik dan berdasarkan 
peraturan hukum tertentu

Memerlukan manajemen ekonomi nasional
Relatif terbuka dalam pemerintahan dan 
pengambilan keputusan dan menekankan pada 
perwakilan
Menjadi perhatian publik; Pihak yang terlibat 
sangat luas sebagai akibat dari perwakilan 
rakyat
Nilai dan tujuan yang majemuk
- Pelayanan
- Kepentingan Umum
- Keadilan
- Profesionalisme
- Partisipasi Konsumen
- Trade Off Uang Kompleks
Sumber keuangan berasal dari pajak
Akuntabilitas yang luas
Tanggap terhadap masalah-masalah politik dan 
rentang waktu politik yang pendek

Tujuan utama adalah kepentingan umum seperti 
keamanan di jalan raya, kesehatan, dan tidak 
ada retribusi

Kekuasaan Dewan Direksi dan 
memberikan pelayanan berdasarkan 
perencanaan perusahaan
Lebih merespon sinyal-sinyal pasar
Relatif rahasia dan menekankan pada 
kepastian usaha

Lebih berdasarkan pada pemegang 
saham atau pihak manajemen

Relatif terbatas

Sumber keuangan berasal dari 
keuntungan dan peminjaman
Akuntabilitas terbatas
Tidak ada dampak politik yang riil dan 
tidak ada keterbatasan waktu
Tujuan utama adalah keuntungan
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Indikator 
Keberhasilan 
Kebijakan

Arah kebijakan yang tidak jelas dan 
kompleksitas pelaksanaannya. Indikator 
keberhasilan yang kompleks dan penuh 
perdebatan

Kebijakan yang jelas
Indikator utama adalah data-data 
keuangan

Melihat perbedaan mendasar di atas, maka dapat dipa hami bahwa 
penerapan sistem manajemen swasta pada sektor publik mempunyai 
konsekuensi-konsekuensi yang rumit. Perbedaan mendasar pertama 
adalah sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan sektor publik berasal dari 
rakyat, sebagai pelak sanaan asas negara kedaulatan rakyat. Hal ini 
membawa konse kuensi kepada aparat atau instansi yang memberikan 
pela yanan publik, dengan keharusan memberikan pertanggung jawaban 
secara transparan kepada pihak yang mendelegasikan kewenangannya. 
Oleh karena itu, melalui wakil-wakil rakyat, dibuatlah serangkaian 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberian 
pelayanan publik dan men jadi rambu-rambu bagi pelaksananya. 
Sebagai contoh, kita da pat merujuk pada pemberian jasa perjalanan 
darat dengan ke reta api yang diberikan oleh Perumka. Melalui berbagai 
per aturan ditetapkan tarif kereta api untuk berbagai kelas - dari kelas 
ekonomi sampai kelas eksekutif. Pelanggaran terhadap ketentuan dasar 
tarif tersebut akan membawa konsekuensi politik yang cukup serius, 
jika dipertanyakan oleh anggota DPR kepada menteri perhubungan. 
Sebaliknya, sumber ke kuasaan pada perusahaan swasta terletak pada 
dewan direksi atau penanam modal, yang lebih lanjut menentukan 
segala hal yang mengikat bagi perusahaan tersebut.

Hal kedua yang membedakan kedua sektor tersebut ada lah kekuatan 
ekonomi. Kekuatan ekonomi sektor publik ter gantung kepada 
kebijakan ekonomi makro yang dianut oleh suatu negara. Negara-
negara sosialis, seperti Kuba dan Cina (secara relatif ) masih menerapkan 
ekonomi negara sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan hanya 
sedikit membe rikan kekuatan pasar untuk menentukan harga dan 
mem be rikan pelayanan jasa publik. Pada kondisi seperti ini, maka 
sebagian besar pelayanan publik dikelola oleh perusahaan -perusahaan 
negara, mulai dari jasa transportasi, jasa air minum, listrik, tele-
komunikasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebalik nya, negara-negara 
yang menerapkan sistem ekonomi pasar, maka peran negara dalam 
perekonomian tidak begitu domi nan. Artinya, hampir semua pelayanan 
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publik diproduksi dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta. 
Sedangkan harga yang harus ditanggung oleh masyarakat tergantung 
kepada mekanisme pasar yang secara alamiah tergantung kepada per-
mintaan dan penawaran (supply and demand). Sebuah perusahaan 
swasta, dengan demikian, akan selalu merespon si nyal-sinyal pasar.

Perbedaan ketiga adalah yang menyangkut mekanisme pembuatan 
keputusan dan masalah organisasi. Pada sektor publik, keterbukaan 
merupakan prasyarat utama. Secara sub stansial, masyarakat mempunyai 
hak untuk melakukan kontrol terhadap aset-aset publik, termasuk di 
dalamnya perusahaan -perusahaan negara. Metode dan mekanisme 
kontrol ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. 
Di Indonesia dikenal dengan metode Kotak Pos 5000, sebagai metode 
pengawasan sosial, dengan mekanisme pengiriman informasi melalui 
kantor-kantor pos terdekat ke Kantor Wakil Presiden Republik 
Indonesia. Masalah pengambilan ke putusan pun, masyarakat menuntut 
untuk adanya keterbukaan, yang secara tidak langsung diwakili oleh 
wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan rakyat. Pengalihan aset-aset 
atau per usahaan-perusahaan negara diharuskan untuk didiskusikan di 
lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Sebaliknya, bagi per usahaan 
swasta, informasi kekayaan dan penggunaannya harus dirahasiakan 
demi menjaga keberlangsungan usahanya. Bo cornya informasi, baik 
yang menyangkut kekayaan, trik-trik pengembangan usaha, jaringan 
usaha maupun teknik pema saran kepada perusahaaan pesaing (competitors) 
akan mem bahayakannya dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Perbedaan keempat adalah yang berkaitan dengan klien. Klien 
sektor publik adalah masyarakat umum dengan berbagai karakteristik 
sosial dan ekonomi dalam skala yang luas. Dengan kata lain, pemegang 
saham sebuah perusahaan publik sangat luas. Keadaan ini menuntut 
adanya perhatian yang utama ke pada kepentingan masyarakat sebagai 
penerima jasa sektor publik. Sebaliknya, pada perusahaan swasta klien 
yang harus diperhatikan adalah pemegang saham. Kepentingan-kepen-
tingan mereka menjadi arah kebijakan sebuah perusahaan. Sedangkan 
konsumen diperhatikan dalam kerangka memper besar marjin ke-
untungan perusahaan. Pola perilaku konsumen dijadikan referensi 
utama dalam menentukan keputusan pro duksi dan distribusi barang 
ataupun jasa sebuah perusahaan swasta.
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Perbedaan kelima adalah yang menyangkut nilai dan tujuan yang 
dimaksimalkan. Nilai yang dimaksimalkan oleh sektor publik bersifat 
majemuk, seperti pelayanan, kepentingan umum, keadilan, profesionalis-
me, partisipasi konsumen, dan trade  off yang bersifat kompleks. 
Seringkali antara tujuan yang satu dengan yang lain ber benturan dalam 
upaya pencapaiannya. Keinginan untuk mencapai profesionalisme 
sering kali membu tuhkan biaya yang banyak dan pada gilirannya meng-
hendaki efisiensi keuangan. Yang terakhir ini harus ber benturan dengan 
nilai keadilan yang akan diwujudkan oleh per usahaan negara. Sebalik-
nya, sebuah perusahaan swasta hanya me maksimal kan nilai-nilai yang 
relatif sederhana, seperti keuntungan dan profesionalisme. Dalam 
pelaksanaannya, kedua nilai ini akan sa ling mendukung. Meningkatnya 
profesionalisme akan me ningkatkan pula konsumen, dan pada giliran-
nya keuntungan pun akan diperoleh.

Perbedaan keenam adalah yang menyangkut sumber dana. Sumber 
dana sektor publik berasal dari pendapatan ne gara, yang dapat berasal 
dari berbagai sumber. Di negara-negara yang mempunyai proporsi 
pajak (tax ratio) tinggi, maka sebagian besar anggaran negara berasal 
dari pajak yang di pungut dari masyarakat. Semakin besar proporsi 
pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan, akan membawa 
konsekuensi politis tertentu, yaitu menyebabkan tuntutan pertanggung-
jawaban publik yang semakin tinggi pula. Masya rakat sebagai pembayar 
pajak akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas, yang 
diberikan sebagai imbalan atas pajak yang mereka bayarkan setiap 
tahun.

Perbedaan ketujuh adalah yang menyangkut pertang gungjawaban 
sektor publik dan sektor swasta. Sektor publik mempunyai tanggung 
jawab dalam skala yang luas (extensive accountability) atau tanggung 
jawab sosial yang berskala luas. Ketidakberesan dalam memberikan 
pelayanan akan membawa dampak hukum bagi pejabat publik. Sebagai 
contoh, seorang warga di Kota Medan menuntut Walikotanya karena 
dianggap melalaikan tugasnya, karena membiarkan gorong -gorong 
kota yang rusak, sehingga menyebabkan ia terperosok dan mengalami 
cedera yang serius. Gugatan terhadap walikota ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara (PTUN) Medan ini akhirnya diterima dan si penggugat 
memenangkan perkaranya.
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Sedangkan sektor swasta hanya bertanggung jawab pada pemegang 
saham dengan kategori-kategori tanggung jawab yang jelas yang dinilai 
secara finansial. Tanggung jawab yang jelas dan terbatas ini dapat 
diakses secara jelas dan dalam ruang lingkup yang kecil saja, yaitu di 
kalangan pemilik saham. 

Perbedaan di atas berakibat pada skala pertanggungja waban politik-
nya. Sektor publik mempunyai pertanggungja waban politik yang jelas, 
yang tidak terdapat pada sektor swasta.

Kebijakan di sektor publik pun mempunyai karakteristik tersendiri 
dan khas. Kekhasan tersebut berkaitan dengan kom pleksitas implikasi 
dari sebuah kebijakan. Kebijakan untuk pembangunan sebuah waduk 
sangat sulit diantisipasi impli kasinya, baik implikasi sosial maupun 
implikasi ekonomi. Aki bat-akibat ikutan ini harus dapat diantisipasi 
oleh pejabat publik pada saat memberikan pengesahan dokumen 
Analisa Dampak Lingkungannya (Amdal).

b.  Misi dan Pengukuran dalam Pelayanan Publik

Sebagaimana manajemen yang dipraktekkan sektor swasta, maka 
manajemen sektor publik pun ditempatkan pada posisi yang sama, 
yaitu harus memiliki orientasi dan misi yang jelas. Misi dan orientasi 
yang jelas inilah yang akan tetap ber tahan (survive). Casey Stengel 
menyatakan “if you don’t know where you’re going, you might end up 
somewhere else” (jika anda tidak tahu ke mana tujuan anda, maka anda 
mungkin akan tersesat). Idiom ini tidak hanya relevan bagi seseorang, 
namun juga bagi sebuah organisasi publik. Berdirinya sebuah dinas 
otonom di sebuah kabupaten/kota harus mempunyai misi yang jelas. 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya, harus: (1) menghasilkan 
rupiah dan devisa bagi negara; (2) me nambah kesempatan kerja bagi 
masyarakat (termasuk di an taranya membantu perkembangan peng-
usaha kecil dan ko perasi); (3) menjamin kelestarian lingkungan (sumber 
daya alam).

Perumusan misi merupakan langkah yang penting bagi sebuah 
organisasi publik. Dikatakan oleh Clive Holtham bah wa :

“a mission statement is potentially an immensely powerfull symbol It 
encapsulates precisely the reason why most people work in the public 
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services. It really can represent as overriding shared value of the 
organization.”

Bagi organisasi yang memberikan pelayanan publik, misi yang 
ditulis merupakan simbol yang sangat berpengaruh dan menunjukkan 
nilai yang hendak direalisasikan oleh organisasi tersebut dalam mem-
berikan pelayanan publik. Dalam ilmu manajemen modern, misi ini 
memberikan arah kepada or ganisasi, kemana dan mengapa ia melakukan 
sesuatu. H.G. Frederickson mengemukakan bahwa komponen nilai ini 
menjadi sebuah “gugusan” norma dan rangkaian kecenderung an yang 
menandai apa yang nampak berhubungan dengan administrasi negara.5 
Dalam manajemen perusahaan swasta, misi perusahaan terdefinisi 
dengan jelas dan sangat efektif se bagai “gugusan” norma yang mengarah-
kan perusahaan ter sebut. Sebagai contoh, Johnson and Johnson mem-
punyai misi bahwa: “kami bertanggung jawab kepada masyarakat dimana 
kami bertempat tinggal dan juga kepada masyarakat dunia”.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perspektif pelayanan 
publik6 dapat dilihat dari perspektif ekonomi publik dalam disiplin 
ilmu ekonomi. Dalam formulasi klasik tentang ekonomi publik, sektor 
publik mempunyai tugas penting dalam hal: (a) stabilisasi ekonomi 
makro untuk mem berikan situasi ekonomi yang kondusif bagi sektor 
swasta dan masyarakat; (b) distribusi pendapatan dan atau penurunan 
angka kemiskinan; dan (c) alokasi sumberdaya - pemerintah dapat me-
lakukan sesuatu untuk mempengaruhi alokasi sumber daya di pasar.

Perspektif kedua adalah perspektif analisis institusional (institutional 
analysis perspective). Dari alokasi sumber daya yang dilakukan oleh 
peme rintah melalui kebijakan ekonomi makro, maka diperlukan 
tindakan di tingkat administratif dan birokrasi. Dalam ruang lingkup 
ini, kita tidak dapat meng abaikan biaya administrasi (administrative 
costs) yang timbul dari masing-masing bidang administrasi. Perspektif 
ini akan membantu menjelaskan implikasi perilaku birokrat dari ran-
cang organisasi yang dipilih. Karena pada dasarnya setiap in dividu - 
birokrat ataupun politisi - memilih dan bertindak secara rasional sesuai 
dengan preferensinya. Dengan kata lain, perilaku organisasi rasional 
tidak selalu konsisten dengan pe rilaku individu rasional.7 Pada model 
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institusional ini, tanggung jawab masing-masing sektor berbeda sesuai 
dengan model yang diterapkan, sebagaimana digambarkan berikut ini.

Tabel 7.2.
Opsi Kelembagaan dan Lingkup Tanggung Jawab

Sumber: Larry Taylor, Urban Environmental Finance and Cost Recovery, UIS-AIT 
Training Paper, Bangkok, Oktober 1994

Semakin besar peranan sektor swasta, maka semakin ting gi pula 
peranan insentif pasar untuk mendorong tercapainya efisiensi. Sebalik-
nya, semakin besarnya peranan pemerintah, maka semakin kecil pula 
peranan insentif pasar. Dilihat dari tanggung jawab sosialnya, semakin 
besar peranan pasar, maka semakin kecil tanggung jawab sosial yang 
harus dilakukan. Opsi kelembagaan sebenarnya tidak hanya terbatas 
pada de lapan jenis di atas. Dalam bagian berikutnya, terutama yang 
membahas pendekatan struktural pelayanan publik, akan di bahas lebih 
rinci tentang opsi-opsi kelembagaan lain.

Perspektif ketiga adalah perspektif administratif. Perspek tif ini 
lebih menekankan pada masalah teknis. Musgrave dan Musgrave8 
mem bedakan “provisi” (provision) dan “produksi” (production) dalam 
aspek pelayanan publik, atau pembedaan antara berapa banyak pe-
layananan diproduksi dan siapa yang memproduksinya. Pembedaan ini 
sangat berguna untuk me lihat konflik antara tuntutan akan pengambilan 
keputusan ter desentralisasi dan skala ekonomis dari produksi yang ter-
sentralisasi. Silverman9 juga memisahkan antara peran produksi dan 
provisi. Berapa banyak barang atau jasa diproduksi me rupakan fungsi 
produksi. Pembedaan ini akan berguna dalam pelimpahan kewenangan 
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pengambilan keputusan dalam pro visi kepada pemerintah lokal, dan 
jasa publik dengan skala ekonomi yang besar diserahkan kepada 
pemerintah pusat atau perusahaan swasta untuk menjalankan fungsi 
produksi.

Tidak seperti organisasi yang berorientasi pada keun tungan, 
organisasi pemerintah mengalami kesulitan untuk mengukur tingkat 
penampilan atau keberhasilannya. Sebuah organisasi pemerintah tidak 
dapat diukur keberhasilannya dari keuntungan yang diperoleh atau 
jumlah penjualan jasa pela yanan. Dalam konteks organisasi pemerintah 
di Inggris, George M. Selim dan Sally A. Woodward mengajukan jenis-
jenis pengu kur kinerja, yaitu volume pekerjaan (workload measures), 
volume ekonomis (economic measures), efisiensi, efektivitas, dan 
kesamaan (equity).10

Volume pekerjaan (workload measures) menunjukkan vo lume dari 
output, baik berupa barang maupun jasa, yang di produksi oleh sebuah 
organisasi publik dan dikaitkan dengan jumlah sumber daya tertentu. 
Misalnya, jumlah pasien yang dapat dilayani oleh sebuah klinik atau 
rumah sakit pemerintah dalam satu bulan dengan sejumlah fasilitas dan 
standar pe rawatan tertentu, atau jumlah buku yang dapat dipinjamkan 
dalam jangka waktu tertentu oleh perpustakaan umum. Dari volume 
output sebuah organisasi pelayanan ini, kita dapat melihat tingkat 
pelayanan yang diberikan olehnya. Semakin besar volume outputnya, 
maka semakin tinggi pula tingkat kinerjanya, dengan mempertimbangkan 
pula sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud adalah 
tenaga atau staf yang tersedia, pembiayaan, waktu, dan sebagainya.

Ekonomi pelayanan menunjukkan pada jumlah dana yang ter-
buang atau pemborosan dan pembengkakan biaya dari penyediaan 
suatu pelayanan publik. Apakah biaya aktual yang dikeluarkan sesuai 
dengan biaya yang direncanakan. Lebih dalam lagi adalah dengan 
membandingkan jumlah biaya yang disediakan per unit atau orang 
untuk satu jenis pelayanan pub lik pada waktu yang berbeda atau tempat 
yang berbeda. Misalnya, biaya yang digunakan untuk mengakut 
sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kota X sebesar Rp, 
1.500/ton pada bulan Januari, menjadi Rp. 2.000/ton pada bulan 
Februari. Dengan demikian, ada peningkatan atau pemborosan Rp. 
500,-/ton untuk biaya transportasi.



Manajemen Perkotaan

279

Efisiensi menunjukkan pada rasio minimal antara input dengan 
output. Input yang kecil diikuti dengan output yang besar merupakan 
kondisi yang sangat diharapkan. Sebagai contoh, biaya rata-rata setiap 
guru, biaya rata-rata tranportasi sampah per ton, dan lain sebagainya. 
Waktu yang digunakan untuk memberikan pelayanan tertentu kepada 
satu orang dapat digunakan sebagai salah satu indikator efisiensi.

Efektivitas (effectiveness) memfokuskan pada tingkat pen capaian 
ter hadap tujuan organisasi publik. Misalnya, tujuan pemberian pe-
layanan kesehatan Puskesmas adalah untuk memberikan pelayanan 
kesehatan kepada golongan yang ber pendapatan menengah ke bawah. 
Tingkat pelayanan dan derajat kepuasan masyarakat tersebut merupakan 
salah satu ukuran efektivitas. Ukuran ini tidak mempertimbangkan 
berapa biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan dalam memberikan 
pelayanan, tetapi lebih menitikberatkan pada tercapainya tu juan 
organisasi pelayanan publik.

Persamaan (equity) menunjukkan pada tingkat persamaan terhadap 
semua golongan masyarakat dalam memperoleh pe layanan. Contoh 
aktual adalah akses golongan etnis minoritas dalam memperoleh pe-
layanan kesehatan, atau tingkat harga yang harus dibayar untuk air 
bersih oleh masyarakat yang ting gal di daerah kumuh dibandingkan 
dengan masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman elit. Atau 
pelayanan pemberian izin yang diperlakukan terhadap sektor informal 
dibandingkan dengan sektor formal. Ukuran persamaan ini sangat 
penting dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keber-
hasilan pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi pe merintah 
atau swasta. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, 
indikator ini sangat relevan untuk digu nakan. Kegagalan dalam mem-
berikan suatu jenis pelayanan publik terhadap semua golongan masya-
rakat secara adil akan berakibat serius terhadap integrasi sosial. Kasus 
izin pendirian mesjid di Timor Timur (Negara Timor Leste Sekarang), 
misalnya, merupakan contoh menarik. Surat Keputusan Gubernur 
tentang Pemberian Izin untuk Pen dirian Rumah Ibadah non-Katholik 
yang harus mendapatkan izin dari pastor-pastor yang tinggal di daerah 
setempat me nimbulkan kontroversi bagi umat beragama non-Katholik.
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c.  Elemen-elemen Pelayanan Publik

Sebelum kita mengkonstruksi model-model struktural al ternatif pe-
layanan publik, maka terlebih dahulu perlu diper hatikan tentang 
elemen-elemen pelayanan publik. Dalam ma najemen pelayanan publik 
dikenal tiga aktor, yaitu konsumen (service consumer), produsen (service 
produser), dan pengatur pelayanan (service arranger).11 Konsumen secara 
langsung me nerima pelayanan dari produsen. Yang dimaksud dengan 
pro dusen dalam kaitan ini dapat berupa instansi pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah atau lembaga swasta. Sedangkan pengatur 
pelayanan adalah lembaga yang mengatur me kanisme antara penyedia 
pelayanan (produsen) dengan pihak yang menerima pelayanan 
(konsumen). Lembaga ini dapat berasal dari lembaga pemerintah atau 
pun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Gb. 7.1. Elemen Pelayanan Publik
Dari ilustrasi di atas dapat diperhatikan bahwa mekanisme pe-

layanan memerlukan manajemen yang solid, yang mampu mengatur 
secara baik antara para pihak yang terlibat dalam penyediaan pelayanan 
publik. Rendahnya kualitas pelayanan akan menyebabkan ketidakpuasan 
konsumen atau masyarakat, yang selanjutnya mereka akan beralih ke 
penyedia pelayanan alternatif.

Garis yang utuh menunjukkan garis produksi pelayanan. Pada 
awal nya konsumen membutuhkan barang dan jasa, yang pada gilirannya 
mem butuhkan pihak lain untuk memenuhinya, baik pemerintah mau-
pun swasta. Kebutuhan ini lebih lanjut diteruskan kepada pihak peng-
atur pelayanan. Pihak yang ter akhir lebih lanjut mencarikan produsen 
yang dapat membe rikan pelayanan. Pengatur pelayanan lebih banyak 
dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan rambu-rambu dalam 
mekanisme pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Garis 
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setengah utuh menunjukkan bagaimana pelayanan yang telah di-
produksi oleh produsen lebih lanjut dapat diberikan kepada konsumen. 
Konsumen dapat membayar atas pelayanan yang diberikannya kepada 
produsen, sebagaimana yang ditun jukkan oleh garis titik-titik.

d.  struktur Pelayanan

E.E. Savas selanjutnya memperlihatkan beberapa model pela yanan 
yang menghubungkan antara konsumen, produsen, dan pengatur 
pelayanan, yang masing-masing mempunyai karak teristik tersendiri. 
Model-model yang disampaikan berikut ini berasal dari praktek 
pemerintahan di Amerika Serikat.

1.  Pelayanan Pemerintah
Model pelayanan ini umum dilakukan di semua negara, di mana 

pemerintah memberikan semua jenis pelayanan publik kepada masya-
rakat. Pemerintah menjalankan fungsi sebagai pengatur pelayanan 
(service arranger) dan produsen pelayan an (produksi). Perangkapan 
tugas produksi dan provisi ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi 
makro yang dianut suatu negara. Di negara yang menganut sistem 
ekonomi sosialis, semua sektor ekonomi dikuasai oleh negara, baik 
aspek produksi maupun aspek provisi pelayanan publik. Pelayanan 
transportasi, sebagai contoh, diproduksi oleh negara dan di provisi pula 
oleh negara atau perusahaan-perusahaan negara. Dalam struktur ke-
lembagaan ini, konsumen membayar secara langsung atas pelayanan 
yang diberikan kepada negara atau pemerintah. Harga ditetapkan oleh 
pemerintah berdasarkan ongkos produksi yang diperlukan.

Gb. 7.2. Pelayanan Pemerintah
Sumber: E.E. Savas, Alternative Structural Models for Delivering Urban Ser vices, 
TIMS Studies in the Management Sciences 9-21, Elsevier Science Publications, 1986, 
h. 25.
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Model pelayanan struktural ini sudah relatif sedikit dite rapkan, 
baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara-
negara yang sudah maju. Artinya, tidak ada lagi negara (kecuali Kuba 
dan Myanmar) yang pemerintahnya memproduksi dan memberikan 
semua pelayanan publik. Hal ini disebabkan karena biaya dan pegawai 
yang harus disedia kan oleh negara untuk semua pelayanan publik 
tersebut sangat besar jumlahnya. Di Indonesia sendiri sejak dimulainya 
pro gram swastanisasi pada tahun 1980-an, jumlah pelayanan publik 
yang diproduksi oleh pemerintah semakin berkurang. Pelayanan kereta 
api adalah salah satu pelayanan publik yang masih diproduksi dan 
diprovisi oleh pemerintah. Sedangkan pelayanan telekomunikasi yang 
dulunya diproduksi oleh negara melalui Departemen Pos, Pariwisata 
dan Telekomuni kasi, kemudian diserahkan kepada perusahaan negara 
PT. Telkom. Selanjutnya perusahaan ini pun telah melakukan swas-
tanisasi beberapa program pembangunan jaringan untuk bebe rapa 
wilayah di Indonesia.

2.  Persetujuan Antar Pemerintah
Di tingkat yang lebih tinggi, pemerintah pusat dapat pula men-

delegasi kan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mem-
beri kan pelayanan pendidikan dasar. Pusat hanya menyediakan tenaga 
guru dan fasilitas gedung dan peralatan. Dalam Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1974, mekanisme se perti ini disebut sebagai asas tugas 
pembantuan. Model struk tural pemberian pelayanan seperti didasarkan 
pada pertim bangan bahwa pemerintah daerah dapat secara langsung 
me ngetahui kebutuhan masyarakat lokal dan mempunyai akse sibilitas 
yang lebih pendek. Asas tugas pembantuan ini di Indo nesia biasanya 
dilakukan dalam bidang pendidikan dan bidang kesejahteraan sosial.

Gb. 7.3. Pelayanan Publik Persetujuan Antar Pemerintah 
Sumber: E.E. Savas, Alternative Structural Models for Delivering Urban Ser vices, TIMS 
Studies in the Management Sciences 9-21, Elsevier Science Publications, 1986, h. 25.
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Konsumen membayar secara langsung biaya pelayanan kepada G2 
atau pemerintah lokal atau yang menjalankan fungsi provisi. Sedangkan 
fungsi produksinya tetap dijalankan oleh pemerintah pusat, yang dalam 
hal ini membangun gedung, membeli peralatan dan mengangkat 
pegawai untuk membe rikan pelayanan di suatu kabupaten/kota.

3.  Kontrak 
Dalam model ini pemerintah dapat mengontrak atau memberikan 

mandat kepada perusahaan negara (atau daerah kalau di daerah) untuk 
memberikan pelayanan. Pihak lain yang dikontrak adalah perusahaan 
swasta. Dalam mekanisme kerja terakhir, pemerintah mengontrak per-
usahaan swasta untuk penyapuan jalan, pemeliharaan lampu jalan, 
pemeliharaan traffic light, penyedotan tinja, pengumpulan sampah, dan 
lain sebagainya.

Gb. 7.4. Pelayanan Kontrak
Sumber: E.E. Savas, Alternative Structural Models for Delivering Urban Ser vices, 
TIMS Studies in the Management Sciences 9-21, Elsevier Science Publica tions,1986, 
h. 26.

Dalam model struktural ini, produksi dan provisi pela yanan dilaku-
kan oleh pihak yang memperoleh hak kontrak. Aliran produksi atau 
aliran otorisasi dimulai dari kebutuhan masyarakat konsumen akan 
suatu pelayanan, sebagaimana yang tergambar dari garis utuh, melalui 
pemerintah (G), dan lebih lanjut didelegasikan produksinya kepada 
produsen ter tentu (P). Produsen ini, biasanya pihak swasta, mem-
produksi dan memprovisi pelayanan publik tersebut kepada masyarakat 
konsumen. Sedangkan konsumen (C) membayar secara lang sung atas 
biaya pelayanan yang diterima kepada produsen (P), seperti ditunjukan 
oleh garis titik.
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4.  Franchise
Dalam model ini, pemerintah memberikan hak monopoli kepada 

satu perusahaan swasta untuk memberikan pelayanan dalam suatu 
batas geografis tertentu, dan pemerintah menen tukan tarif yang harus 
dibayar oleh konsumen. Pemerintah dalam kasus ini melakukan fungsi 
sebagai pengatur dan peru sahaan swasta sebagai produsen. Pemerintah 
membayar kepa da perusahaan swasta untuk pelayanan yang diberikan, 
se dangkan konsumen membayar secara langsung kepada peru sahaan 
swasta tersebut. Ada dua model franchise, yang disebut exclusive franchise 
dan multiple franchise. Jenis pertama meru pakan hak monopoli yang 
diberikan kepada satu perusahaan swasta. Sedangkan yang kedua, 
konsumen dapat bertindak sebagai ko-pengatur (co-arranger), terutama 
dalam kasus pela yanan yang seharusnya diberikan kepadanya. Sebagai 
contoh umum model franchise adalah pembangunan Pembangkit Lis-
trik Paiton di Surabaya, yang dilakukan oleh perusahaan swasta. 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan hak monopoli kepada 
perusahaan tersebut untuk memproduksi listrik, dan konsumen dapat 
secara langsung membeli listrik darinya de ngan harga yang telah di-
tetap kan oleh PLN. Sistem franchise juga diterapkan di Indonesia pada 
pelayanan telekomunikasi. Secara grafis, model franchise ini digambar-
kan sebagai berikut:

Gb. 7.5. Francbise Eksklusif

Gb. 7.6. Francbise Majemuk
Sumber: E.E. Savas, Alternative Structural Models for Delivering Urban Ser vices, 
TIMS Studies in the Management Sciences 9-21, Elsevier Science Publications, 1986, 
h. 12.
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Aliran otorisasi dan atau produksi dimulai dari konsumen melalui 
pemerintah dan akhirnya ke produsen. Aliran pela yanan ditunjukkan 
oleh garis putus-putus (dari P ke C) dan selanjutnya konsumen (C) 
membayar secara langsung atas pe layanan yang diberikan kepada 
produsen (P). Sedangkan pada franchise majemuk, konsumen dapat 
saja bertindak sebagai pengatur atau menentukan sendiri perusahaan 
mana yang dapat memberikan pelayanan kepadanya, sebagaimana 
ditun jukkan oleh garis utuh pada Gb 2.6. di atas. Sebuah perusahaan 
swasta yang membutuhkan listrik dapat saja memilih PLN atau per-
usahaan swasta tertentu yang menyuplai kebutuhan listrik untuk 
perusahaannya atas pertimbangan efisiensi dan kemam puan produsen 
tersebut.

5.  grant
Dalam model Grant, pemerintah memberikan subsidi k epada 

produsen, dengan tujuan menurunkan harga barang dan jasa pelayanan. 
Secara umum, pemerintah memberikan penurunan nilai pajak pen-
dapatan (tax-exemption) yang harus dibayar oleh produsen pada ber bagai 
bidang peiayanan publik. Sebagai contoh, pemerintah memberikan 
pajak khusus kepada perusahaan perumahan atau pengembang 
(developer) yang melaksanakan konsep 6-3-1 (suatu konsep yang mem-
berikan porsi 6 untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, 3 
untuk yang berpenghasilan menengah dan 1 untuk yang berpenghasilan 
tinggi). Sebelum memberikan kemudahan pa jak atau prosedur, peme-
rintah melakukan seleksi terhadap je nis-jenis pelayanan apakah yang 
layak untuk diberikan prio ritas. Selanjutnya pemerintah dapat me-
nentu kan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori tersebut 
mendapat tax exemption. Secara grafis, grant dapat digambarkan sebagai 
berikut.

Gb. 7.7. Grant
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Aliran produksi dalam tipe grant tetap dari konsumen (C) melalui 
pemerintah (P) ke produsen (P). Pembayaran dapat dilakukan oleh 
konsumen melalui dua jalur: melalui peme rintah atau secara langsung 
ke produsen. Sedangkan aliran provisi pelayanan secara langsung dari 
produsen ke konsumen, yang ditunjukkan oleh garis putus-putus. 
Secara jelas, dalam sistem grant ini produsen adalah pihak swasta, 
sedangkan pe merintah dan masyarakat (konsumen) bertindak sebagai 
co-arranger. Artinya, pemerintah menyeleksi perusahaan swasta tertentu 
dari sejumlah perusahaan yang berminat, sedangkan masyarakat pun 
melakukan pilihan pada pelayanan yang diberikan perusahaan manakah 
yang layak sesuai dengan mekanisme pasar. Secara relatif, dalam model 
ini mekanisme pasar dapat berjalan, karena konsumen memilih 
pelayanan mana yang layak sesuai dengan kualitas yang dinginkan.

6.  Voucher
Dalam model voucher ini, konsumsi barang-barang ter tentu diarah-

kan secara khusus oleh konsumen tertentu. Perusa haan swasta yang 
mem berikan pelayanan dibayar secara lang sung oleh pemerintah. 
Namun dalam kasus ini, konsumen dapat secara bebas memilih barang 
dan jasa yang dikehen dakinya. Sebagai contoh, pemerintah memberikan 
kewenang an kepada perusahaan X untuk membangun rumah susun di 
suatu wilayah dengan pembiayaan oleh pemerintah, dengan penentuan 
lebih dahulu bahwa harga sewa minimal per unit adalah Rp 100.000/
bulan sebagai jumlah uang yang harus dise torkan kepada pemerintah. 
Namun konsumen dapat memilih rumah yang seharga Rp 125.000/
bulan sesuai dengan kemam puannya. Rp 25.000 sebagai nilai kelebihan 
pembayaran men jadi hak perusahaan pengelola dan Rp 100.000 di-
setorkan ke pada pemerintah.

Gambar. 7.8. Voucher
Keterangan:
--) _ .Aliran Produksi > = Garis Pelayanan - - -> = Pembayaran Jasa
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Aliran produksi dilakukan secara langsung dari konsumen (C) ke 
produsen (P). Sebaliknya dalam sistem pembayaran, konsumen mem-
bayar kepada pemerintah terlebih dahulu (G), dan selanjutnya dibayar-
kan kepada produsen (P), sebagaimana ditunjukkan oleh garis titik-
titik. Jumlah pembayaran yang dite rima oleh pemerintah sesuai dengan 
kesepakatan atau harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah.

7.  sistem Pasar
Dalam sistem pasar, konsumen memilih secara bebas pro dusen 

barang dan jasa yang dikehendaki sesuai dengan kua litasnya tanpa 
campur tangan pemerintah. Harga akan terbentuk dari tingkat per-
mintaan (demand) dan penawaran (supply). Semakin tinggi tingkat 
permintaan, dan tidak diikuti dengan tingkat penawaran, maka harga 
yang terbentuk akan semakin tinggi pula. Sebaliknya, tingkat pena-
waran yang semakin tinggi, tetapi tidak diikuti dengan tingkat per-
mintaan, maka harga yang terbentuk pun akan semakin rendah. John 
Stuart Mill menyebutkan mekanisme pasar seperti ini sebagai invisible 
hand yang bermain dalam pembentukan harga. Kalau kita me lihat 
ketiga aktor di dalam mekanisme pasar, posisinya dapat digambar kan 
berikut ini.

Keterangan:
-) = Aliran Produksi > = Garis Pelayanan - - --> = Pembayaran Jasa

Nampak jelas bahwa dalam mekanisme pasar pemerintah (G) tidak 
berperan, baik sebagai penyedia jasa maupun sebagai pengatur proses 
pelayanan jasa (service arranger). Semuanya tergantung kepada produsen 
dan konsumen. Mekanisme pasar seperti ini memang mempunyai 
keuntungan-keuntungan, ter utama dalam mencapai tingkat efisiensi 
yang tinggi dan kualitas pelayanan yang diberikan. Efisiensi yang tinggi 
tercapai karena tidak adanya “biaya-biaya siluman” (illegal cost) untuk 
birokrasi yang memperbesar biaya produksi suatu jasa publik. Misalnya, 
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kita dapat mengambil contoh pada penyediaan jasa rumah murah 
untuk golongan berpendapatan rendah. Seharusnya dari mekanisme 
pasar, sebuah rumah dapat dijual oleh pe ngembang (developer) dengan 
harga 4.000.000 rupiah, sebagai aku mulasi biaya-biaya dari sejumlah 
komponen produksi (tanah, bahan bangunan, tenaga kerja, atau yang 
lainnya). Namun dalam kenyataannya, pengembang menjual harga 
rumah per unit sejumlah 6.000.000 rupiah kepada konsumen, dengan 
argu mentasi dan realitas bahwa ia harus mengeluarkan biaya yang besar 
untuk perizinan dari pemerintah. Dengan demikian, kon sumen harus 
menanggung “biaya siluman” sebesar lebih kurang 2.000.000 rupiah.

8.  sistem Pelayanan sukarela
Sistem ini umumnya dilaksanakan di Indonesia yang dila kukan 

oleh lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik yang ber-
afiliasi kepada organisasi keagamaan atau pun yang non-keagamaan. 
Organisasi Pemuda Kristen, sebagai contoh, memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu, tanpa bantuan atau 
subsidi dari pemerintah.

Ada dua jenis pelayanan sukarela: pelayanan sukarela non-kontrak 
dan pelayanan sukarela kontrak. Pelayanan su karela non-kontrak di-
laku kan oleh masyarakat sendiri (kon sumen) dan organisasi sukarela 
(Voluntary Association), baik yang berkaitan de ngan pembayaran, 
produksi maupun pelayanannya, tanpa campur tangan pemerintah, 
sebagai mana yang digambarkan pada gambar 6.10.

  Gb. 7.10.        Gb. 7.11. 
 Pelayanan Organisasi    Pelayanan Organisasi Sukarela 
           dengan Kon trak
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Sedangkan pelayanan publik dilakukan oleh organisasi sukarela 
melalui sistem kontrak, dengan melibatkan pihak swasta sebagai peng-
atur pelayanan. Namun, dapat saja peme rintah bertindak sebagai peng-
atur pelayanan, sebagaimana yang dipraktekkan di Indonesia dalam 
pengumpulan sampah. Pemerintah kota mendelegasikan pengum pulan 
sampah pada organisasi RT, yang selanjutnya merekrut tenaga dari 
masyara kat itu sendiri (yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 
berikutnya).

9.  Pelayanan sendiri (Self-Service)
Jenis atau model pelayanan ini umumnya dilakukan oleh sebagian 

besar masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di daerah pedesaan 
maupun di daerah perkotaan. Pelayanan pe ngumpulan sampah (waste 
collection) di lingkungan rukun tetangga (RT) atau pun rukun warga 
(RW) dilakukan sendiri oleh warga masyarakat. Masyarakat meng-
organisir sendiri ke giatan ini dan memberikan imbalan kepada peng-
umpul sam pah dari uang atau dana yang dikumpulkan dari setiap 
rumah tangga. Banyak pelayanan publik yang dilakukan oleh masya-
rakat sendiri, seperti pelayanan pengurusan KTP di tingkat RT dan 
RW, kebersihan lingkungan, dan pembuatan bangunan atau sarana 
ibadah.

Gb. 7.12. Pelayanan Sendiri

Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu, terdapat beberapa 
alternatif dalam kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam 
penyediaan pelayanan publik. Keikutserta an pihak swasta semata-mata 
untuk pertimbangan efisiensi ka rena keterbatasan kemampuan finansial 
pemerintah dalam mem biayai semua pelayanan publik yang harus 
disediakan kepada masyarakat. Uraian berikut mencoba menjelaskan 
keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur perkotaan.
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10.  Manajemen Kontrak
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk 

mem  per  oleh pelayanan yang baik, maka nampaknya model kontrak 
mulai populer di Indonesia. Sebenarnya model penataan pelayanan ini 
mempunyai keragaman dalam praktek pelaksanaannya. Pada praktek-
nya, sebagaimana dikatakan oleh C.R. Bartone,12 partisipasi pihak 
swasta dalam penyediaan pelayanan sangat tergantung kepada 
keputusan politik. Yang dimaksud dengan keputusan politik adalah 
sejauh mana kontrak yang diberikan kepada perusahaan swasta tertentu 
dida sarkan kepada kompetisi yang fair, di mana semua pihak mem-
punyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ke giatan 
produksi dan provisi pelayanan publik. Kesempatan yang sama ini 
dapat diwujudkan dengan adanya prosedur ten der yang terbuka bagi 
perusahaan-perusahaan swasta yang mampu dan meminimalisasi 
praktek tender yang tertutup atau di bawah tangan atau kolusi antara 
pejabat pelaksana tender dengan pengusaha. Output dari proses tender 
yang bersifat tertutup adalah kualitas barang dan jasa yang rendah 
dengan harga yang mahal, yang secara simultan harus dibayar oleh 
konsumen atau anggota masyarakat. Aspek teknis yang yang penting 
dalam mekanisme kontrak adalah memperkuat ke mampuan teknis 
pejabat pemerintah yang terlibat secara lang sung dalam pelayanan 
publik untuk memperkuat kontrol dan supervisi terhadap kontrak 
yang telah disepakati.

Di Perancis, terdapat lima jenis kontrak yang umumnya dilakukan 
dalam swastanisasi pelayanan publik, sebagaimana dikutip oleh Carl 
Bartone berikut ini.

Tabel 7.3. 
Tipe-tipe Kontrak Swastanisasi di Perancis

Jenis Kontrak Concession Affermage Regie Gerance Service
Pihak yang membiayai 
pekerjaan baru

Pelaksana Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah

Pihak yang membiayai 
biaya operasional

Pelaksana Pelaksana Pemerintah Pemerintah Pemerintah

Pihak yang menentukan 
tarif yang harus dibayar 
oleh konsumen

Pemerintah 
sesuai dengan 
dokumen 
kontrak

Pemerintah 
sesuai dengan 
dokumen 
kontrak

Pelaksana Pemerintah Pemerintah
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Hitungan kontrak 
dengan

Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pemerintah Pemerintah

Pendapatan pihak yang 
terlibat kontrak

Termasuk di 
tarif

Termasuk di 
tarif

Proporsi dari 
biaya di tambah 
dengan bonus 
produktivitas

Ditentukan 
sesuai dengan 
parameter fisik

Sesuai 
dengan 
kontrak

Keuntungan finansial 
pemerintah

Pendapatan 
tambah

Pendapatan 
tambah

Pemasukan Pemasukan Pemasukan

Tanggung jawab swasta Sangat Tinggi Sedang Sedang Sedang Rendah
Komitmen finansial 
pihak swasta

Sangat Tinggi Sedang Sedang Sedang Rendah

Di Indonesia, Concession atau konsesi banyak dilaku kan, terutama 
dalam membiayai proyek pelayanan publik yang membutuhkan dana 
yang besar. Misalnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul kesulitan 
menyediakan sarana pariwisata yang lengkap di kawasan pantai 
Parangtritis, karena memerlukan investasi yang mahal dan staf yang 
professional. Pemerintah daerah memberikan konsesi kepada sebuah 
perusahaan swasta untuk membangun kawasan Parangtritis dalam 
jangka waktu tiga puluh tahun. Namun, semua biaya modal dan 
operasional menjadi beban perusahaan tersebut.

Afirmasi (affermage) pun mempunyai kesamaan dengan konsesi. 
Namun dalam tipe swastanisasi ini, tingkat tanggung jawab pihak 
swasta tidak seberat di dalam konsesi. Mungkin di dalam penyediaan 
capital cost atau biaya overhead, pe merintah ikut menyertakan sahamnya 
dalam penyediaan pe layanan publik. Pemerintah daerah, dalam hal ini, 
ikut me nyediakan dana dengan perbandingan tertentu sesuai ke-
sepakatan yang telah dicapai. Sebagai contoh, Pemerintah hen dak 
mem bangun prasarana pasar kota. Saham yang ditanam dengan per-
bandingan 50:50, masing-masing untuk Pemerintah dan Swasta. 
Penanaman saham 50:50 bagian ini dilakukan dengan pertimbangan 
bahwa pasar tersebut bersifat sosial atau tidak semata-mata bisnis, yaitu 
untuk menempatkan 50% pe dagang kecil pada kios-kios yang akan 
dibangun.

Dalam tipe kontrak Regie, pihak swasta tidak seluruhnya ber-
tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pelayanan yang diberikan. 
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan modal, 
baik untuk biaya overhead atau biaya operasional, tergantung peraturan 
yang ada. Pihak swasta yang terlibat dalam kontrak memperoleh 
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perolehan imbalan atas jasa yang diberikan dan ditambah dengan bonus 
dalam jumlah tertentu. Jumlah bonus didasarkan pada standar tertentu 
atau kontraprestasi yang diberikan. Sebagai contoh, Pemerintah daerah 
tertentu mengontrakkan pelayanan penyapuan sampah di jalan-jalan 
kota kepada perusahaan swasta. Jika dalam penilaian pemerintah daerah 
perusahaan swasta tersebut dapat menyapu seluruh jalan dan mencapai 
tingkat kebersihan ter tentu, maka akan memperoleh bonus sebagai 
tambahan dari nilai kontrak yang telah disepakati.

Sedangkan dalam Gerance dan Service, keterlibatan pe merintah 
sangat tinggi, terutama dalam penyediaan dana yang dibutuhkan untuk 
membiayai semua kegiatan. Dalam kondisi ini, pemerintah hanya 
mem beri kan pekerjaan kepada pihak swasta dan memberikan kontra-
prestasi yang dilakukan. 

Konsesi yang didefinisikan sebagai suatu persetujuan an tara peme-
rintah dengan pihak swasta, dimana pemerintah memberikan suatu 
aset (berupa tanah atau jenis lain) kepada nya dalam suatu periode ter-
tentu sesuai dengan masa kontrak dan mengembalikan kepada peme-
rintah setelah masa kon traknya selesai. Konsesi ini pada prakteknya 
mempunyai be berapa jenis, yaitu BOT. BOOT dan BOO.

BOT (Build, Operate, and Transfer) adalah suatu bentuk konsesi di 
mana pihak swasta membiayai dan membangun sebuah fasilitas, meng-
operasikannya dan memeliharanya da lam suatu jangka waktu tertentu, 
dan mengalihkannya kembali kepada pemerintah setelah masa kontrak-
nya habis. BOT ini di Indonesia biasanva dilaksanakan oleh Departemen 
Peker jaan Umum dalam pembangunan jalan tol. Jalan tol Tanjung 
Priok-Cawang dibangun oleh PT. Citra Nusaphala Persada dan di-
operasi kan dalam waktu tertentu. Setelali masa kontraknya habis, 
pengelola annya diserahkan kembali kepada pemerintah.

Proyek-proyek BOT yang semakin populer dalam pem bangunan 
infrastruktur mempunyai risiko-risiko tertentu yang menjadi per-
timbangan dalam investasi. Ada enam risiko yang biasanya dihadapi 
oleh investor, yaitu risiko politik, penye lesaian konstruksi, pasar dan 
pendapatan, operasi, keuangan, dan hukum. Risiko politik mengacu 
kepada political will pe merintah dalam pembangunan proyek, seperti 
birokrasi, ke pastian peraturan dan lobi - yang secara langsung atau 
tidak mempengaruhi keberlangsungan proyek. Suatu proyek yang telah 
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disepakati untuk dimulai dapat diberhentikan dengan alasan tertentu 
secara mendadak oleh pimpinan negara yang baru, tanpa melihat 
kerugian dari investasi yang telah dita namkan oleh pihak swasta. Oleh 
karena itu, transparansi biro krasi dan kepastian hukum merupakan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk menarik 
investor. Risiko penyelesaian konstruksi merupakan risiko kedua yang 
harus diantisipasi oleh pengembang, karena kegagalan dalam me nepati 
jadwal penyelesaian akan menyebabkan kerugian fi nansial yang cukup 
besar.

Risiko pasar dan pendapatan merupakan risiko yang se ring di-
hadapi oleh pihak swasta. Seringkali suatu proyek BOT yang telah 
selesai dibangun tidak menghasilkan pendapatan yang optimal, karena 
kesalahan dalam studi kelayakan. Dengan investasi yang sangat besar, 
maka diperlukan analisis pasar dan break event point yang cermat untuk 
memastikan jangka waktu pengembalian investasi. Risiko pasar dan 
pen dapatan di atas berkaitan dengan risiko keuangan, yaitu yang 
menyangkut pin jaman dalam bentuk mata uang asing yang berasal dari 
sindikasi bank-bank luar negeri. Turun naiknya mata uang sangat 
mem pengaruhi pada jangka waktu pengembalian pinjaman.

BOOT (Build, Operate, Own, and Transfer) adalah sejenis konsesi 
seperti halnya BOT. Namun dalam BOOT, pihak swasta mempunyai 
hak untuk menguasai sebagian aset dalam masa kontrak, terutama aset 
yang mengalami depresiasi atau pe luruhan nilainya. Sebagai contoh, 
dalam pembangunan ka wasan wisata, pihak swasta diberi hak untuk 
menguasai atas sebagian aset, seperti tanaman yang tumbuh di dalam-
nya.

BOO (Build, Operate, and Own) adalah sejenis konsesi yang ber-
beda dengan sistem BOT atau BOOT. Dalam sistem ini, pihak swasta 
mempunyai hak untuk memiliki fasilitas yang dibangun setelah habis 
masa kontrak atau tidak dialihkan kembali kepada pemerintah.

Sampai tahun 1973, pemerintah kota di Amerika Serikat pun 
banyak menggunakan skema kontrak dengan berbagai macam konsesi 
kepada pihak swasta dalam memberikan pe layanan publik di kota-kota. 
Survei yang diadakan oleh Commission on Intergovernmental Relation 
menunjukkan jumlah kota yang mengadakan kontrak dengan pihak 
swasta pada masing-masing jenis pelayanan sebagai berikut.
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Tabel 7.4. 
Jenis Pelayanan dan Jumlah Kota yang Mengontrak Kepada 

Perusahaan Swasta di Amerika Serikat
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Sumber: E. E. Savas, 1986, h 14.

Dari data di atas, jumlah kota yang mengontrak pengadaan 
(produksi) atau pemberian pelayanan publik di kota-kota Ame rika 
Serikat menunjukkan bahwa pelayanan pengumpulan sampah, 
penerangan jalan, suplai tenaga listrik, pelayanan tek nik (service 
engineering), pelayanan hukum, pelayanan ambu lans, pengolahan 
sampah, dan pemungutan retribusi merupa kan pelayanan publik per-
kotaan yang banyak dikontrakkan kepada perusahaan swasta, dengan 
masing-masing secara berurutan dari 339 sampai 104 kota. Banyaknya 
jenis pelayanan yang dikontrakkan menunjukkan bahwa spesifikasi 
pelayanan tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat, yang 
membutuhkan pelayanan yang cepat dan efisien dalam pelaksanaannya, 
walaupun memerlukan biaya yang cukup besar.

Dilihat dari jumlah pelayanan yang dilakukan oleh per usahaan 
swasta yang mencapai 63 jenis pelayanan publik, mulai dari peng-
umpulan sampah sampai dengan kesejahteraan sosial, menunjukkan 
bahwa jasa pelayanan publik ini sangat profitable. Walaupun pelayanan 
publik seperti kesejahteraan sosial, pencegahan polusi air dan penjara 
merupakan pela yanan yang paling sedikit diminati oleh perusahaan 
swasta, karena pertimbangan keuntungan yang rendah. Dalam uraian 
berikut ini akan dijelaskan berbagai public private partnership dalam 
pembangunan dan pemberian pelayanan publik di Indonesia dan 
Amerika Serikat.
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E.  Pembangunan berbagai Pelayanan Publik

1.  Pembangunan Jalan Perkotaan
Infrastruktur publik didefinisikan sebagai pelayanan-pe layanan 

dalam kategori pekerjaan umum yang dilakukan oleh sektor publik, 
dengan tujuan untuk membantu sektor swasta melakukan kegiatan 
produksi dan merangsang konsumsi ru mah tangga.13 Termasuk di 
dalamnya seperti jalan, transportasi umum, sistem air bersih, sistem air 
limbah, manajemen per sampahan, drainase dan pencegahan banjir, 
instalasi listrik dan telekomunikasi. Definisi ini harus diperhatikan 
secara seksama, karena lebih memfokuskan kepada batasan bahwa 
peranan infrastruktur dalam produksi dan konsumsi.

Sebagai suatu kegiatan produksi, pembangunan infra struktur per-
kotaan sebenarnya berada dalam kerangka swasta nisasi (privati zation). 
Swastanisasi merupakan suatu cara untuk menciptakan tingkat 
kompetisi dan memberikan peluang ter hadap permintaan efektif.14 
Pihak swasta, dengan semangat efisiensi, akan memproduksi suatu 
barang dan jasa lebih murah daripada yang dilakukan oleh pemerintah, 
sebagaimana yang terlihat dalam pelayanan transportasi pada beberapa 
kota di Asia berikut ini.

Tabel 7.5. 
Pelayanan Transportasi di Beberapa Kota Asia

Swastanisasi memerlukan pengaturan yang bertujuan untuk men-
jamin tercapainya apa yang diharapkan dari program tersebut. Tujuan 
pertama dari regulasi tersebut adalah untuk memberikan jaminan akan 
kualitas pelayanan yang diberikan, baik dalam hal reliabilitas maupun 
output-nya. Pemberian ke wenangan pengumpulan sampah kepada 
pihak swasta, seba gai contoh, harus dapat memberikan jaminan bahwa 
sampah dapat terkurnpul lebih baik.



Manajemen Perkotaan

297

Tujuan kedua adalah pengaturan harga dengan tujuan untuk suatu 
monopoli pelayanan tertentu. Pengaturan harga ini terutama pada 
kasus-kasus pemberian monopoli kepada perusahaan yang memberikan 
pelayanan tertentu di wilayah tertentu (monopoli geografis). Tidaknya 
adanya penetapan standar harga akan mendorong pihak swasta untuk 
menentukan harga setinggi mungkin.

Survey yang dilakukan majalah Far Eastern Economic Re view 
meperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur be berapa negara di 
Asia banyak yang diswastanisasikan.15 Lebih kurang 223 proyek infra-
struktur dibangun dengan skema BOT (build -operate-transfer). Peme-
rintah Filipina membangun pembangkit te naga listriknya dengan 
skema konsesi BOT, dengan dikontrol oleh National Power, Corp. 
Sedangkan di Indonesia, proyek listrik Paiton dibangun oleh sebuah 
konsorsium swasta menjual listrik dengan harga $ 0,085 US per 
kilowatt per jam kepada pihak swasta, juga dibangun dengan skema 
konsesi.

Sedangkan pembangunan jalan tol di Indonesia telah di swasta-
nisasikan, terutama sejak periode 1990-an. Pembangun an jalan tol di 
daerah perkotaan di Pulau Jawa banyak di bangun oleh pihak swasta, 
bekerja sama dengan PT. Jasa Marga, sebuah perusahaan negara yang 
banyak mengoperasikan jalan tol. Pada tahun anggaran 1996/1997 PT. 
Jasa Marga mengumum kan beberapa perusahaan swasta yang me-
menangkan tender untuk membangun jalan tol di pulau Jawa dan 
Sumatra.

Tabel 7.6. 
Jalan Tol dan Developer yang Memenangkan Tender

Skema yang digunakan dalam pembangunan jalan tol ini adalah 
build, own and transfer (BOT), dengan masa konsesi selama lebih 
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kurang 15 tahun. Setelah masa konsesi habis, pengelolaan jalan tol di-
serah kan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Bisnis jalan tol 
ini nampaknya mempunyai prospek cerah, terutama di pulau Jawa 
yang menjadi tempat konsentrasi investasi industri. Pembangunan 
infra struktur, ter utama jalan yang membutuhkan dana yang besar, me-
rupa kan peluang bisnis yang cukup menguntungkan bagi pihak swasta. 
Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum, mem beri 
peluang dan kemudahan bagi pihak swasta yang meme nuhi syarat dan 
ketentuan yang ada untuk menanamkan mo dalnya di sektor ini.

Dalam pembangunan jalan tol di daerah perkotaan, kon sumen 
adalah warga masyarakat pengguna jalan yang memiliki kendaraan 
roda empat. Golongan masyarakat ini terdiri dari anggota masyarakat 
yang berpendapatan menengah ke atas dan atau kelompok pengusaha. 
Sedangkan produsen pela yanan adalah perusahaan swasta, yang dalam 
hal ini mem peroleh konsesi dari Departemen Pekerjaan Umum untuk 
membangun jalan tol dan mengelolanya selama 15 tahun.

Yang sering menjadi pertanyaan adalah mekanisme tender dan 
perusahaan swasta yang terpilih dari proses tender yang berlangsung. 
Dalam persepsi masyarakat umum hampir semua pembangunan infra-
struktur, terutama jalan tol, dibangun oleh putera-puteri Presiden 
Soeharto atau perusahaan swasta asing yang berpatungan dengan 
mereka, sebagaimana komentar se orang pengusaha pembangkit tenaga 
listrik dari Jerman.16 Seba gai akibatnya, harga atau tarif tol - sebagaimana 
disinyalir banyak pihak - di Indonesia lebih mahal daripada di negara 
industri maju sekalipun.

Departemen Pekerjaan Umum berfungsi sebagai pengatur pelayanan 
(service arranger) dalam pembangunan dan penga was pengelolaan jalan 
tol. Dalam kontrak awal, departemen ini menentukan semua per-
syaratan yang harus dipenuhi oleh pihak swasta atau developer, sesuai 
dengan aturan-aturan yang ada.

2.  Manajemen Persampahan (Solid Waste Management)
Swastanisasi pengumpulan sampah telah lama dilakukan di ber-

bagai negara. Di Amerika Serikat, pengaturan pelayanan (service 
arrangement) pengumpulan sampah dilakukan seba gai berikut.
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Tabel 7.7. 
Pengaturan Pelayanan Pengumpulan Sampah di Amerika Serikat

Penemuan E.S. Savas menunjukkan bahwa tidak semua pelayanan 
pengumpulan sampah dilakukan oleh pihak swasta. Pada umumnya 
pihak kota dapat bertindak sebagai service arranger, yang diterapkan di 
beberapa kota dan peru sahaan swasta dan distrik sebagai service provider. 
Namun dibeberapa kota lainnya - seperti Jersey City, Indianapolis, San 
Francisco, Oregon, dan Houston - dinas-dinas khusus atau pemerintah 
distrik (kecamatan kalau di Indonesia) bertindak sebagai penerima 
pelayanan dan organisasi sukarela bertindak sebagai service arranger. 
Artinya, mereka bertindak sebagai pihak yang menu gaskan pihak lain 
untuk memberikan pelayanan tertentu.

Hasil studi E.E. Savas dari beberapa kota yang memban dingkan 
antara pengumpulan sampah oleh pihak swasta dan pemerintah di 
beberapa negara dari berbagai penelitian, meng hasilkan beberapa 
temuan yang menarik untuk dikaji, sebagai mana dimuat dalam tabel 
berikut.
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Tabel 7.8. 

Dari data di atas jelas bahwa pengumpulan sampah oleh pihak 
swasta di beberapa negara ternyata menghasilkan tingkat efisiensi yang 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan pe ngumpulan sampah yang 
dilakukan oleh pemerintah kota atau sektor publik. Dari 315 kota yang 
dilakukan studi pada tahun 1973 oleh Savas dan Stevens, biaya peng-
umpulan sampah oleh pihak swasta pada kota-kota yang berpenduduk 
di atas 50.000 orang lebih murah 29-37% daripada pengumpulan 
sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota. Studi yang sama yang 
dilakukan oleh Kemper dan Quigley di Connecticut juga me nunjukkan 
hasil yang sama, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota 14-
43% lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh pihak swasta. 
Studi yang dilakukan oleh Kitchen di Kanada juga menunjukkan 
temuan yang sama, yaitu pemerintah kota dapat menghemat dana 
dengan mengontrak kan pengumpulan sampah kepada pihak swasta. 
Kesimpulan penting yang dilakukan oleh Savas adalah adanya 
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konsistensi kesimpulan tersebut dari cross-national study antara Amerika 
Serikat, Kanada, dan Swiss.

Temuan lain yang diajukan Savas17 (1979, h. 418) adalah:

(1) Pemberian pelayanan akan mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas 
yang paling baik jika perusahaan swasta ber tindak sebagai pemberi 
pelayanan (service provider) -baik dalam mekanisme kontrak, 
franchise atau lainnya- yang bertanggung jawab pada pemerintah; 

(2) Pemberian pelayanan akan mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas 
yang tinggi jika pemerintah bertindak sebagai pengatur pelayanan 
(service arranger) dan perusahaan swasta sebagai pemberi pelayanan.

(3) Pemberian pelayanan akan mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas 
tinggi apabila ada pengaturan yang beraneka ragam (multiple 
arrangement) di masyarakat, yang dapat memberikan alternatif 
bagi mereka untuk membandingkan antara satu pengaturan atau 
alternatif dengan yang lainnya.

Keterlibatan perusahaan swasta dalam pengumpulan dan peng-
olahan sampah di tempat pembuangan akhir dapat digam barkan pada 
Gb. 3.1. di bawah ini. Kontrak, konsesi dan franchise atau kompetisi 
terbuka dapat diterapkan pada kon disi di mana pola konsumsi yang 
bersama dan eksklusi-nya berada pada titik pertengahan antara layak 
(feasible) dan tidak nya alternatif yang dipilih. Jika situasi menunjukkan 
bahwa pola konsumsi atau situasi mengharuskan pengumpulan dan 
pengolahan sampah yang sangat bersifat individual, maka pola 
kompetisi terbukalah yang diterapkan. Namun sebaliknya, jika pola 
konsumsi bersama yang lebih menonjol, maka skema kontrak, konsesi, 
franchise atau kompetisi terbuka dapat dite rapkan. Sedangkan dilihat 
dari ekslusi, maka kita tidak dapat mengabaikan konsumen yang 
potensial di kawasan tersebut dengan menggunakan skema kontrak 
atau konsesi yang lebih cocok. Untuk barang-barang tol yang bersifat 
eksklusif, franchise dan kompetisi terbuka merupakan skema yang sa-
ngat cocok. Sedangkan untuk aktivitas yang berada di antara barang 
publik murni dan tol serta barang privat, maka skema kontrak, franchise 
dan kompetisi terbuka cocok diterapkan.

Di negara-negara yang sedang berkembang, semua peme rintah 
kota berusaha membiayai sendiri semua komponen ma najemen 
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sampah, sehingga retribusi (user charge) merupakan cara pendanaan 
dari masyarakat yang paling baik, walaupun disadari sampah merupakan 
barang publik.

Gb. 7.13. Pengaturan Keterlibatan Sektor Swasta dalam Manajemen Persampahan

Pola lain yang digunakan dalam pengumpulan sampah banyak 
pula digunakan di negara-negara lain. Di negara-negara Asia, 
manajemen persampahan secara alamiah melibatkan ber bagai pihak 
dalam pengelolaannya. Ekonomi sampah kota (waste economy) men-
jangkau berbagat sektor informal dalam pengelolaan sampah, terutama 
masyarakat golongan ekonomi lemah atau sektor informal. Pola yang 
terbentuk sangat berbeda dengan pola manajemen persampahan di 
negara-negara in dustri maju, yang bersifat formal-konvensional. 
Artinya, semua proses dan tahapan dalam manajemen persampahan 
dikeloIa oleh pemerintah kota atau pun lembaga formal yang dikontrak 
oleh pemerintah. Fernandez menumerasikan berbagai aktor dan peran-
nya dalam manajemen persampahan, mulai dan pengumpulan sampai 
dengan pendaur ulangan sampah, se bagai berikut.
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Tabet 7.9. 
Keterlibatan Berbagai Aktor dalam Manajemen Persampahan

Sumber: Fernandez, “Partnership Aproach in, Solid Waste Management”, Regional 
Development Dia logue, Vol. 14. No. 3, Autumn, 1989, h. 8.

Manajemen persampahan di negara-negara Asia mempu nyai 
karakteristik yang lain dan berbeda dengan negara-negara industri 
maju. Manajemen persampahan tidak hanya mengenai manajemen 
per  sampahan formal yang dilaksanakan oleh pe merintah kota saja, 
namun melibatkan berbagai aktor secara informal (informal solid waste 
management). Sektor informal, dalam hal ini pemulung dan penadah, 
memainkan peranan penting dalam mengadakan daur ulang sampah. 
Jaringan daur ulang sampah mempunyai jangkauan yang cukup luas. 
Pabrik -pabrik plastik dan kaleng menjadi penampung utama dari plas-
tik-plastik dan kaleng-kaleng bekas. Peran sektor informal ini dapat 
mengurangi lebih kurang sepertiga dari jumlah sampah yang diproduksi 
untuk didaur ulang. Diperkirakan lebih kurang 10-15% sampah dapat 
didaur ulang oleh aktor-aktor yang ter libat di sektor informal ini. 
Pemerintah kota memberi kesem patan kepada mereka dengan 
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memberikan legalisasi untuk beroperasi di Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA).

Sedangkan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di kota-kota 
di Indonesia, terlibat dalam pengumpulan sampah. Or ganisasi terasteral 
(Rukun Tetangga dan Rukun Warga) merupa kan organisasi penting 
yang mengkoordinasikan pengumpulan sampah di pemukiman-
pemukiman yang tidak memiliki akses ke jalan utama. Dalam pola 
semacam ini, maka jelas bahwa manajemen persampahan merupakan 
kegiatan yang menge lola barang publik (public goods). Dinas Kebersihan 
dan Perta manan bertanggung jawab atas kebersihan jalan dan pengo-
lahan sampah di TPA, yang tidak hanya berguna untuk publik, namun 
juga untuk pribadi-pribadi tertentu. Dana yang dike luarkan untuk 
pekerjaan itu diperoleh dari anggaran peme rintah. Dengan demikian, 
maka kegiatan persampahan atau sampah yang melibatkan pihak swasta 
paling cocok mene rapkan skema kontrak dan konsesi. Skema ini di-
terapkan da lam kegiatan penyapuan jalan di Yogyakarta.18 Tiga per-
usahaan swasta dilibatkan untuk kegiatan penyapuan jalan-jalan utama, 
seperti Jl. Magelang, Jl. Malioboro, dan Jl. KH Ahmad Dahlan, yang 
panjang ruas jalannya secara keseluruhan mencapai 13.293 kilometer.

Tabel 7.10. 
Perbandingan Penyapuan Jalan oleh Pemerintah dan Swasta di 

Yogyakarta

Kontrak dengan pihak swasta dilakukan sekali setahun sesuai 
dengan tahun anggaran yang berlaku, yang biasanya dimulai pada 
bulan April. Pemerintah Kotamadya, dalam hal ini Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan (DKP), melakukan tender proyek-proyek penyapuan 
jalan tersebut kepada pihak swasta sesuai dengan standar harga.
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3.  Manajemen Pelayanan limbah cair (Waste Water Ma nagement)
Untuk memperkuat eksplanasi mengenai manajemen pe layanan 

air limbah ini, menarik untuk disimak studi yang dila kukan oleh Larry 
Taylor19 di Amerika Serikat tentang subtrakta bilitas dan eksklutabilitas, 
tingkat kemerosotan, skala ekonomi dan tingkat keperluan akan koor-
dinasi. Subtraktabilitas (sub tractability) menunjukkan suatu keadaan 
yang mempengaruhi konsumsi pengguna jasa tambahan terhadap 
pengguna jasa secara keseluruhan. Semakin rendah subtraktabilitas me-
nun jukkan bahwa masuknya pengguna jasa atau konsumen baru tidak 
membawa pengaruh terhadap semua konsumen untuk mengguna kan 
barang atau jasa yang ada. Barang-barang atau jasa yang mempunyai 
tingkat subtraktabilitas yang tinggi dise but dengan barang-barang atau 
jasa yang dikonsumsi bersama (goods are jointly consumed). Contoh 
yang paling sederhana adalah penambahan jumlah pengguna jasa kereta 
api secara langsung akan mempengaruhi pengguna jasa yang lama, ter-
utama dalam kenyamanan (amenity) di perjalanan.

Eksklutabilitas (sebagaimana dijelaskan di dalam bab se belumnya) 
adalah kemampuan untuk mengontrol akses terha dap barang dan jasa. 
Eksklutabilitas yang tinggi menunjukkan keadaan yang mudah untuk 
mencegah konsumen mengkon sumsi barang dan jasa tersebut. Sebagai 
contoh adalah peng guna jasa jalan tol. Walaupun jalan tol merupakan 
jasa publik yang dapat digunakan oleh semua golongan masyarakat, 
na mun pengguna jasanya harus membayar jasa tol guna menik mati jasa 
tersebut. Dengan kata lain, produsen jalan tol dengan mudah dapat 
mengontrol pengguna jasa.

Kemerosotan (sunkness) menunjukkan kepada suatu ke adaan di 
mana nilai modal merosot pada saat kegiatan produksi barang dan jasa 
dilakukan. Pada kegiatan produksi barang dan jasa dengan tingkat 
keperjuangan (contestability) yang tinggi, maka masuk atau keluar dari 
kegiatan tersebut relatif murah.

Derajat keperluan untuk koordinasi menunjukkan pada jangkauan 
pekerjaan yang melibatkan organisasi-organisasi pemerintah. Berapa 
instansi pemerintahkah yang terlibat dalam menangani suatu instalasi 
air limbah? Semakin banyak instansi yang terlibat, maka semakin sulit 
koordinasi yang harus dilaku kan. Jaringan kerja (network) yang luas 
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menunjukkan bahwa proyek yang dibangun membutuhkan investasi 
yang besar dan keterlibatan banyak pihak.

Dari studi yang dilakukan oleh Larry Taylor menunjukkan bahwa 
penyaluran limbah secara konvensional, gorong-go rong, stasiun pompa 
air limbah, dan sarana pengelola air limbah mempunyai tingkat 
subtrakta  bilitas, eksklutabilitas, derajat kemerosotan, skala ekonomi, 
dan tingkat keperluan koordinasi yang berbeda, sebagaimana digambar-
kan berikut ini.

Tabel 7.11. 
Aktivitas dan Sifat Barang serta Aspek Produksi Manajemen Air 

Limbah

Sumber: Larry Taylor, 1994

Dari penelitian yang diadakan oleh Larry Taylor di atas menunjuk-
kan bahwa gorong-gorong atau sistem penyalur air limbah konvensional, 
stasion pompa dan sarana pengelola air limbah (PAL) mempunyai 
tingkat subtraktabilitas yang ren dah. Masuknya konsumen atau peng-
guna jasa ketiga sarana tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap 
konsumen yang lama. Sebaliknya, ketiganya mempunyai tingkat 
ekskluta bilitas yang tinggi, karena konsumen tidak mudah untuk 
meng gu nakan fasilitas-fasilitas tersebut atau akses untuk menggu-
nakannya sulit. Keadaan terakhir ini mengacu pada kondisi di negara-
negara maju, dimana kondisi manajemen limbah cair telah cukup 
mapan dan tertata dengan baik. Sarana go rong-gorong, stasion pompa 
dan pengelola air limbah telah dirancang untuk sejumlah penduduk 
atau rumah tangga atau rumah. Jika seseorang mendirikan rumah baru 
di suatu daerah, ia harus mendaftarkan diri pada instansi pemerintah 
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yang khu sus menangani limbah cair untuk dapat mengakses ke saluran 
pembuangan limbah. Pemberian akses biasanya disertai de ngan pem-
bayaran pajak atau retribusi kepada negara, yang pada gilirannya akan 
digunakan untuk memperbesar kapasitas dari sarana yang ada.

Ditinjau dari segi kemerosotan, ketiga sarana mempunyai karak-
teristik yang sama, yaitu tingkat kemerosotannya tinggi. Biaya modal 
yang dikeluarkan dengan cepat merosot. Artinya, nilai modal yang 
ditanamkan pada ketiga prasarana tersebut cepat merosot nilainya. 
Nilai modal yang cepat merosot ini harus segera dikompensasi dengan 
perbaikan infrastruktur se cara periodik.

Ditinjau dari skala ekonomis, ketiga sarana air limbah ini termasuk 
dalam kategori sedang. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun 
prasarana tersebut tidak terlalu besar dan mem butuhkan investasi yang 
mahal. Berbeda dengan pembangun an jalan tol yang membutuhkan 
modal yang besar dan peli batan pihak swasta yang didanai konsorsium 
tertentu. Pen danaan pembangunan gorong-gorong kota tidak terlalu 
memerlukan struktur pendanaan yang rumit, karena secara lang sung 
dapat didanai melalui anggaran belanja pemerintah.

Di Indonesia, pembangunan sarana pengelohan air lim bah masih 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah (Kabupaten/Kota ). Biasanya pen-
danaan pembangunan gorong-gorong kota dan stasiun pengolahan air 
limbah dilakukan melalui sub sidi pemerintah pusat dan pinjaman luar 
negeri.

4. Pengembangan lahan Kota (Urban Development Project)
Kota-kota pantai seperti Jakarta, Singapura dan Bangkok meng-

hadapi masalah sempitnya lahan untuk mengadakan per luasan kota. 
Salah satu alternatif untuk memperoleh tambahan lahan adalah me-
nimbun rawa-rawa atau kawasan pantai secara besar-besaran atau 
dikenal dengan reklamasi pantai, seba gaimana yang dilakukan oleh 
DKI Jakarta. Gubernur DKI Ja karta, Surjadi Soedirdja pada pertengahan 
tahun 1996 meng undang pihak swasta untuk mengadakan investasi 
pada proyek reklamasi pantai ini, yang akan dimulai pada tahun 1997.

Proyek reklamasi direncanakan akan mencapai luas lahan baru 
2.700 hektar sepanjang 32 kilometer garis pantai di Teluk Jakarta, 
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mulai dari kawasan Pluit di sebelah barat sampai Ci lincing di sebelah 
timur. Lahan reklamasi (waterfront city) akan dibagi dalam tiga zona, 
yaitu zona barat dari Pluit sampai de ngan Muara Kamal yang digunakan 
untuk pemukiman, zone tengah dari Pluit sampai Koja yang akan 
digunakan sebagai kawasan perdagangan dengan bangunan-bangunan 
tinggi, dan zona timur dari Koja sampai Cilincing yang akan digunakan 
untuk memperluas Pelabuhan Tanjung Priok, pusat perda gangan, dan 
pemukiman murah. Secara lengkap fungsi lahan tambahan ini akan 
dialokasikan untuk berbagai fungsi, yang bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.12.
Rencana Fungsi Lahan Hasil Reklamasi Pantai Jakarta

Sumber: Jakarta Post, May 7, 1996.

Konsesi yang semula ditentukan oleh Pemerintah Daerah DKI 
Jakarta adalah 30 tahun. Namun, dengan investasi yang besar (rata-rata 
1 triliun untuk 75 hektar), pihak swasta dan Pemerintah DKI akan 
memberikan konsesi 90 tahun. Harga lahan dari reklamasi ini diharap-
kan akan dijual berkisar antara Rp 1.250.000,- sampai Rp 2.250.000,- 
per meter. Sedangkan harga tanah di pusat kota berkisar antara Rp 
2.500.000,- sampai Rp 5.000.000,- per meter.

Berbeda dengan proyek pengolahan limbah cair, seba gaimana telah 
dijelaskan di atas, maka perluasan kota ini tingkat eksklutabilitasnya 
sangat tinggi, karena menyeleksi para konsu mennya sedemikian rupa 
secara tertutup. Artinya, hanya konsumen yang mampulah yang dapat 
membeli lahan dari hasil reklamasi pantai tersebut.
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bAb 8

TRANsPORTAsi PERKOTAAN

Menciptakan Transportasi Perkotaan 
yang berkelanjutan

Pertumbuhan populasi penduduk di daerah perkotaan selalu menunjuk-
kan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk 
diperkotaan bukan hanya akan menyebabkan bertambahnya penduduk 
yang bertempat tinggal dan bekerja di daerah urban, namun akan 
diiringi dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang digunakan oleh 
penduduk sebagai alat transportasi. Transportasi di daerah perkotaan 
menjadi kebutuhan penting bagi penduduk untuk dapat melancarkan 
aktivitas yang dilakukan. Pengaturan transportasi yang tepat akan 
menghasilkan banyak manfaat seperti berkurangnya polusi, mobilitas 
perjalanan teratur, lingkungan yang bersih, dan manfaat positif lainnya. 
Namun di banyak perkotaan di negara berkembang, pengaturan 
transpor tasi yang tepat belum sepenuhnya terlaksana. Banyak perkotaan 
di negara-negara berkembang seperti Indonesia belum dapat men-
ciptakan alat transportasi yang berkelanjutan. Pengaturan transportasi 
yang tidak tepat akan berakibat pada polusi baik udara maupun suara, 
kemacetan maupun kecelakaan. Dibutuhkan transportasi yang ber-
kelanjutan dimana transportasi tersebut dapat memberikan manfaat 
baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah di daerah 
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perkotaan memiliki tanggungjawab yang besar dalam mendesain 
kebijakan terkait dengan transportasi berkelanjutan. 

indikator “Keberlanjutan” untuk daerah Perkotaan
Manajemen transpotasi yang berkelanjutan merupakan bagian dari 

kota cerdas (smart city). Transportasi memiliki aksesibilitas lokal dan 
antar kota, adanya infrastruktur information computer technology, 
inovatif dan aman. 

Dari pengalaman kota-kota di Eropa tentang bagaimana kesesuaian 
antara pengertian dari keberlanjutan. Beberapa praktek yang diarahkan 
sebagai elemen khusus keberlanjutan, contohnya aksesibilitas keber-
langsungan dan mobilitas atau kapasitas lingkungan. Ada aliran dalam 
literatur pada skala sub-urban (kebanyakan didaerah Amerika Utara) 
seperti yang diungkapkan oleh Suthaya dan Black (2002). Terdapat 
enam variabel dan indikator trasnportasi berkeberlanjutan, yaitu:

•	 Efisiensi	ekonomi
•	 Jalan	yang	nyaman	dan	lingkungan	sekitar
•	 Keamanan	lingkungan
•	 Kadilan	dan	keterlibatan	dalam	bidang	sosial
•	 Keamanan
•	 Kontribusi	untuk	pertumbuhan	ekonomi

Terdapat enam aspek tersebut dipertimbangkan untuk beberapa 
kepentingan. Indikator-indikator tersebut tercermin melalui praktek di 
kota-kota yang pernah disurvai, seperti :

•	 Indikator	level	1	;	langkah-langkah	yang	komprehensif	dari	semua	
aspek subobjektif dimana dampak keduanya diukur dan dinilai 
secara keuangan (misalnya analisis biaya manfaat menghasilkan 
ukuran komprehensif efisiensi ekonomi)

•	 Indikator	level	2	;	langkah-langkah	yang	dapat	dihitung	dari	aspek-
aspek tergantung pada pencapaian subobjektif

•	 Indikator	level	3	;	penilaian	kualitas	pada	level	pencapaian	tujuan.

Black (2002) memperkenalkan diagram hirarki dengan tujuan yang 
paling atas (misalnya keberlanjutan). Atribut terukur yang melekat 
pada masing-masing subobjektif dan instrumen kebijakan khusus 
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diusulkan untuk memenuhi target. Kemudian untuk dapat memperjelas 
tujuan transportasi berkelanjutan, dibuat diagram hirarkis yang meng-
gambarkan baik transportasi berkelanjutan maupun transportasi tidak 
berkelanjutan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa emisi dan dampak 
lainnya mengakibatkan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman 
hayati tanah dan dapat dimasukkan ke dalan kategori sangat tidak 
berkelanjutan, sementara polusi udara, dan kekhawatiran lainnya dapat 
dimasukkan ke dalam kategori berkelanjuta yang lemah. Kebisingan 
dan kecelakaan juga mungkin dianggap lemah tidak berkelanjutan, 
kerena mungkin tidak akan memiliki dampak yang jelas antar generasi.

Gb 8.1. Diagram hierarkhi untuk transportasi tidak berkelanjutan berdasarkan 
tinjauan buku.
Sumber : J.A. Black, dkk, 2002. Sustainable Urban Transportation : Performance 
Indicators and Some Analytical Approaches, Journal Of Urban Planning and 
Development, Desember 2002. Hal. 190

Gambar 8.1 diatas menunjukkan diagram untuk transportasi tidak 
berkelanjutan. Aktor-aktor yang terlibat didalamnya adalah pemerintah, 
sektor privat, dan individu. Ketersediaan sumberdaya yang terbatas 
seperti bahan bakar fosil dan lahan, kebijakan pemerintah dan dorongan 
pasar akan mengatur respon terhadap perilaku individu. Car-dependent 
urban form, spatial mismatch, sosial ekonomi dan faktor demografi, 
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travel demand management (TDM) yang tidak optimal, dan harga 
bahan bakar akan memperburuk pelaksanaan pola perjalanan, seperti 
menambah lamanya perjalanan, VKT, dan akan mengurangi transportasi 
massal. Buruknya pengaturan jalan disertai dengan teknologi yang 
rendah akan mengakibatkan krisi bahan bakar dan pemanasan global. 
Hal ini mengakibatkan kuatnya transportasi yang tidak berkelanjutan. 
Dampak lingkungan lainnya adalah polusi lokal, kebisingan, kecelakaan, 
dan kemacetan. 

Gb 8.2. Diagram hierarkhi untuk transportasi berkelanjutan berdasarkan tinjauan 
literatur
Sumber: J.A. Black, dkk, 2002. Sustainable Urban Transportation: Performance 
Indicators and Some Analytical Approaches, Journal Of Urban Planning and 
Development, Desember 2002. Hal. 191

Gambar 2 diatas menunjukkan hierarkhi untuk transportasi 
berkelanjutan, dimulai dari objek global transportasi berkelanjutan ke 
subobjektif dan atribut. Transportasi berkelanjutan mempertimbangkan 
3 isu : lingkungan yang berkelanjutan, efisiensi ekonomi, dan keadilan 
sosial. Tekanan disini adalah pada lingkungan berkelanjutan. Dalam 
lingkungan berkelanjutan, objek dapat dibagi secara global, baik objek 
lokal maupun regional. Objek global terdiri dari dua subobjek : 
mengurangi krisis bahan bakar dengan meminimalkan komsusi bahan 
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bakar, dan mengurangi polusi global dengan meminimalkan CO2 dan 
emisi CFC. Objek lokal/regional terdiri dari polusi lokal subobjektif 
(meminimalkan NOx, CO, VOC, dan PM10) dan lingkungan lainnya 
sub-objek, seperti dengan meminimalkan kebisingan, kecelakaan, dan 
kemacetan.

Gb 8.3. Bentuk perkotaan dan transportasi berkelanjutan berdasarkan tinjauan 
literatur
Sumber : J.A. Black, dkk, 2002. Sustainable Urban Transportation: Performance 
Indicators and Some Analytical Approaches, Journal Of Urban Planning and 
Development, Desember 2002. Hal. 192

Gambar 8.3 diatas merupakan diagram dimana menggambarkan 
keterkaitan diantara bentuk perkotaan dan transportasi berkelanjutan. 
Langkah pertama sebelum menggunakan bentuk perkotaan sebagai alat 
untuk mencapai transportasi berkelanjutan adalah dengan memahami 
bagaimana bentuk perkotaan mempengaruhi pola perjalanan. Pola 
perjalanan dapat digunakan sebagai wakil untuk komsumsi energi dan 
pengangkutan emisi. Pola perjalanan di skala regional membutuhkan 
solusi bentuk perkotaan di tingkat regional. Solusi bentuk perkotaan 
pada masalah yang terjadi ditingkat lokal mungkin tidak dapat 
memberikan kontribusi solusi pada skala regional kerena setiap area 
lokal memilik keunikan tersendiri. Solusi bentuk perkotaan pada skala 
lokal biasanya mengandung desain campuran. Pada tingkat regional, 
skala pada analisis dapat dibagi kedalam level makro dan mikro level. 
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Pola perjalanan pada level pemerintah lokal terpengaruh kharateristik 
pada level lokal ataupun lingkungan sekitar. 

Kita juga dapat membedakan antara kota yang mengandalakan 
transportasi publik dan kota yang mengandalkan transportasi privat. 
Kota yang mengandalkan kendaraan pribadi disebut dengan auto city, 
dan sebaliknya yang mengandalkan transportasi publik disebut dengan 
transit city.

Gb. 8.4. City types on a plot of private versus publik motorised per person
Sumber : Barter, P.A. (2000) Urban Transport in Asia : Problem and prospects for High-
Density Cities, Asia-Pasific Development Monitor, April 2000
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Gambar 8.4 merupakan gambar yang bisa tepat untuk menggambar-
kan tipe-tipe kota yang berbeda berdasarkan penggunaan jenis angkutan 
di suatu kota. Hal ini dikarenakan hampir semua jenis kota dari dulu 
hingga sekarang masuk di dalam gambar tersebut. Contohnya pada 
tahun 1850 : kota-kota di tahun tersebut disebut sebagai “kota jalan 
kaki” / walking city. Kemudian tahun 1860 dan 1920 menjadi “public 
transport cites”/ kota angkutan umum. “Kota motor” ini muncul seiring 
berkembangnya kota-kota di Asia. Namun ada saat bersamaan kota-
kota di Indonesia memiliki karakter sebagai motorcycle city dan auto 
city, seperti Jakarta, Bandung, Makasar, Medan, Pekanbaru dan 
Palembang. Penduduk kota yang bersangkutan sangat tergantung 
mobilitas nya pada kendaraan pribadi yang berupa mobil ataupun 
kendaraan bermotor roda dua.

Gambar 8.4 diatas juga menunjukkan sebuah plot tentang bagai-
mana macam-macam bentuk/tipe kota dapat diintepretasikan dalam 
suatu bentuk grafik yang menunjukkan perjalanan dimana dijalankan 
oleh angkutan pribadi/swasta dan angkutan publik. Contohnya 
permasalahan yang serius akan meningkat jika jumlah mobil yang 
signifikan secara cepat membentuk kota-kota yang padat dimana 
sebelumnya didominasi kendaraan tidak bermotor, bus-bus, dan motor.
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Gb 8.5. Simple generic model transportasi perkotaan dan evolusi penggunaan lahan 
di kota-kota berkembang.
Sumber : Barter, P.A. (2000) Urban Transport in Asia : Problem and prospects for High-
Density Cities, Asia-Pasific Development Monitor, April 2000

Diagram skema pada gambar 8.5 mengilustrasikan jalur-jalur 
alternatif yang paling potensial dari evolusi bentuk kota antara beberapa 
kota di Asia dengan pilihan-pilihan kunci yang berperan dalam jalur-
jalur tersebut. 

•	 Opsi	 1.	Menekan	 jumlah	mobil	 dan	mempromosikan	 angkutan	
umum. Negara yang telah mengikuti jalur ini adalah Hongkok, 
Seoul dan Singapura. 
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•	 Opsi	2	Tidak	menekan	motorisasi.	Bertolak	belakang	dari	opsi	1,	
Bangkok, Kuala Lumpur, Jakarta, dan Manila, mereka belum me-
nekan jumlah kendaraan pribadi. Di Kota-kota tersebut, transpor-
tasi pribadi berkembang lebih cepat daripada transportasi umum. 
Kota-kota seperti ini, transportasi publik kurang berperan dan sulit 
untuk berkembang dengan cepat.

Empat Pilar Transportasi Perkotaan berkelanjutan 
Untuk membuat kemajuan dalam masalah transportasi ber-

kelanjutan diharuskan untuk membentuk langkah-langkah kinerja 
yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan keberlanjutan. Ideal-
nya, indikator didirikan dengan partisipasi masyarakat. Daftar dari 
kinerja keberlanjutan harus bervariasi antara daerah yang mencerminkan 
perbedaan skala geografi maupun budaya. Tabel 1 merupakan atribut 
sentral dalam langkah-langkah kinerja. 

Tabel 8.1. 
Atribut sentral ukuran kinerja transportasi berkelanjutan:

1 Aksesibilitas
2 Kesehatan dan keselamatan
3 Dampak terhadap daya saing dan generation of wealth
4 Komsumsi modal/kekayaan alam
5 Produksi polusi (lokal dan global)

Dalam membangun transportasi berkelanjutan, dalam prakteknya 
mungkin akan membawa perubahan sosial yang signifikan. Terdapat 4 
komponen penting dalam proses memajukan transportasi perkotaan :

1) Pembangunan struktur/badan yang efektif untuk rencana peng-
gunaan lahan transportasi terpadu,

2) Penciptaan yang adil, efisien, dan mekanisme pendanaan yang 
stabil,

3) Investasi strategis pada infrastruktur utama
4) Dukungan melalui investasi desain lokal.

Pilar pertama adalah tentang masalah pemerintahan. Perencana 
perkotaan atau yang berwenang mengurusi transportasi, mengerti akan 
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kebutuhan transportasi berkelanjutan dan berharap dapat melakukan 
sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Namun pada banyak kasus, 
seperti pihak berwenang (perencana perkotaan dan pengurus transpor-
tasi) tidak mendapatkan mandat, tanggungjawab, kekuatan atau 
dorongan untuk membuat keputusan yang sejalan dengan pembangunan 
ber kelanjutan. Masalah yang sering terjadi adalah adanya masalah pem-
bagian tanggungjawab antar otoritas masalah transportasi dan 
perencana an penggunaan lahan. Pilar ketiga menjelaskan jika investasi 
pada insfrastruktur utama sangat dibutuhkan, kemudian yang menjadi 
prasyarat adalah penciptaan suatu mekanisme pendanaan yang stabil. 

Mengingat transportasi tidak berkelanjutan adalah sistem yang 
digunakan saat ini, maka investasi pada infrastruktur utama dibutuhkan 
untuk memperbaikinya. Gillen mengatakan bahwa memperbaiki infra-
struktur yang sudah ada lebih bijaksana daripada membangun yang 
baru. Namun, kelanjutan dari kondisi yang sekarang dimana perkotaan 
hampir 75% menggunakan bahan bakar bensin yang tidak sesuai 
dengan keberlansungan global. Apakah solusinya dengan menggunakan 
lebih banyak model yang hanya sedikit merusak lingkungan atau 
merubah teknologi mesin mobil, hal-hal tersebut merupakan cara-cara 
yang signifikan untuk melibatkan investasi infrastruktur jangka 
panjang. Berinvestasi di infrastruktur bagaimanapun juga menjadi 
tidak efektif jika tidak dilaksanakan pada level lokal. Ada banyak 
kebijakan lokal dan investasi skala kecil yang mungkin dapat 
meningkatkan semangat berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan 
angkutan umum. 
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Gb 8.6. Empat pillar transportasi perkotaan berkelanjutan 
Sumber : Cristopher K, dkk, (2005). “The Four Pillars of Sustainable Urban 
Transportation”. Transport Review, Vol. 25, No.4, hal. 396.

Gambar diatas merupakan skema konsep dengan segitiga klasik 
dari ekonomi, sosial dan lingkungan berkelanjutan akan mendukung 4 
pillar pengembangan keberlanjutan perkotaan. Cristopher, dkk (2005) 
membahas ke 4 pillar sebagai berikut :

Mendirikan badan yang efektif untuk perencanaan penggunaan lahan 
transportasi yang terintegrasi

Kota merupakan sistem yang sangat komplek dimana dengan 
meng ubah satu bagian akan berdampak pada bagian lainnya, tak ter-
kecuali dibidang transportasi. Dibutuhkan penanganan yang kompre-
hensif untuk dapat mengatasi masalah transportasi. Namun yang 
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menjadi masalah adalah seringnya penggunaan lahan transportasi yang 
berjalan karena koordinasi buruk disetiap levelnya. Dibutuhkan 
penanganan yang komprehensif untuk dapat mengatasi masalah 
transpor tasi. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah 
karateristik badan yang ideal agar tercipta perencanaan penggunaan 
lahan transportasi yang terintegrasi? Badan-badan pemerintahan akan 
menjadi seimbang dengan menghormati beberapa atribut : representasi 
spasial; struktur; demokrasi; dan filosofi pasar.

•	 representasi spasial
Mencapai representasi kepentingan yang seimbang antara 

kelompok lokal dan daerah perkotaan merupakan isu perencanaan 
yang telah lama dibahas. Jacob mengatakan bahwa terdapat kasus 
dimana lingkungan masyarakat berusaha mengejar dan memperjuangkan 
tujuan mereka. Namun dalam kasus lain banyak kota kecil di tepi 
pinggiran metropolis menjadi katalis untuk pengembangan lahan yang 
tidak bertanggungjawab. Tanpa kontrol daerah yang sesuai, persaingan 
antara banyak pemerintah lokal seperti dipinggiran kota dapat 
menimbulkan “race to the bottom” dengan pembangunan di daerah 
yang menawarkan biaya pembangunan terendah atau insentif lainnya 
merajalela di area yang memberikan penawaran dengan harga yang 
rendah. Beberapa representasi tingkat daerah jelas dibutuhkan.

•	 Struktur
Struktur badan untuk pengembangan penggunaan lahan daerah 

dan perencanaan transportasi dapat berbohong diantara bentuk 
hierarkhi yang kuat dan struktur yang longgar. Pembangunan ber-
kelanjutan membutuhkan hirarki yang merupakan struktur ideal untuk 
melaksanakan fokus kebijakan top-down yang kuat dalam pemerintahan. 
Dalam kasus ini struktur vertikal yang terintegrasi mengontrol semua 
keputusan yang berada dibawahnya. Namun kelemahannya menurut 
Kerzner (2003) adalah struktur hirarki tidak dirancang untuk dapat 
menangani negosiasi yang diperlukan antara semua aktor. Padahal 
dalam kasus perencanaan dan kebijakan transportasi dibutuhkan ber-
bagai aktor yang beragam dan dengan kepentingan yang berbeda pula. 
Untuk mengatasi masalah tersebut komunikasi informal dan saluran 
negosiasi berkembang diantara aktor untuk meningkatkan proses 
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pengambilan keputusan. Dijst dan Schenkel menunjukkan bahwa 
pemerintahan perkotaan mungkin akan menjadi lebih efektif melalui 
jaringan dimana otoritas hirarkis diganti dengan kontelasi yang longgar 
terhubung pada aktor politik, ekonomi, dan sosial.

Gb 8.7. Trade-offs dalam pembentukan pemerintahah daerah yang efektif untuk 
perencanaan penggunaan lahan dan transportasi daerah
Sumber : Cristopher K, dkk, (2005). “The Four Pillars of Sustainable Urban 
Transportation”. Transport Review, Vol. 25, No.4, hal. 398

•	 Demokrasi
Pertimbangan sulit dalam perencanaan transportasi adalah sejauh 

mana keputusan harus tunduk pada proses politik. Secara sederhana 
adalah masalah dalam membangun keseimbangan yang tepat diantara 
otoritas profesional dan pejabat terpilih. Profesional yang terampil dan 
terlalu banyak intervensi politik juga dapat menggangu. Partisipasi 
publik, bagaimanapun juga penting untuk pengembangan kota ber-
kelanjutan. Setiap langkah yang serius dan inklusif terhadap keber-
lanjutan akan memerlukan signifikasi pergesaran sikap, persepsi, dan 
gaya hidup masyarakat umum. 
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•	 Filosofi Pasar
Operasi sistem transportasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

pasar bebas juga dapat bermasalah sehubungan dengan tanggungjawab 
terhadap pencemaran. Sebagai contoh emisi transportasi di negara 
berkembang terkait dengan pasar bebas, perusahaan menjalankan 
kendaraan dengan mesin dua langkah. Jika pasar yang akan digunakan 
untuk memberikan layanan transportasi, maka regulasi dan kontrol 
yang kuat sangat diperlukan. 

•	 tanggungjawab dari Badan Perencanaan Daerah
Badan perencanaan daerah harus dapat memiliki wewenang dan 

tangggung jawab dalam mengatasi masalah penggunaan lahan dan 
transportasi. Tanggung jawab mungkin termasuk investasi modal, 
harga/perpajakan, regulasi dan pendidikan/informasi. Tanggung jawab 
khusus meliputi ;

- Pengembangan wilayah rencana strategis transportasi
- Kontrol atas zonasi, perencanaan dan desain perkotaan
- Manajement infrastruktur jangka panjang
- Otoritas untuk menghasilkan dan mengendalikan dana
- Memastikan penjadwalan yang tepa dan penetapan harga
- Tanggungjawab untuk pengembangan ekonomi lokal
- Dukungan logistik pergerakan angkutan perkotaan
- Kewajiban untuk memantau dan mengurangi emisi kendaraan

Dalam mentukan kekuasaan ini akan tergantung pada kondisi 
lokal, struktur pemerintah yang ada dan spesifik tujuan / sasaran dari 
lembaga yang diusulkan. 

Menciptakan Mekanisme Pendanaan yang Adil, Efisien, dan Stabil
Pengembangan efisiensi pendanaan jangka panjang untuk sistem 

transportasi sangat penting bagi kesejahteraan kota, baik untuk investasi 
dalam infrastruktur baru atau untuk operasi jangka panjang dan 
pemeliharaan sistem yang ada. Pembiayaan infrastruktur transportasi di 
banyak kota telah ditantang dalam beberapa dekade terakhir oleh peran 
menyusut dari pemerintah pusat. Bank Dunia (2002) mencatat tiga 
komplikasi signifikan yang biasanya mendistorsi pembiayaan yang 
efektif dan harga transportasi perkotaan.
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- Tanggung jawab atas insfrastruktur dipisahkan dari penyediaan 
layanan

- Tanggungjawab untuk berinteraksi moda transportasi tersebar
- Pembiayaan insfratrukstur dipisahkan dari harga infrastruktur

Untuk mengatasi kesenjangan diatas, daerah perkotaan memerlukan 
transportasi daerah dan badan perencanaan penggunaan lahan dengan 
tanggung jawab untuk pembiayaan infratruktur dan untuk stabilitas 
keuangan dari operasi untuk semua moda transportasi. 

Mekanisme Pendanaan

Tabel. 8.2. 
Potensi sumber pendanaan untuk sistem transportasi perkotaan

Non Vehicle Related Vehicle Related
Non 
Location 
Related

Location 
Related

General tax base
Local transportation levy

Development fees
Transit impact fees
Right of way fees
Leverage real estate assets

Fuel Taxes
Vehicle license fecs
New vehicle or vehide parts sales taxes
Vehicle use fees
Emissions fees

Road tools
Congestion pricing
Parking fees
Transit user fees

Sumber : Cristopher K, Eric Miller, Amer Shalaby, Heather Maclean, adn Jesse 
Coleman, (2005). “The Four Pillars of Sustainable Urban Transportation”. Transport 
Review, Vol. 25, No.4, hal. 402.

Kategori pertama mekanisme pendanaan termasuk mereka yang 
tidak terkait dengan penggunaan kendaraan dan lokasi. Pendanaan 
insfrastruktur transportasi dari basis pajak umum dipratekkan di 
sejumlah negara maju termasuk Kanada, Perancis, dan Inggris. 
Pendekatan ini memberikan fleksibiltas tinggi pemerintah untuk 
melaksanakan kebijakan nasional seperti mengurangi emisi gas rumah 
kaca. Namun hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk meng-
hindari membuat strategi investasi jangka panjang dibidang infrastruktur 
untuk memenuhi tujuan pendek. Mekanisme alternatif dengan fokus 
yang lebih besar pada daerah perkotaan adalah pengisian transit 
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pungutan untuk bisnis lokal atau memperkerjakan EES, pajak lokal 
seperti diterapkan dibebrapa negara bagian Perancis dan Brasil. 
Amerika, Jeman, Jepang secara khusu mengikat pajak bensin untuk 
pen danaan infrasturktur transportasi meskipun pad dasarnya pajak 
bensin ini tidak cocok sebagai sumber pendanaan insfrastruktur jangka 
panjang mengingat masa depan pasokan minyak tidak pasti. Strategi 
yang mungkin digunakan dalam jangka npanjang adalah dengan 
mamaksakan pajak penjualan pada kendaraan baru atau suku cadang 
mobil. Sebenarnya terdapat beberapa mekanisme untuk mendapatkan 
pendanaan untuk menunjang infrastruktur transportasi seperti biaya 
parkir, jalan tol, biaya transt dan lainnya. Dengan otoritas transportasi 
yang lebih baik bisa memanfaatkan mekanisme pendanaan. 

Kerjasama Publik dan swasta
Masalah yang sulit adalah penggunaan yang tepat dari kemitraan 

publik swasta dalam pendanaan dan operasi infrastruktir transportasi 
daerah.pada satu sisi sektor swasta mengeklaim akan membawa 
beberapa manfaat seperti penyelesaian proyek yang tepat waktu, derajat 
keahlian yang tinggi, biaya pelayanan yang efektif, dan pengembangan 
pelayanan yang inovatif. Namun kelemahan dari mengandalkan swasta 
adalah suku bunga akan lebih tinggi, dan biaya pengguna juga dapat 
lebih tinggi. Boardman dan vining dalam strudi mereka terhadap 500 
perusahaan industri besar di pasar kompetitif menemukan bahwa 
perusahaan publik / swasta campuran pada umumnya kurang efisien 
dan kurang menguntungkan dibandingkan perusahaan swasta, dan 
sering dilakukan lebih buruk daripada perusahaan BUMN. 

Membuat investasi yang strategis pada infrastruktur utama
Dengan pemerintahan yang sesuai dan mekanisme pendanaan di 

tempat, kota akan menjadi temoat yang baik untuk berinvestasi di 
bidang insfrastruktur yang mendukung transportasi berkelanjutan. Hal 
ini akan melibatkan investasi baik di angkutan maupun kendaraan 
swasta berbasis infrastruktur. Mobil adalah bagian integral dari 
kehidupan kota modern, memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, 
yang direncanakan untuk generasi mobil baru yang berkelanjutan 
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sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan kota. Poin penting 
bagi kota-kota adalah bahwa adaptasi terhadap mobil berkelanjutan 
akan memungkinkan melibatkan pengembangan infrastruktur baru.. 

infrastruktur Angkutan
Jika esensi dari transportasi berkelanjutan adalah untuk mengurangi 

ketergantungan tanpa mengorbankan mobilitas perkotaan dan aksesi-
bilitas, sangat penting bagi sistem transportasi yang berkelanjutan 
untuk mencakup masyarakat luas dan terintegrasi dengan angkutan 
yang mampu menyediakan kapasitas yang memadai dan kompetitif 
dari sistem layanan yang dapat menampung dan menarik sebagian 
besar wisatawan perkotaan. Pembangunan jalur subway, higway, jalur 
bus, jaringan kereta api antar kota memerlukan investasi yang besar. 
Namun investasi tersebut terbukti menciptakan tranportasi yang ber-
kelanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh kota-kota cerdas seperti 
Seoul, Tokyo, London, Perth dan sebagainya.

Sehubungan dengan konfigurasi sistem, sistem angkutan yang 
lengkap ditemukan di kota-kota kelas dunia seperti London dan Paris 
yang dapat dianggap mendekati ideal. Sistem tersebut memberikan 
layanan angkutan langsung yang cepat dan tidak terbatas ke distrik 
pusat bisnis tradisional. Hal ini memerlukan pengembangan peng-
gunaan lahan yang tinggi pada noda dan di sepanjang koridor, di luar 
CBD tradisional.

Bagaimanapun juga hal ini dibutuhkan untuk menjembatani 
perbedaan yang ada antara kapasitas medium, performa yang rendah 
dengan kapasitas tinggi, performa yang cepat melalui investasi model 
kelas menengah, khususnya angkutan semi cepat. Angkutan semi cepat 
merupakan perbaharuan yang masuk akal untuk angkutan darat. Hal 
ini adalah sebuah awalan menuju transportasi awalan cepat. Secara 
keseluruhan investasi di sistem angkutan semi cepat dapat menjadi 
kunci untuk membangun sistem tramportasi berkelanjutan.

Mendukung investasi melalui desain lokal 
Setelah generasi baru transportasi kendaraan pribadi berkelanjutan 

kembangkan, investasi dalam sistem angkutan umum dapat menjadi 
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cara yang paling layak untuk membuat transportasi perkotaan yang 
berkelanjutan. Namun investasi terhadap infrastruktur angkutan tidak 
akan cukup, atau bahkan tidak sama sekali jika penggunaan lahan 
makro dan desain lingkungan mikro tidak mendukung atau kompatibel 
dengan investasi. Orang-orang harus bisa mendapatkan angkutan 
utama pada fasilitas, rumah, pekerjaan dan kegiatan lainnya harus 
berada di lokasi yang terhubung, nyaman, dan menarik. 

Tabel 8.3. 
Perbandingan Karakteristik Conventional dan Traditional 

Neighbourhoods

Contemporary Sub-Urban 
Design

Traditional Neighbourhood Design

Network

Land Use

Design

Circuitous, meandering streets
Hierarchical streer pattern 
(highways, arterials, collectors)
Limited access points to the 
neighbourhood
Wide streets without street 
parking
Predominantly auto based

Segregated, clustered land uses
Acces to a limited number of 
‘highly desirable’ land uses
Low residential densities
Large home lots

Missing sidewalks
Less shaded sedewalks
Homogeneous housing
Dominating garages and 
driveways

Interconnected, gride-like street 
patterns
Separate paths (networks) for 
pedestrians and bicycles
Narrow streets
On-street parking
Green space and tree lining
Acces points to the neighbourhoods
Many modes successful

Mixed lane uses
Close proximity of land uses
High residential densities
Small home lots
Access to parks, recreation and 
distinct neighbourhood ‘centres’

Shaded sidewalks
Front porches
Detached garages

Sumber : Cristopher K, Eric Miller, Amer Shalaby, Heather Maclean, adn Jesse 
Coleman, (2005). “The Four Pillars of Sustainable Urban Transportation”. Transport 
Review, Vol. 25, No.4, hal 408

Banyak literatur terbaru difokuskan pada desain lingkungan 
tradisional baru. Desain tersebut merupakan upaya untuk menciptakan 
pengembangan pola sebelum perang dunia ke dua, dengan akses pejalan 
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kaki yang tinggi dicapai melalui jaringan jalanan yang terhubung, 
penggunaan lahan campuran, jalan-jalan sempit dan campuran fitur 
lainnya. 

McNally dan Kulkani (1997) mengembangkan skema klasifikasi 
untuk membedakan desain tradisional, kontemporer, dan campuran 
yang didasarkan pada jaringan, penggunaan lahan dan karakteristik 
aksesibilitas. Isu penting adalah apakah merangcang pejalan kaki yang 
ramah lingkungan seperti neo-tradisional benar-benar mendorong per-
jalanan dengan mode berkelanjutan. Penelitian menemukan bahwa 
lingkungan tradisional lebih kondusif untuk mendukung berjalan kaki 
dan bersepeda dan untuk mendukung angkutan, namun disisi lain 
warga lingkungan tradisional adalah penggunaan moda transportasi 
non mobi yang paling banyak.

Peran desain lokal dalam mengembangkan transportasi yang ber-
kelanjutan kemungkinan membutuhkan bukan sekedar pejalan kaki 
yang ramah lingkungandiman orang itu tempat tinggal, namun juga 
pada dimana ia bekerja, dan beraktivitas. Cara untuk membuat lingk-
ungan, tempat belanja, dan daerah bisnis yang berkelanjutan dalah 
dengan melibatkan kebijakan lokal serta investasi. Memastikan bahwa 
keputusan lokasl sesuai dengan target keberlanjutan daerah juga sangat 
penting untuk dilihat.   

Rencana Transportasi di kota-kota indonesia
Dalam bagian ini akan dijelaskan kebijakan transportasi di 

Indonesia. Dalam upaya untuk menghadapi arus globalisasi yang 
menyebabkan perubahan tatanan dibidang transportasi dari sentralistik 
ke desentralistik, diperlukan pembenahan sistem transportasi untuk 
ditata dan disempurnakan. Peraturan Menteri Perhubungan No KM. 
49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) 
memuat tatanan transportasi yang terorganisasi secara konsisten terdiri 
dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan 
danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi 
udara, serta transportasi pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan 
perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk sistem pelayanan jasa 
transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan 
orang dan atau barang yang terus berkembang secara dinamis. Sistranas 
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digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam perencanaan, 
pembangunan, penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan 
penyediaan jasa transportasi yang efektif dan efisien. 

Sistranas disusun secara terpadu dan diwujudkan dalam :

•	 Tataran	 Transportasi	 Nasional	 (Tatranas)	 ditetapkan	 oleh	
Pemerintah Pusat

•	 Tataran	 Transportasi	 Wilayah	 (Tatrawil)	 ditetapkan	 oleh	
Pemerintah Propinsi

•	 Tataran	Transportasi	Lokal	(Tatralok)	ditetapkan	oleh	Pemerintah	
Kabupaten/Kota

Kota Nasional adalah kota-kota pusat pemerintahan, kota-kota 
pintu gerbang nasional, kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional, 
dan kota-kota yang memiliki dampak strategis terhadap kegiatan 
nasional yang memenuhi kriteria PKN. Simpul tranportasi nasional 
adalah simpul yang melayani pergerakan yang bersifat nasional, atau 
antar provinsi dan atau antar negara. 

Kota Wilayah adalah kota-kota yang memiliki keterkaitan dengan 
beberapa kabupaten dalam satu propinsi, kota gerbang wilayah, kota-
kota pusat kegiatan ekonomi wilayah dan kota-kota yang memiliki 
dampak strategis terhadap pengembangan wilayah provinsi, yang me-
menuhi kriteria PKW. Simpul transportasi wilayah adalah simpul yang 
melayani pergerakan yang bersifat wilayah atau antar kabupaten/kota 
dan regional.

Kota Lokal adalah kota-kota yang memiliki keterkaitan dengan 
beberapa kecamatan dalam satu kabupaten, kota gerbang lokal, kota-
kota pusat kegiatan ekonomi lokal dan kota-kota yang memiliki 
dampak strategis terhadap pengembangan wilayah kabupaten/kota. 
Simpul transportasi lokal adalah simpul yang melayani pergerakan yang 
bersifat lokal atau dalam kabupaten/kota serta kecamatan/perdesaan.

Sistranas berfungsi sebagai ship follows the trade untuk memenuhi 
kebutuhan transportasi di kawasan padat seperti bagian barat Indonesia 
maupun sebagai ship attract the trade yang dapat menghubungkan 
daerah terisolasi dengan daerah yang berkembang, sehingga dapat 
mengembangkan daerah terisolasi seperti di kawasan bagian timur 
Indonesia. 
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Pengaturan bidang transportasi dengan berpedoman pada Sistranas 
seharusnya dapat menjadikan transportasi di Indonesia menjadi efektif 
dan efisien. Transportasi dapat dikatakan efektif jika mampu merealisasi-
kan aksesibilitas yang tinggi, keterpaduan, keselamatan, teratur, mudah 
dicapai, tepat waktu, nyaman, terjangkau, tertib, dan tingkat polusi 
yang rendah. Sedangkan efisien adalah situasi dimana transportasi tidak 
membebani masyarakat namun mampu memberikan pelayanan yang 
maksimal dalam satu satuan jaringan transportasi nasional. 

Motorcyle city
Namun pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak kendala 

dan masalah yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan sistem 
transportasi. Kemacetan yang parah di Jakarta merupakan salah satu 
contoh bahwa pelaksanaan kebijakan transportasi di Indonesia kurang 
efektif. Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor di Indonesia 
semakin bertambah dan tidak terkendali. Pertambahan tersebut sering-
kali tidak disertai dengan penambahan panjang jalan dan luas area yang 
pada akhirnya menimbulkan kemacetan yang semakin parah. Menurut 
Koran Jawa Pos (2/04/2013) Sebagian jumlah penduduk di Jabodetabek 
(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dalam tiga dasawarsa 
terakhir meningkat hingga 2,5 kali lipat atau 250 persen daripada 
sebelumnya. Menurut survei Jakarta Urban Transport Policy Integration 
(JUTPI) pada 2011, 23 persen rumah tangga di Jakarta memiliki 
mobil, 73 persen memiliki sepeda motor, dan hanya 23 persen yang 
tidak memiliki sepeda motor dan mobil. Rata-rata setiap tumah tangga 
memiliki 2-4 kendaraan. Penambahan sepeda motor di jakarta, menurut 
data Polda Metro Jaya, mencapai 4.430 unit per hari, sedangkan mobil 
rata-rata 735 unit per hari. Jumlah sepeda motor di Jakarta mencapai 
9,8 juta unit dan mobil pribadi 2,5 juta unit. Rata-rata pertumbuhan 
sepeda motor 13, 2 persen per tahun, sementara pertambahan jalannya 
hanya sekitar 0,1 persen per tahun.

Volume kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas jalan yang 
ada tentu saja akan berdampak pada terjadinya kemacetan. Kemacetan 
dapat menimbulkan pemborosan BBM yang pada akhirnya akan 
mengakibatkan krisis bahan bakar, pencemaran udara dan pencemaran 
suara (kebisingan), kecelakaan, serta akan mengganggu kegiatan bisnis. 
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Kemacetan yang terjadi selama ini salah satunya diakibatkan oleh 
banyak nya penggunaan kendaraan pribadi. Banyak individu lebih 
tertarik untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan 
menggunakan angkutan massal dikarenakan angkutan massal yang ada 
di Indonesia saat ini dinilai masih kurang layaki dan memadai. Menurut 
Wakil menteri perhubungan dalam bukunya Transportasi dan Investasi, 
perjalanan manusia di jakarta setiap hari terbagi atas 54,1 persen sepeda 
motor, 24,2 persen mobil pribadi, 14,5 persen bus, dan hanya 6,3 
persen yang memakai kereta api. Biaya sepeda motor yang lebih rendah 
menjadi alasan utama mengapa masyarakat lebih memilih sepeda motor 
sebagai kendaraan pribadi. Biaya bus yang lebih mahal karena harus 
berganti-ganti bus, dan kereta api yang hanya berhenti pada tempat-
tempat tertentu menjadi alasan menyapa banyak masyarakat lebih me-
milih kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan massal.

Sebenarnya pemerintah telah berusaha untuk mengadakan moda 
transportasi massal yang memadai untuk mengatasi masalah kemacetan. 
Sebagai contoh pemerintah DKI Jakarta, dalam mengurai tingkat 
kemacetan adalah dengan berusaha menurunkan tingkat pemakaian 
kendaraan pribadi dengan memperbanyak fasilitas transportasi publik. 
Namun, adanya bus transjakarta ternyata belum mampu untuk meng-
atasi kemacetan di Jakarta. Menurut Andi (2013), beragam transportasi 
publik di Jakarta yang ada saat ini terkesan berjalan sendiri-sendiri, 
sehingga menimbulkan kesemrawutan pengelolaan transportasi di 
Jakarta. Hal ini dikarenakan Pemprov DKI belum pernah menetapkan 
standar pelayanan dan spesifikasi bus yang boleh beroperasi di Jakarta. 

Tabel 8.4. 
Tingkat Kemacetan Kota-Kota Besar di Indonesia

Kota rasion Jalan Kecepatan VCr

Jakarta 5,42% 10-20 km/jam 85%
Surabaya 9,47% 21 km/jam 83%
Bandung 14,63% 14,3 km/jam 85%
Medan 11,24% 23,4 km/jam 76%
Makasar 10,04% 24 km/jam 73%

Keterangan : VCR = Vehicle to capacity ratio
Sumber : Kemenhub, 2011 dalam Jawa Pos, Sleasa 2 April 2013
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Kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil pribadi masih 
menjadi penyumbang banyaknya jumlah kendaraan yang ada di 
Indonesia. Sampai dengan tahun 2011 jumlah kendaraan bermotor 
yang ada di indonesia menurut Kantor Kepolisian Republik Indonesia 
mencapai 85,601,351 dimana dari jumlah tersebut sepeda motor 
menyumbang 80%. Hal ini menandakan bahwa masyarakat lebih 
menyukai menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan 
meng gunakan kendaraan umum sebagai media transportasi mereka. 

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia
*sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur

Kota Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar 
lainnya di Indonesia nampaknya akan terus mengalami masalah 
kemacetan jika tetap mengalami penambahan kendaraan bermotor 
yang tinggi. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia di 
terus saja menunjukkan peningkatan yang tinggi terutama di kota-kota 
besar di Pulau Jawa. 

Tingginya jumlah kendaraan bermotor yang ada di kota-kota besar 
seakan ikut di dukung oleh pemerintah dengan adanya kebijakan 
subsidi BBM bagi kendaraan pribadi yang mana hal tersebut tentu saja 
akan menimbulkan pemborosan pemerintah hingga ratusan triliun 
rupiah. Masyarakat juga akan lebih memilih membeli kendaraan 
pribadi daripada menggunakan angkutan massal yang belum baik. 
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Subsidi bbm yang diberikan oleh pemerintah mencapai 200 triliun per 
tahun, dimana subsidi untuk kendaraan pribadi mencapai 175 triliun 
pertahun atau 93% dinikmati kendaraan pribadi. Jika hal ini tidak 
segera di ambil tindakan maka berbagai masalah berkaitan dengan 
transportasi seperti kemacetan , polusi, kecelakaan, dan dampak-
dampak lainnya akan terjadi di beberapa kota-kota besar di Indonesia.

Tabel 8.5. 
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis di Kota-Kota Indonesia 

(2008/2009)

Kota Mobil 
Penumpang

Mobil 
Barang

Mobil 
Bus

Sepeda 
Motor Jumlah

Surabaya 553.429 211.890 8.868 3.122.901 3.897.088
Medan 222.891 144.865 22.123 2.318.632 2.708.511
Jakarta Barat 496.192 132.895 78.806 952.973 1.660.866
Jakarta Selatan 533.889 108.089 99.548 863.687 1.605.213
Tangerang 175.727 10.664 45.665 478.022 1.434.281
Jakarta Pusat 260.298 94.950 46.702 716.905 1.118.855
Bekasi 134.984 39.378 14.433 899.334 1.088.129
Bandung 115.096 21.842 4.294 847.338 988.570
Makassar 119.101 48.785 1.692 791.198 960.776
Jakarta Timur 135.137 38.327 16.433 592.084 781.981
Jakarta Utara 121.820 40.017 15.277 453.973 631.087
Denpasar 98.036 22.923 1.569 477.023 599.551
Depok 68.605 8.714 4.854 456.076 538.249
Padang 15.838 25.349 45.780 326.341 413.308
Yogyakarta 43.869 12.933 2.110 323.126 382.038
Bogor 57.778 9.747 36.758 191.208 295.491
Palembang 3.282 47.563 2.274 161.619 214.738
Semarang 46.784 913 443 119.019 167.159
Cirebon 29.268 3.108 999 109.961 143.336
Bengkulu 17.824 8.595 450 112.708 139.577
Jayapura 16.676 2.956 771 94.039 114.442
Bima 4.171 3.967 911 92.117 101.166
Kupang 8.805 4.126 1.179 82.627 96.737

Sumber : BPS 2008/2009 diolah. 
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Keselamatan dilain sisi juga dapat dijadikan indikator dalam me-
lihat apakah pemerintah mampu dalam mengurangi angka kecelakaan 
kendaraan bermotor di Indonesia. Naiknya volume kendaraan yang 
ada di suatu daerah seakan-akan berbanding lurus dengan tingkat 
kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dapat dilihat 
jika angka kecelakaan di Indonesia dari tahun 2006-2011 terus me-
ningkat dengan penyumbang tertinggi adalah dari sepeda motor. Naik-
nya angka kecelakaan setiap tahun mengindikasikan bahwa efektifitas 
sistem transportasi di Indonesia masih perlu banyak pembenahan. 

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia
*sejak 1999 tidak termasuk Timor-Timur

Satu kemajuan yang telah di lakukan oleh pemerintah adalah kini 
telah memiliki cetak biru transportasi multimodal. Menurut Trans 
Media (2012) cetak biru transportasi multimodal mengarah pada 
pengembangan transportasi yang dituangkan dalam bentuk program 
optimasi, pengembangan, dan pembangunan, serta aksesibiltas pada 25 
pelabuhan utama, 7 terminal khusus CPO dan batu bata, 14 bandara 
kargo, 9 kota metropolitan, dan 183 daerah tertinggal. Keterpaduan 
moda untuk angkutan barang kini telah mulai dilaksanakan diseluruh 
Indonesia, begitu pula dengan keterpaduan moda untuk angkutan 
penumpang juga telah mulai digerakkan di beberapa daerah. 
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Pengembangan sistem tiket terpadu antarmoda dengan menggunakan 
kereta api, angkutan penyeberangan, dan angkutan jalan (bus) yang 
disebut TITAM (tiket terpadu antarmodal) dengan rute reguler 
(Bandung-Gambir-Tanjung Karang-Kertapati-Palembang) dan rute 
non reguler (Bandung-Gambir-Tanjung Priok-Sekupang-Batam). 
Terdapat keterpaduan moda antara kereta api (Prambanan Ekspress 
jurusan Jogja-Solo dengan Trans Jogja dan Batik Solo Trans). 

Angkot city
Dari berbagai kota yang ada sebagian besar kota mengembangkan 

transportasi publik dalam bentuk pemberian izin yang besar kepada 
kendaraan kecil dengan penumpang hanya sebanyak 8 orang, atau yang 
dikenal dengan colt, dan di Indonesia dikenal dengan angkutan kota 
disingkat angkot. Gejala pengembangan angkot atau metromini di 
Jakarta memiliki beberapa ciri, yaitu:

a. Menggunakan mekanisme pasar demgan mengutmakan persaingan 
bebas antara provider. Dengan mekanisme ini izin diberikan oleh 
Dinas Perhubungan kota setempat tidak berdasarkan pada ke-
butuhan nyata dan kelayakan serta kenyaman penumpang. 
Sebagai akibatnya, jumlah angkot yang beroperasi menjadi tidak 
terkendali dan dengan jalur yang tidak jelas juga. Kenyataan seperti 
ini terjadi di sebagian kota-kota di Jawa Barat termasuk Bandung. 
Berbeda dengan kota cerdas yang ada didunia lebih mengembangkan 
moda transportasi terpadu yang dikelola oleh satu perusahaan baik 
swasta atau negara. Kereta api kota di Seoul dikelola oleh Korail 
yang merupakan perusahaan negara, namun dengan standar 
pelayanan yang telah ditentukan. Demikian juga perusahaan yang 
mengelola bus-bus kota.

b. Tatakelola transportasi kota yang tidak jelas dan terencana untuk 
mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk dan keterkaitan 
antar kota. Ciri pokok tarnsportasi kota di Indonesia tidak memiliki 
rencana yang jelas dan tata kelola yang tidak jelas pula. Masing-
masing kota mengembangkan sara trasnportasi kota sendiri-sendiri 
dan tanpa keterkaitan satu sama lain. Pembangunan jalur trans-
jakarta lebih banyak dilakukan oleh DKI Jakarta dan cendrung 
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tidak didukung oleh daerah-daerah sekitarnya. Padahal yang meng-
gunakan sarana tersebu lebih banyak penduduk luar DKI Jakarta 
yang bekerja di Jakarta.

c. Secara nasional Indonesia tidak memiliki blueprint yang jelas 
tentang transportasi kota yang baik. Tatranas hanya bermuatan 
rencana-rencana umum dan tidak melihat kondisi spesifik di 
masing-masing kota. 
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bAb 9

PERuMAhAN di PERKOTAAN

A.  Pendahuluan

Laju pertumbuhan yang tinggi tentu saja menyebabkan kebutuhan 
akan ruang untuk bertempat tinggal atau untuk fungsi lainnya semakin 
meningkat. Kebutuhan ruang untuk tempat tinggal ini tentu saja tidak 
dapat dilepaskan dari kebutuhan dasar akan lahan untuk pembangunan 
tempat tinggal baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. 
Pengaturan kebutuhan dasar manusia ini memerlukan perhatian serta 
penangan yang sangat serius. 

Adanya peningkatan tuntutan kebutuhan kehidupan dalam aspek 
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi mengakibatkan 
meningkat nya kegiatan penduduk perkotaan dan hal tersebut berakibat 
pada meningkatnya kebutuhan ruang kekotaan yang besar. Tidak dapat 
dipungkiri, kebutuhan yang besar akan lahan untuk bertempat tinggal 
maupun untuk menampung kegiatan manusia di daerah perkotaan 
semakin besar. Perkembangan daerah perkotaan yang cepat dan diiringi 
oleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik men-
jadi salah satu faktor bagi penduduk di daerah perdesaan untuk migrasi 
di daerah perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah 
perkotaan selain disebabkkan oleh faktor alamiah juga disebabkan oleh 
para pendatang yang bertempat tinggal di perkotaan.
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Urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia merupakan 
salah satu faktor pendorong meningkatnya perumahan di banyak kota 
besar di Indonesia. Luas lahan untuk pembangunan yang tetap berakibat 
pada pembangunan perumahan yang semakin tidak teratur. Menurut 
UU No.4 Tahun 1992 31 dijelaskan bahwa “Pembangunan perumahan 
dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang 
wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan 
yang menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 
dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait serta rencana, 
program, dan prioritas pembangunan perumahan dan permukiman.” 
Jadi disini pemerintah dituntut untuk dapat renponsif dalam mengatur 
masalah perumahan. Tanpa adanya intervensi dalam mengelola 
perumahan terutama dikota-kota besar di Indonesia pasti akan 
berdampak pada pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan 
RTRW yang telah dibuat. Jika pengaturan terkait dengan perumahan 
gagal dilakukan oleh pemerintah maka bukan tidak mungkin akan 
timbul berbagai masalah.

Perumahan menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 
dan Permukiman, adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi 
dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan permukiman 
adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang 
berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Di banyak kota-kota di Indonesia, para pendatang yang mayoritas 
berpenghasilan rendah akan mencari perumahan yang murah sebagai 
tempat tinggal. Tempat tinggal yang dihunipun kebanyakan berdiri 
diatas tanah yang bukan menjadi hak tanah mereka, sehingga yang 
terjadi adalah pembangunan perumahan yang seadanya. Pemukiman 
yang dipenuhi oleh sebagian penduduk berpenghasilan rendah ini pada 
akhirnya akan menjadi pemukiman kumuh (slum area). Pemadatan 
rumah untuk bermukim (densifikasi) tersebut akan menimbulkan 
pemukiman yang kurang layak untuk dihuni. Pemukiman yang kurang 
layak huni ini akan menjadi semakin padat dan tentu saja akan berakibat 
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pada menurunnya kualitas pemukiman di banyak kota besar di 
Indonesia. 

Berdasarkan data hasil sensus penduduk pada tahun 2010, 
kekurangan rumah di Indonesia telah mencapai 13,6 juta unit. Dari 
jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang mencapai 237 juta 
jiwa atau 61 juta keluarga, terdapat 22 persen penduduk atau 13,6 juta 
keluarga belum memiliki rumah. Keluarga yang belum memiliki rumah 
tersebut saat ini kebanyakan masih tinggal di daerah ilegal, rumah 
mertua, kontrak, maupun sewa rumah.

Berdasarkan data Konsultan Property Cushman dan Wakefield 
Indonesia dalam Kompas (Senin 13 Mei 2013) rumah tapak dalam 
kurun tiga tahun terakhir mengalami kenaikan hampir 100%. Pada 
triwulan I-2013 harga rumah tapak rata-rata naik 25.1% dibanding 
tahun lalu. Tahun 2013 ini rumah tapak diprediksi akan naik sebesar 
28%. Diwilayah Jabodetabek, komposisi penyerapan rumah tinggal 
untuk segmen atas mencapai 27%, segmen menengah atas 28%, 
segmen menengah 22%, segmen menengah bawah 15%, dan segmen 
bawah 8%. 

Pada 10 tahun kedepan Indonesia diprediksi akan menjadi negara 
dengan nilai kontribusi industri realestat terbesar ketujuh di dunia 
mengalahkan Korea Selatan, Kanada, dan Jepang. Merujuk pada tabel, 
pada tahun 2021 kontribusi nilai realestat komersial Indonesia 563 
miliar, dengan demikian total kontribusi Indonesia menjadi 2,5%. 
Indonesai juga merupakan salah satu Negara yang mengalami akselerasi 
industry property yang tinggi selain Tiongkok, India, Rusia, dan Brasil. 
Hal ini bertolak belakang dengan negara maju yang justru mengalami 
kemunduran terkait kontribusi realestat. Saat ini kebutuhan perumahan 
di Indonesia mencapai 13 sampai 15 juta per tahun, namun supplai per 
tahun hanya1-1,5 juta. Berdasarkan pada riset Urban Land Institute, 
New York, AS, Jakarta menjadi lokasi investasi property nomor satu di 
Asia Pasifik pada tahun 2013. (Jawa Pos, Senin 29 April 2013).
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Tabel 9.1. 
Kontribusi Pertumbuhan Nilai Realestat Komersial Global

No Negara
Nilai Realestat
2021 2011

1 Tiongkok USD 7,87 triliun USD 1,86 triliun
2 AS USD 3,53 triliun USD 6,75 triliun
3 India USD 1,27 triliun USD 350,4 miliar
4 Rusia USD 1,07 triliun USD 619,4 miliar
5 Brasil USD 1,05 triliun USD 883,7 miliar
6 Inggris USD 582,2 miliar USD 1,37 triliun
7 Indonesia USD 563,0 miliar USD 189,1 miliar
8 Korea Selatan USD 465,9 miliar USD 467,4 miliar
9 Kanada USD 431,6 miliar USD 784,4 miliar
10 Jepang USD 394,7 miliar USD 2,67 triliun

Sumber : EIU, IMF, Pramerica Real Estate Investors Research (dalam Jawa Pos, 29 
April 2013). 

Berdasarkan survei terbaru pada tahun 2013 Lembaga Konsultan 
Cushman & Wakefield proyek-proyek perumaan yang dibangun di 
kawasan Jabodetabek adalahs ebagai berikut.

Pada akhir triwulan pertama tahun 2013, total proyek perumahan 
di Jakarta mencapai 108,769 units, mengalami pertambahan sebesar 
2,8% dari triwulaun sebelumnya, dan 21,2% dari tahun ke tahun. 
Terdapat 13 project baru dengan total condominium di Jakarta sebesar 
87,433 units. Project baru pada triwulan pertama didominasi oleh 
segment menengah kebawah sebesar 52,3%, kemudian menengah 
(25,3%), Atas (16,6%), dan menengah ke atas (5,8%). Pada tahun 
2013, aktifitas penjualan condominium di Jakarta diperdiksi akan terus 
meningkat, seperti tinggginya permintaan dari kedua investors dan 
pengguna. 
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Gb. 9.1. Permintaan dan Penawaran Rumah di Indonesia

b. Teori Perumahan

Teori Residential Mobility
John Turner (dalam Yunus 2000) ini menjelaskan 4 dimensi yang 

harus diperhatikan dalam memahami dinamika permintaan perumahan 
pada sesuatu kota, yaitu : 1) Dimensi lokasi, dimensi ini mengacu pada 
tempat tertentu yang dianggap cocok oleh seseorang/kelompok untuk 
tempat tinggal. Kondidi ini lebih ditekankan pada penghasilan dan 
siklus kehidupannya. Lokasi berkaitan erat dengan jarak terhadap 
tempat kerja. 2) Dimensi perumahan, dimensi ini dikaitkan dengan 
tipe perumahan dalam artian pada aspek penguasaannnya. Mereka 
yang berpenghasilan rendah misalnya, akan lebih memilih menyewa 
atau mengontrak daripada memiliki rumah tersebut karena kemampuan 
itulah yang paling sesuai dengan tingkat penghasilannya. 3) Dimensi 
siklus kehidupan, dimensi ini membahas tahap-tahap seseorang mulai 
menapak dalam kehidupan mandirinya, dalam artian semua kebutuhan 
hidupnya ditanggung oelh dirinya sendiri. Makin lanjut siklus ke-
hidupan nya makin tinggi “income” sehingga kaitannya dengan dua 
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dimensi terdahulu menjadi lebih jelas. 4) Dimensi penghasilan, dimensi 
ini lebih melihat pada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh 
persatuan waktu. Dimensi ini berasumsi bahwa semakin lama seseorang 
menetap pasti akan semakin mantap posisi pekerjaannya dan semakin 
mantap pula penghasilannya.

Gb. 9.2. Mobilitas Tempat Tinggal : Model Turner (1968)

Gambar di atas menunjukkan mobilitas tempat tinggal yang 
dikemukakan oleh Turner. Terdapat 3 strata sosial yang dikemukakan 
oleh Turner dalam Yunus 2000, yaitu : Bridgeheaders (golongan yang 
baru datang), Consolidator (golongan yang sudah agak lama tinggal di 
perkotaan), dan Status Seeker (golongan yang sudah lama tinggal di 
perkotaan). Golongan Bridgeheaders merupakan golongan yang masih 
berpenghasilan rendah karena belum lama terlibat dalam kegiatan per-
kotaan dan termasuk dalam kategori mula (early category). Kebanyakan 
dari mereka cenderung menyewa rumah untuk tempat tinggal di-
karenakan keterbatasan ekonomi. Golongan ini memilih bertempat 
tinggal di sekitar tempat mereka bekerja untuk menghemat biaya 
transportasi. Mereka memilih untuk menanggung beban hidup 



Manajemen Perkotaan

345

berssama-sama dengan orang banyak sehingga akan mengurangi beban 
biaya untuk tempat tinggal. Sebagai konsekuensinya lingkungan pe-
mukiman semakin mengalami proses “deteriosasi” lingkungan per-
mukiman dan kondisi yang ‘sub standar’. Inilah salah satu penyebab 
terjadinya degradasi lingkungan permukiman di daerah-daerah pusat 
kota di semaping terjadinya invansi fungsi-fungsi dari zona CBD itu 
sendiri. Kelompok Bridgeheaders yang seiring waktu menjadi lebih 
mapan dan berubah menjadi golonganConsolidator dimana golongan 
ini memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Golongan ini akan mencari 
tempat tinggal di pinggiran kota yang lebih memberikan kenyamanan 
daripada di dekat zona CBD. Setelah beberapa lama golongan 
Consolidators tinggal di daerah pinggiran dan karir dalam pekerjaannya 
meningkat yang pada akhirnya penghasilannya meningkat pula. 
Kemampuan ekonomi ini telah merubah mereka menjadi “status 
seeker”. Golongan ini menginginkan suatu kondisi dimana status 
mereka diakui. Keinginan untuk memiliki rumah ‘modern’ mendapat 
prioritas yang sangat tinggi dan berkaitan erat dengan “status seeking 
process”. Jadi faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam menentukan 
prioritas terhadap kebutuhan akan perumahan. 

Teori lokasi
Harga tanah ditentukan oleh banyak faktor, salah astunya lokasi. 

Menurut David Ricardo, populasi dapat tumbuh secara signifikan dan 
tanah yang tidak subur akan digunakan dalam proses produksi, dimana 
tanah itu sendiri sudah tidak bermanfaat lagi bagi kebutuhan dasar 
manusia. 

Dalam struktur perkotaan menurut Reksohadiprojo (1988) nilai 
tanah itu tidak dinilai dari tingkat kesuburannya tapi lebih tentang 
jarak dan posisi tanah dalam struktur perkotaan (Reksohadiprodjo dan 
Pradono, 1988). Menurut Von Thunen (1826) tanah yang letaknya 
lebih jauh dari kota tidak memiliki nilai sewa dan tren yang meningkat 
secara linear dengan mengurangi jarak ke pusat kota. Dalam teori ini 
tanah mempunyai jarak yang sama ke pusat kota memiliki nilai sewa 
yang sama juga (Rodrigue et al, 2009)
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Nilai Tanah
Nilai suatu tanah dapat terlihat dari profit yang di dapat dari tanah. 

Menurut Walcott (1987) Nilai tanah dipengaruhi empat faktor, yaitu :

1) Faktor Ekonomi : Merupakan hubungan antara penawaran dan 
permintaan tanah dimana tanah juga menunjukkkan pencapaian 
kekuasaaan dalam ekonomi.

2) Faktor Sosial : berhubungan dengan karkteristik manusia di suatu 
area, dimana karakteristik ini dapat menciptakan polas suatu 
tanah/lahan dalam suatu area.

3) Faktor Fisik : faktor fisik suatu tanah dapat diperkirakan dengan 
malakukan observasi eksternalitas dari tanah tersebut, apakah dekat 
dengan pusat kegiatan ekonomi, apakah bebasa banjir, apakah 
memounyai akses yang bagus, dsb.

Gb. 9.3. Pasar Perumahan
Sumber : Stephen Malpezzi, 1992. Urban Housing and Finance Markets : Some 
International Comparison. Housing Finance International, Juni 1992.

Gambar diatas menunjukkan sebuah skema diagram tentang bagai-
mana berjalannya housing market. Input seperti tanah, keuangan, 
insfrastruktur, tenaga kerja, dan material disatukan dengan sisi agen 
supply seperti pemilik tanah dan developers untuk memproduksi pe-
layanan perumahan. Pemilik rumah dan untuk tingkatan yang lebih 
rendah lagi, penyewa adalah penghasil produk. Harga yang relatif 
memberi informasi pada penghasil produk pelayanan perumahan 
tentang seberapa banyak housing dan input dapat disediakan. 

Untuk aktifitas pada bagian produksi, terdapat beberapa penghalang 
untuk memasuki skala ekonomi yang besar di sebagian besar negara. 
Hal ini bukan berati bahwa siapa saja dapat menjadi pemilik tanah atau 
pengembang. Justru, sangat jarang sekali pengembang yang meng-
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gunakan/memanfaatkan kekuatan pasar yang signifikan, kecuali mereka 
juga mengendalikan/mengontrol input yang tidak kompetitif atau 
jumlahnya terbatas dengan regulasi.

Pasar untuk beberapa input/pasokan tidak kompetitif, mungkin 
karena (a) kepemilikannya mungkin sangat terkonsentrasi bahwa 
pemilik dapat mengatur harga seperti di beberapa pasar, (b) skala 
ekonomi yang besar mungkin membuat produksi beberapa pasokan 
menjadi monopoli alami seperti beberapa tipe insfrastruktur, (c) regulasi 
pemerintah mungkin mengatur lokasi penyebaran pasokan keuangan 
dan lahan/tanah layanan. 

Hal ini cukup menjelaskan bahwa analisi tentang persaingan/
kompetisi dari pasar perumahan dan pasar input sangat tergantung 
pada kondisi masuk dan keluarnya regulasi kerangka kerja, seperti 
eksistensi atau jatuhnya skala ekonomi. Ada banyak kebijakan yang 
bisa dilakukan untuk mempengaruhi kondisi masuk dan keluar, dan 
regulasi kerangka kerja. Yaitu bahwa tingkat persaingan dari setiap 
pasar sebagian ditentukan dengan kebijakan.

Masalah-masalah yang ada di pasar perumahan seringkali disebab-
kan oleh masalah di pasar input. Tindakan pemerintah yang mengarah 
pada masalah tersebut adalah langkah yang tepat. Daripada mengadopsi 
pencapaiannya, bagaimanapun juga, beberapa pemerintah ikut campur 
di produksinya. Pemerintah mencoba untuk mengatur harga, contohnya 
dengan mengontrol persewaaan, memutar balikkan signal yang dikirim 
ke pasar dan mungkin membuat masalahnya semakin rumit.

Suatu catatan khusus, bahwa keunggulan komparatif tentang 
keter gantungan terhadap sektor swasta pada beberapa aktifitas dan 
terhadap sektor publik pada aktifitas lainnya tidak tergantung baik 
pada ideologi maupun asumsi, atau bisa dikatakan sebagai sebuah 
gerakan pasar. Satu kriteria untuk ketetapan publik atau ketetapan 
swasta adalah dapatnya membuat biaya transaksi menjadi lebih rendah. 

Peng dan Wheaton, secara empiris menguji efek pembatasan 
penawaran/ketersediaan tanah terhadap harga perumahan di Hongkong. 
Di Hongkong, tidak ada hubungan kausalitas antara ketersediaan tanah 
dengan harga rumah. Pemerintah Hongkong bertindak untuk me-
maksimal kan pajak tanah, yang juga konsisten terhadap alokasi sumber-
daya yang efisien. Banyaknya jumlah penjualan tanah oleh pemerintah 
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dan tanah di bank pengembang tanah cenderung menurun ketika 
tingkat suatu suku bunga pasar meningkat. Perilaku bank tanah di-
kendalikan oleh kondisi ekonomi. Biaya penyimpanan tanah jangka 
panjang harus dapat menutup biaya bunga.

Namun di Indonesia, harga tanah meningkat dengan cepat dan 
menjadi tidak terjangkau oleh penduduk berpendapatan menengah ke 
bawah. Sebagai contoh hasil studi Cushmand dan Wakefield dibawah 
ini.

Tabel.9.2. 
Inflasi dan Kenaikan Harga Tanah di Jabodetabek

Tahun/ 
Inflasi

Jakarta Banten Bekasi Depok Kota 
Tangerang

Kenaikan harga 
tanah di 
Jabodetabek

2012 4,52% 4,37% 3,42% 4,11% 4,44% 27,8%
2011 3,97% 3,45% 3,40% 2,95% 3,78% 27,7%

Sumber: Kompas, 14 Mei 2013 disarikan dari Cushman and Wakefield dan BPS.

Kenaikan harga tanah per tahun mencapai 27,7% menyebabkan 
harga jual rumah siap huni semakin meningkat. Harga jual rumah 
menengah ke bawah mencapai Rp. 400.000 yang sangat sulit dijangkau 
oleh masyarakat tersebut. 

Gb. 9.4. Hubungan antara ketersediaan tanah, harga tanah, dan harga perumahan. 
Sumber : Tse, R. Y. C. (1997) Housing Price, Land Supply and Revenue from Land 
Sales. Urban Studies, Vol. 35, No. 8, 1998. 
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Secara teori, hubungan antara ketersediaan tanah dan harga rumah, 
meningkatnya harga rumah akan meningkatkan kebutuhan akan modal 
membeli rumah yang kemudian akan meningkatkan permintaan tanah. 
Jika kebijakan tanah didesain untuk mencegah terjadinya kemacetan, 
maka harus memastikan jika ketersediaan tanah benar-benar akan 
dikembangkan dan properti dibangun dan terjual dalam jangka waktu 
yang singkat dan bahwa tanah tidak serta merta ditambahkan ke dalam 
Bank Pengembang Tanah. Bagaimanapun juga, penawaran bersifat 
kaku karena adanya regulai berdasarkan zona. Lebih lanjut lagi ber-
dasar kan pada penelitian yang dilakukan oleh Tse (1997) meng-
indikasikan Pemerintah Hongkong telah bertindak sebagai pemaksimal 
pajak untuk penjualan tanah publik. Harga tanah, pada kenyataannya, 
merupakan kapitalisasi dari persewaan tanah, dimana pada gilirannya 
relatif merefleksikan kelangkaan tanah untuk faktor input lainnya. 
Pengenaan pada pencegahan penjualan lebih banyak lagi tanah akan 
menurunkan harga tanah. Pemerintah, bagaimanapun juga, telah ber-
tanggung jawab untuk penjualan tanah kepada penawar tertinggi untuk 
memaksimalkan pajank tanah, diman sudah pasti akan ditujukan 
kepada pembayar pajak. Secara garis besar, banyaknya tanah yang dijual 
oleh pemerintah dan banyaknya tanah di bank tanah cenderung untuk 
menurun ketika tingkat suku bunga pasar meningkat. Hal ini me-
nunjuk kan bahwa, penjualan tanah dan perilaku Bank tanah sepertinya 
lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi.

Terdapat pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung 
angka kebutuhan rumah hunian baru. Pendekatan aritmatik dapat 
digunakan untuk memprediksi jumlah kebutuhan hunian baru baik 
secara objektif maupun subjektif. Untuk dapat menghitung kebutuhan 
akan hunian baru, terdapat rumus yang dapat digunakan (Sastra, 2006):

Keterangan :
DR : Relatif demand rumah baru
Po : Jumlah populasi tahun lalu
dy : perubahan penghasilan per kapita terhadap populasi tahun sebelumnya
aI : persentase rata-rata penghasilan yang dapat disisihkan pada tahun sekarang
CI : Rata-rata harga rumah baru sekarang

DR= (100(dy)/Po x aI)
CI



Achmad Nurmandi

350

Tabel 9.3. 
Indikator Perumahan 2006-2011 di Indonesia

No Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1
Persentase Rumah Tangga 
menurut Status Kepemilikan 
Rumah Milik Sendiri

81.24 79.06 79.25 79.36 78.00 78.77

2
Persentase Rumah Tangga 
menurut Status Kepemilikan 
Rumah Kontrak/sewa

7.79 8.36 9.08 8.88 10.32 8.68

3
Persentase Rumah Tangga 
menurut Atap Terluas Bukan 
Ijuk/Lainnya

95.36 95.63 95.90 96.39 96.55 96.65

4
Persentase Rumah Tangga 
menurut Dinding Terluas 
bukan Bambu/lainnya

87.39 87.56 88.36 89.40 90.13 89.73

5
Persentase Rumah Tangga 
menurut Lantai Terluas 
bukan Tanah

83.65 86.21 87.53 88.05 88.49 89.61

6
Persentase Rumah Tangga 
menurut Sumber Air 
Minum Layak

47.79 48.31 46.45 47.71 44.19 42.76

7 Persentase Rumah Tangga 
menurut Sanitasi Layak 35.03 44.20 48.56 51.19 55.53 55.60

8
Persentase Rumah Tangga 
menurut Sumber 
Penerangan dari Listrik

90.62 91.47 92.73 93.55 94.15 94.83

9
Persentase Rumah Tangga 
menurut Sumber 
Penerangan dari Listrik PLN

87.76 88.37 89.46 89.29 89.47 90.51

10
Persentase Rumah Tangga 
menurut Luas Hunian per 
kapita < =7,2m2

13.79 13.24 13.72 13.08 13.27 13.00

Sumber : BPS

Dari tabel Indikator perumahan diatas dapat dilihat jika persentase 
rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri pada tahun 
2011 mengalami peningkatan, hal ini berbanding terbalik dengan 
persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah kontrak 
yang justru mengalami penurunan yang tergolong drastis yaitu dari 
10.32 persen menjadi 8.68 persen. 
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c. Pendanaan Keuangan untuk Perumahan di indonesia

Tujuan utama pembangunan milenium dititikberatkan untuk mengem-
bang kan kawasan kumuh. Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan 
bantuan dari luar, seperti pegadaian dan mikro finance.

Indonesia adalah salah satu dari empat negara dengan kepadatan 
penduduk tertinggi, dengan jumlah penduduk 217 juta jiwa (tahun 
2004). Sensus menunjukkan 42 persen penduduk tinggal di kota, 
dengan pertumbuhan penduduk sekitar 1.49 (1990 - 2000). Rata-rata 
pertumbuhan rumah tangga di kota sekitar 3.5 - 3.75 persen pada 
tahun 2001 (Hoek-Smit 2001) atau 800.000 rumah tangga baru per 
tahun. 

Pihak luar yang membantu pemerintah dalam perkembangan 
perumahan adalah Bank (memberi pinjaman pada masyarakat untuk 
membeli/ mendirikan rumah). Tapi pinjaman Bank paling banyak 
digunakan untuk kredit kendaraan bermotor daripada untuk membeli/ 
mendirikan rumah (0.5 persen). Terdapat total 54 juta unit rumah 
dengan jumlah 24 juta pada daerah perkotaan. Berdasarkan data dari 
BPS Perumahan dan Pemukiman tahun 2004, 95 persen dari stok unit 
rumah ada pada kondisi baik hingga kondisi sedang. Masih ada sekitar 
2.5 juta unit rumah yang berada pada lokasi yang tidak semestinya dan 
perlu dipindahkan. 

Dalam survei yang diadakan oleh BPS dan UN Habitat pad atahun 
2004 ditemukan bahwa penduduk perkotaan cendrung memilih rumah 
dengan skema pemilikan daripada sewa. Karakteristik rumah di daerah 
perkotaan berdasarkan survei tersebut bahwa:
1. Hampir 80 persen rumah kota adalah single-storey, hanya sekitar 1 

persen yang multi-storey
2. 50 persen unit adalah sekitar 50 – 100 m2, dan 34 persen adalah 

sekitar 20 – 49 m2. 
3. 40 persen plot adalah lebih dari 70m2, 17.5 persen adalah sekitar 

55 – 70m2, dan lebih dari 40 persen lebih kecil dari 55m2.
4. 58 persen pemilik rumah membangun rumahnya sendiri, 11 

persen membeli rumah second an, 8 persen membeli rumah dari 
developer.
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5. 41persen rumah saling mengumpul, 48 persen rumah saling 
memisah.

6. 65 persen membeli rumah dengan cash, 28 persen menggunakan 
gadai, dan 5 persen menggunakan kredit non-gadai. 

7. Separuh dari pembangun rumah dengan kredit gadai memiliki 
jangka waktu kredit 11-15 tahun, dan 11 persen dengan jangka 
kredit 16-20 tahun.

8. 5 persen pemilik rumah menempati lahan baru, 85 persen pemilik 
rumah menempati tempat lama, dan 14 persen berada pada wilayah 
yang kurang baik (area bencana, pinggir sungai).

9. 75 persen rumah berada pada kawasan rawan banjir
10. 53 persen tidak memiliki pembuangan air yang baik dan 85 persen 

memiliki kamar mandi/ wc.
11. Hampir 100 persen memiliki akses air yang bagus.
12. Lebih dari 83 persen rumah memiliki televisi. 

Tabel 9.4. 
Karakteristik Perumahan Tahun 2004

Urban Rural
Type of dwellingtenure
Kepemilikan 70 89
Lease 9 1
Sewa* 7 0.5
Gratis sewa* 2 1.5
Parent/relative 10 7
Lain-lain 2.5 1
Hak kepemilikan lahan
Freehold (milik) 91 96
Izin membangun** 8 3
Izin menggunakan 1 1

Sumber : BPS Housing and Settlements Statistics 2004 dalam Housing Finance 
Mechanisms in Indonesia, UN-Habitat, 2008
*Mostly private rental
**Developer rights before sub division into individual parcels and individual titles
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Terdapat beberapa indikator proxy yang dapat digunakan sebagai 
indikator pergerakan dalam biaya perumahan dan harga. Satu indikator 
umum dari trend expenditure perumahan dan biaya adalah perumahan 
CPI. Indeks General CPI pada tahun 2004 adalah 113,98 (dengan 
tahun 2002 sebagai dasar tahunnya), sementara indeks perumahannnya 
adalah 120,91 dan bahan bakar, listrik, dan air adalah 137, 68 (BPS 
2005). Hal ini menunjukkan bahwa perbelanjaan perumahan tumbuh 
lebih cepat dibandingkan dengan keselurahan kebutuhan rumah 
tangga, tetapi tidak terlalu banyak.

Indikator langsung lainnya, tentang biaya perumahan perkotaan 
dan harga tidak mudah ditemukan pada suatu negara yang luas dan 
beraneka ragam seperti di Indonesia. Terdapat informasi dalam harga 
rumah yang umum digunakan dan tipologi yang sudah dipahami 
tentang segmen pasar perumahan sektor formal yaitu dari pusat studi 
properti indonesia (PSHI) dan Bank Indonesia. 

Tabel 9.5. 
Harga rata-rata Perumahan “New Moderate-Income” 

dan Pesentase Kenaikan Bedasarkan Tipe Rumah 
dari Tahun 2001-2005 (dalam Juta Rupiah)

2001 2002 2003 2004 2005

BTN % % % %

21 m2 house/
60 m2 plot

22.1 25.1 13.6% 28.1 12.0% 31.8 13.2% 35.7 12.3%

36 m2 house/
90 m2 plot

35.6 40.3 13.2% 45.0 11.7% 51.6 14.7% 57.2 10.9%

Bank swasta

36 m2 house/
90 m2 plot

60.5 67.5 11.6% 75.2 11.4% 86.5 15.0% 98.6 14.0%

45 m2 house/
105 m2 plot

73.4 81.7 11.3% 91.1 11.5% 105.1 15.4% 120.8 14.9%

Sumber : PSPI January 2005 ( 2005 is an estimate by PSPI) dalam Housing Finance 
Mechanisms in Indonesia, UN-Habitat, 2008
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Tabel 9.6. 
Jumlah Developer Baru yang Membangun “Single Family Houses” 

Tahun 2002-2004 (tahun 2005 adalah hasil proyeksi)

Tipe rumah/ tahun 2002 2003 2004 2005
Pendapatan tinggi 2,900 2,600 3,200 3,500
Pendapatan menengah 9,400 10,200 12,450 14,800
Pendapatan rendah (bank swasta) 35,000 42,150 46,790 48,450

Pendapatan rendah (BTN/ tanpa subsidi) 48,080 44,020 41,500 43,900
Pendapatan rendah (BTN/ dengan subsidi) 25,920 32,540 55,200 82,540

Total 121,300 131,510 159,140 193,190

Sementara itu daya beli penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 
2004 sebesar Rp. 1,67juta dibandingkan dengan penduduk desa sebesar 
RP. Rp. 712.514. Untuk penduduk kota di wilayah DKI Jakarta daya 
beli mencapai Rp. 2,1 juta.

Tabel 9.7. 
Perkiraan Pembayaran untuk Perumahan dan Pinjaman

Housing Affordability Rural Urban DKI Jakarta Urban w/o DKI

Estim. Median Income/
month/2004

712,514 1,166,500 2,106,917 1,097,122

Monthly Payment for
Housing at 30% of income

213,755 349,500 632,075 329,140

Affordable Loan at
17%, 15 Years

13,900,000 22,710,000 41,070,000 21,387,000

Affordable House/ L+ 30% down 19,857,000 32,443,000 58,670,000 30,553,000

Pada awal-awal krisis, BTN menjadi pemberi pinjaman untuk 
perumahan dengan sistem subsidi KPR. Hal ini dimulai untuk lebih 
terlibat dalam pinjaman yang lebih beresiko untuk memelihara/ 
menjaga level aktifitas ketika skema subsidi yang lama berubah (rasio 
LTV yang lebih tingi dan meningkatnya kontruksi peminjaman 
menjadi 30% dari kredit baru di tahun 2001) dengan naikknya NPLs 
sebagai hasil. Hal in terjadi sejak memfokuskan ulang pada bisnis utama 
yaitu pada pinjaman pegadaian bagi yang berpenghasilan rendah dan 
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menengah, baik yang disubsidi maupun tidak, dan performanya 
semakin meningkat. 

BTN punya permintaan sekitar 400.000 pinjaman dalam catatan 
dan rata-rata pinjamannya sekitar 30 juta bagi yang disubsidi dan 50 
juta untuk yang tidak di subsidu. Pada nilai pada akhir tahun 2005 
pinjaman seperti itu sangat terjangkau untuk rumah tangga antara rata-
rata dan 70% dari distribusi pendapatan perkotaan. Bank swasta 
komersial, belum beroperasi pada segmen pasar ini. 

Tabel 9.8. 
Kredit Perumahan Bank Tabungan Negara

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah %

Kredit baru 1,824,069 100.00% 2,344,897 100.00% 2,975,439 100.00% 3,332,911 100.00% 3,984,426 100.00% 3,533,336 100.00%

Gadai tersubsidi 1,352,631 74.15% 564,116 24.06% 438,395 14.73% 722,039 21.66% 1,268,025 31.82% 978,756 27.70%

Gadai tak tersubsidi 68,613 3.76% 881,007 48.30% 1,289,651 43.34% 1,433,089 43.00% 1,375,401 34.52% 1,223,323 34.62%

Konstruksi gadai 136,559 7.49% 552,343 30.28% 669,578 22.50% 602,487 18.08% 451,579 11.33% 473,353 13.40%

Multi-Purpose 228,994 12.55% 279,708 15.33% 540,452 18.16% 543,270 16.30% 816,629 20.50% 721,163 20.41%

Pemakai kredit 37,272 2.04% 67,723 3.71% 37,363 1.26% 32,026 0.96% 72,792 1.83% 136,741 3.87%

Outstanding Credit 7,674,042 100.00% 8,411,916 100.00% 10,210,983 100.00% 11,160,966 100.00% 12,608,978 100.00% 14,192,768 100.00%

Gadai tersubsidi 5,891,648 76.77% 5,631,578 66.95% 5,430,661 53.18% 5,376,171 48.17% 5,832,504 46.26% 6,263,172 44.13%

Gadai tak tersubsidi 1,029,819 13.42% 1,641,164 19.51% 2,637,098 25.83% 3,730,396 33.42% 4,504,673 35.73% 5,252,361 37.01%

Konstruksi gadai 416,679 5.43% 778,977 9.26% 1,141,754 11.18% 1,372,310 12.30% 1,438,004 11.40% 1,644,078 11.58%

Multi-Purpose 226,497 2.95% 288,728 3.43% 438,937 4.30% 519,257 4.65% 648,402 5.14% 791,915 5.58%

Pemakai kredit 109,399 1.43% 71,469 85.00% 562,533 5.51% 162,832 1.46% 188,395 1.47% 241,242 1.70%

Sumber : TN 2005, PSPI, desember 2004

Pada tahun 2012 harga rumah di Indonesia mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan tahun sebelum-seblumnya. Indeks harga property 
residensial secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 6,98%, 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan harga pada tahun 
sebelumnnya yang hanya 4,25%. Hal ini berate Indeks Harga Properti 
Residensial mengalami kenaikan sebesar 3,81%. Kenaikan ini juga 
diikuti dengan naikknya harga pada setiap tipe rumah. Semua tipe 
rumah mengalami kenaikan harga, namun kenaikan tertinggi terjadi 
pada rumah dengan tipe kecil yaitu sebesar 8,24%. Pada tahun 2012 
wilayah yang paling tinggi mengalami kenaikan adalah wilayah Makasar 
dengan rumah tipe kecil, dan Denpasar dengan peningkatan tertinggi 
pada rumah tipe besar yaitu 15,07%.
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Penjualan rumah pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 
26,68%, dimana peningkatan penjualan terbesar terjadi pada rumah 
tipe kecil (41,02). Jabodetabek dan Banten merupakah wilayah yang 
mengalami penjualan tertinggi dengan unit rumah tipe kecil. Dalam 
melakukan pembelian rumah, banyak konsumen lebih memilih untuk 
menggunakan fasilitas dari KPR, hal ini dikarenakan akses yang mudah 
dan suku bunga yang semakin menurun. 

Gb. 9.5. Perkembangan Harga Indeks Residensial (IHPR)
Sumber : Divisi Statistik Sektor Riil

Gb.9.6. KPR, KPA, Total Kredit, PDB
Sumber :Laporan Bank Indonesia
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Dari tahun 2000 sampai tahun 2012, terjadi kenaikan jumlah 
penacairan kredit pemilikan rumah yang mencapai Rp. 240 trilyun. 

d.  Pemukiman Kaum Miskin Kota

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pola mobilitas kaum miskin kota 
lebih berdasarkan pada lokasi. Pada awal migrasi kaum miskin akan 
mencari lokasi yang dekat adengan akses ekonomi dan mengabaikan 
legalitas tanah yang ditempati atau kenyamanan lingkungan. Mereka 
tinggal di lokasi-lokasi illegal, atau yang dikenal dengan nama squatter 
area. Sebagai akibatnya diseluruh dunia kaum miskin kota menghadapi 
aksi penggusuran.

Ancaman penggusuran tidak akan nampak sama di hampir di-
seluruh area metropolitan. Lingkungan kumuh di lokasi tertentu 
cenderung lebih mungkin untuk digusur daripada ditempat lainnya. 
Ada empat faktor lokasional yang saling berhubungan yang menyebab-
kan penggusuran yaitu: sentralitas, aksesibilitas, penggunaan lahan dan 
nilai tanah. Keempat hal tersebut secara umum berhubungan satu sama 
lainnya, tetapi dapat dipelajari secara terpisah. 

Sebuah studi historis yang pernah dilakukan di Bangkok menunjuk-
kan bahwa penggusuran yang tertinggi adalah yang berada dekat 
dengan pusat kota dan akan semakin berkurang menuju ke daerah 
pinggiran. Hubungan ini terlihat lebih detail pada gambar di bawah ini 
dengan diperlihatkan suatu penurunan persentase dari keluarga tergusur 
atau keuarga yang akan digusur dengan peningkatan jarak dari pusat 
kota. Di pusat area sendiri tidak terdapat pemukiman rendahan dan hal 
ini menyebabkan tidak adanya penggusuran.

Sentralitas penggusuran dan kelaziman penggusuran pemukiman 
dalam lingkaran antara 1 dan 5 km dari pusat kota menjadi sesuatu 
yang tidak mengejutkan, seperti yang terjadi pada saaat mengalami 
tekanan pengembangan yang terbesar. Lingkaran ini juga memuat 
angka pemukiman kumuh yang besar di tanah publik, yang jika diukur 
kurang lebih seluas 50 rai (8.0 hektar). Dikarenakan susahnya pengusaha 
pengembang lahan untuk mengumpulkan/menyatukan lahan seluas 
itu di pusat kota, maka area tersebut menjadi sangat menarik bagi 
mereka. 
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Gb. 9.7. Pola Lokasional penggusuran di Bangkok, 1981

Tetapi sentralitas bukan merupakan satu-satunya faktor lokasional 
dalam penggusuran. Pemukiman kumuh yang lebih jauh dari pusat 
kota pun dapat tergusur, seiring dengan meningkatnya perkembangan 
jalan yang mengakibatkan meningkatnya aksesibilitas dan mengundang 
invansi bagi kelompok berpenghasilan lebih tinggi/kelompok kaya. 
Sementara jalur untuk pejalan kaki dan jalan yang belum diaspal 
menjadi cukup nyaman untuk mencegah pengembangan pemukiman 
kelas menengah dan atas, pengembangan jalan membawa perubahan 
yang signifikan terhadap penggunaan lahan. Pengembangan jalan dan 
jalur cepat di daerah pinggiran kota telah menghasilkan sejumlah 
penggusuran di areal yang berdekatan dengan jalan. 

Penggusuran juga terjadi di lokasi dimana nilai tanahnya meningkat 
secara signifikan dikarenakan berubahnya cara penggunaan lahan, 
khususnya didaerah yang mengelilingi daerah pusat komersial sekunder 

Persentasi Populasi Kawasan Kumuh

Jarak dari Pusat Kota (km)
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yang terdapat di daerah pinggiran. Nilai tanah mempunyai ke-
cenderungan mencerminkan, pada umumnya adanya keinginan dari 
lokasi pemukiman kumuh tertentu untuk berkembang dengan pengem-
bangan alternatif dalam segi lokasi, aksesibilitas, penggunaan lahan, 
kematangan konsep bagi pengembangan dan penghalang-penghalang 
dalam pengembangan. Semakin tinggi nilai tanah, semakin besar 
potensi penggusuran untuk mengambil alih tempat, cepat atau lambat. 

 Tabel 9.9.
Kasus-kasus Penggusuran di Dunia 

Kasus Karakteristik Contoh 
Pembangunan 
Perkotaan

Kota secara dramatis bertambah besar, 
sebagian karena migrasi perkotaan 
pedesaan
Ketika penduduk perkotaan meledak, 
penduduk miskin sering tinggal di 
perumahan yang berbahaya dan tanpa 
kepastian membuat mereka sangat rentan 
terhadap penggusuran
Untuk mengatasi pertumbuhan yang cepat, 
kota secara paksa mengusir warga yang 
paling rentan untuk membuat ruang pada 
insfratrustur baru, proyek kecantikan dan 
rencana induk kota. 
Sering kali penggusuran terjadi dalam 
hubungannya dengan real estate dan 
sektor korporasi

Nairobi, Kenya : penggusuran massal dari 
informal, permukiman yang terletak di 
daerah yang dianggap oleh pihak 
berwenang “berbahaya”

Zimbabwe : kecantikan kota 
menghancurkan perumahan informal

Republik Dominika : warga tanpa nama 
digusur paksa untuk pembuatan ruang 
infrastruktur

Port Harcourt, Nigeria : pembongkaran 
pemukiman tepi pantai untuk 
melaksanakan rencana tata kota

Curitiba Brasil : kecantikan kota, keamanan 
nasional, pencegahan bencana

Pengembangan 
pada skala besar

Pengembangan skala besar melibatkan 
penciptaan proyek insfrastruktur baru yang 
besar seperti bendungan, tambang, 
dengan dalih untuk membangun “public 
good”
Biasanya melibatkan penghancuran 
seluruh masyarakat untuk pengembangan 
insfrastruktur baru (bendungan, 
pertambangan, dan jalan).
Hal ini menjadi penyebab utama migrasi 
desa-kota
Menghasilkan kerusakan lingkungan yang 
parah

Alcantara, Brasil : perluasan Space Launch 
center

Karachi, Pakistan : pembangunan Lyari 
Expressway

Filipina : penebangan dan penambangan 
terbuka 

Narmada Valley, India : Sardar Sarovar 
Proyek bendungan serbagunan
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bencana alam 
dan perubahan 
iklim

Bencana alam termasuk angin topan, 
gempa bumi dan tsunami, sedangkan 
perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas 
manusia yang mengubah komposisi global 
atmosfer sehingga menyebabkan fooding, 
naiknya tingkat laut , dan cuaca yang 
extream.
Perencanaan dan kebijakan pemerintah 
yang tidak memadai terkait manajemen 
bencan dan perubahan iklim telah 
menyebabkan relokasi pasksa.
Diman orang yang telah mengungsi atau 
terpaksa direlokasi karena bencana alam 
dan perubahan iklim, negara 
bertanggungjawab untuk membangun 
kembali pemukiman sesuai dengan 
hak-hak asasi manusia. 

New Orleans, Amerika Serikat : Badai 
Katrina menyebabkan pembongkaran 
perumahan rakyat dengan ada tidak ada 
rencana pemukiman kenbali yang memadai

Sri langka : Tsunami menyebabkan tidak 
ada kontruksi zona penyangga yang 
dimana para pengungsi tanpa alternatif

Acara Mega Peristiwa mega seperti Olimpiade, Piala 
Dunia, pameran dunia dan peristiwa 
lainnya yang menarik perhatian nasional 
maupun internasional.
Digunakan sebagai alasan untuk 
mendorong peningkatan insfrastruktur dan 
keindahan kota dan menggantikan 
penduduk yang tidak diinginkan.
Taktik penggusuran paksa telah ini 
dilakukan sebagai alasan dalam tahap 
persiapan 

Istanbul, Turki : Ibukota Kebudayaan Eropa 

Nagoya, Jepang : Aichi Expo

Beijing, Cina : Olimpiade

London, Inggris : Olimpiade

Brasil : Piala Dunia Sepak Bola dan 
Olimpiade

Penggusuran 
ekonomi dan 
krisi keuangan 
global

Krisis keuangan global telah menyebabkan 
ketidakpastian fiskal bagi pemerintah di 
seluruh dunia dan telah menghasilkan 
penyitaan jutaan hipotek

Argentina : Kurangnya perumahan yang 
terjangkau telah menyebabkan penduduk 
memiliki tanah “ilegal” dan selanjutnya 
terkena penggusuran

Amerika Serikat : Jutaan rumah telah 
diambil alaih dalam tiga tahun terakhir 
menghasilkan peningkatan tajan dalam 
populasi tunawisma

diskriminasi Penggusuran paksa ditujukan bagi 
kelompok-kelompok miskin tertentu.
Dibandingkan dengan mereka yang 
memiliki pendapatan yang lebih tinggi, 
mereka yang mengalami penggusuran 
tidakj dapat menikmati hak mereka untuk 
standar hidup yang layak, termasuk 
perumahan dan makanan.
Dalam beberapa kasus, kelompok orang 
tertentu jelas ditargetkan untuk 
penggusuran paksa dan secara langsung 
meraka didiskriminasikan. 

Yunani : Roma digusur untuk persiapan 
2004 Olympic Games

Inggris Raya : Dalam Greater London 
Roma and Travellers diusir melalui 
pelaksanaan strategi tata ruang wilayah

Italia : masyarakat Roma diusir tanpa 
alternatif yang disediakan 

Sumber : Forced Evictions: Global Crisis, Global Solutions, UN-Habitat, 2004
Masalah penting yang dihadapi oleh penduduk kota yang tinggal di tanah ilegal 
adalah ketiadaan hak atas tanah. Advokasi yang dilakukan adalah bertujuan untuk 
memiliki hak atas tanah secara formal.
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Gb 9.8 : The continuum of land rights
Sumber : Affordable Land and Housing in Asia, UN HABITAT, 2011

Gambar di atas menunjukkan proses perubahan hak tanah informal 
kea rah hak tanak formal. Terdapat beberapa aspek yang harus dilewati 
dalam proses prubahan tersebut.

Gb 9.9 : Control Paradigm and Support Paradigm
Paradigma “control” yang mendominasi perkembangan perumahan berbeda dengan 
paradigm “support”, hal ini tampak dalam gambar diatas.

Sebagaimana yang telah dijelasakan dalam bab sebelumnya bahwa 
manajemen lahan merupakan bagian penting didalam penyediaan 
rumah bagi kaum miskin perkotaan. Beberapa skema kebijakan yang 
dilakukan adalah (UN Habitat, 2011)
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a. Akses dan pelayanan tanah untuk rumah yang dilakukan dengan 
beberapa metoda, yaitu:
1) Bank Tanah. Metoda ini (digunakan di Malaysia dan 

Singapura) dilakukan dengan membeli tanah untuk pem-
bangunan kota dengan harga yang murah oleh pemerintah 
daerah dengan tujuan untuk menata pembangunan kota, 
men cegah spekulasi tanah, mendistribusikan tanah kepada 
kaum miskin dan membiayai pembangunan infrastruktur. 
Metoda ini membutuhkan kapasitas administrasi dan keuangan 
pemerintah daerah yang kuat.

2) Pembagian tanah (land sharing). 
3) Penataan lahan (land readjustmen)
4) Pembebasan lahan (land swapping)

b. Pelayanan pada kawasan
c. Kebijakan dan kerangka perundang-undangan

E.  Kebijakan Perumahan di indonesia

Terkait dengan masalah kebijakan perumahan, sebenarnya telah banyak 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan perumahan. 
Kebijakan yang tertuang dalam Pelita telah banyak mengatur masalah 
perumahan. Lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang meng-
atur masalah perumahan dan pemukiman antara lain adalah Undang-
Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, 
kemudian Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 34 ayat 1 
telah dicantumkan pengaturan tentang hunian berimbang. Secara jelas 
diamanatkan bahwa hunian berimbang dikembangkan untuk me-
menuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR). Selanjutnya, substansi hunian berimbang diatur dalam pasal 
34 sampai 37. Prinsip utama yang diatur adalah (i) badan hukum yang 
melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan 
dengan hunian berimbang; (ii) pembangunan perumahan skala besar 
yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian ber-
imbang dalam satu hamparan. Hal yang menarik bahwa dalam hal 
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pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu 
hamparan, pembangunan harus dilaksanakan dalam satu daerah 
kabupaten/kota oleh badan hukum yang sama; (iii) Pemerintah dan/
atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan 
hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian 
berimbang. (Indoforum, Hunian Berimbang : Bukan Suatu yang 
Mustahil, Edisi II Tahun 2011). Kemudian dalam Hunian Berimbang 
diharuskan untuk mengikuti pola 1:3:6 (1 rumah mewah : 3 rumah 
menengah : 6 rumah sederhana). Dengan konsep 1 : 3 : 6 ini rumah 
sederhana dapat menikmati fasilitas real estate dengan jalan yang luas 
dan hijau, taman bermain, tempat olahraga, tempat parkir mobil, dan 
tempat untuk berjalan kaki. 

Kebijakan tentang Rumah Susun di Indonesia telah diatur Undang-
Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Pada pasal 1 
ayat 1 dijelaskan bahwa “Rumah Susun adalah bangunan gedung 
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam 
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah 
horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-
masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk 
tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda-benda 
bersama dan tanah bersama”. 

Pembangunan rumah susun dan lingkungannya harus dibangun 
dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah setempat sesuai dengan peruntukkannya (persyaratan adminis-
tratif ). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah 
Susun menjelaskan bahwa persyaratan administratif pembangunan 
rumah susun adalah persyaratan yang mengatur tentang : 1) perizinan 
usaha dari perusahaan pembangunan perumahan; 2) izin lokasi dan/
atau peruntukkannya; serta 3) perizinan mendirikan bangunan. 
Perizinan tersebut diajukan oleh penyelenggara pembangunan kepada 
Pemerintah Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan-per-
syaratan sebagai berikut:

1. sertifikat hak atas tanah;
2. fatwa peruntukkan tanah;
3. rencana tapak;
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4. gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan 
beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan 
secara vertikal dan horizontal dari satuan rumah susun;

5. gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
6. gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda 

bersama, dan tanah bersama;
7. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun 
juga mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah 
susun, antara lain meliputi :

1.  ruang;

Semua ruang yang dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari 
harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung 
dengan udara dan pencahayaan langsung maupun tidak langsung 
secara alami dalam jumlah yang cukup.

2.  Struktur, komponen, dan bahan bangunan;

Rumah susun harus direncakanan dan dibangun dengan 
struktur, komponen, dan penggunaan bahan bangunan yang me-
menuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan standar yang berlaku.

3.  Kelengkapan rumah susun;

Rumah susun harus dilengkapi dengan: jaringan air bersih, 
jaringan listrik, jaringan gas, saluran pembuangan air hujan, saluran 
pembuangan air limbah, saluran dan/atau tempat pembuangan 
sampah, tempat untuk kemungkinan pemasangan jaringan telepon 
dan alat komunikasi lainnya, alat transportasi yang berupa tangga, 
lift atau eskalator, pintu dan tangga darurat kebakaran, tempat 
jemuran, alat pemadam kebakaran, penangkal petir, alat/sistem 
alarm, pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu, dan generator 
listrik untuk rumah susun yang menggunakan lift.

4.  Satuan rumah susun;

Satuan rumah susun dapat berada pada permukaan tanah, di 
atas atau di bawah permukaan tanah, atau sebagian di bawah dan 
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sebagian di atas permukaan tanah. Rumah susun juga harus 
mempunyai ukuran standar yang dapat dipertanggungjawabkan, 
memenuhi persyaratan sehubungan dengan fungsi dan pengguna-
annya, serta harus disusun, diatur, dan dikoordinasikan untuk 
dapat mewujudkan suatu keadaan yang dapat menunjang ke-
sejahtera an dan kelancaran bagi penghuni dalam menjalankan 
kegiatan sehari-hari untuk hubungan ke dalam dan ke luar.

5.  Bagian bersama dan benda bersama;

1. bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang 
tangga, lift, selasar, harus mempunyai ukuran yang dapat 
mem berikan kemudahan bagi penghuni dalam melakukan 
kegiatan sehari-hari baik dalam hubungan sesama penghuni, 
maupun dengan pihak-pihak lain.

2. benda bersama harus mempunyai dimensi, lokasi, kualitas, 
kapasitas yang dapat memberikan keserasian lingkungan guna 
menjamin keamanan dan kenikmatan para penghuni.

6.  Kepadatan dan tata letak bangunan;

Kepadatan bangunan dalam lingkungan harus memperhitung-
kan dapat dicapainya optimasi daya guna dan hasil guna tanah. 
Tata letak bangunan harus menunjang kelancaran kegiatan sehari-
hari dan harus memperhatikan penetapan batas pemilikan tanah 
bersama, segi-segi kesehatan, pencahayaan, pertukaran udara, serta 
pencegahan dan pengamanan terhadap bahaya yang mengancam 
keselamatan penghuni, bangunan, dan lingkungannya.

7.  Prasarana lingkungan;

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana 
lingkungan yang berfungsi sebagai penghubung untuk keperluan 
kegiatan sehari-hari bagi penghuni, baik ke dalam maupun ke luar 
dengan penyediaan jalan setapak, jalan kendaraan, dan tempat 
parkir.

8.  Fasilitas bangunan.

Dalam rumah susun dan lingkungannya harus disediakan 
ruangan-ruangan dan/atau bangunan untuk tempat berkumpul, 
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melakukan kegiatan masyarakat, tempat bermain bagi anak-anak, 
dan kontak sosial lainnya serta ruangan dan/atau bangunan untuk 
pelayanan kebutuhan sesuai standar yang berlaku.

Dari berbagai pengalaman negara-negara di Asia, UN Habitat 
menemukan bahwa paradigma pembangunan perumahan yang berbasis 
pada masyarakat merupakan paradigma yang penting untuk mengatasi 
defisit kebutuhan rumah di kota-kota Asia. Transformasi dari paradigma 
kontrol (control paradigm) ke paradigma dukungan (support paradigm) 
dibuktikan di Bangladesh, Hongkong, India, Indonesia, Malaysia dan 
Philipina. Transformasi ini dari pembangunan rumah yang dilakukan 
oleh pemerintah ke pembangunan rumah yang dilakukan oleh 
masyarakat. Paradigma terakhir melibatkan rumah tangga didalam 
aktivitas kontruksi yang mengubah dari konsumen ke produsen. 
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bAb 10

MANAJEMEN liNgKuNgAN PERKOTAAN

A. Pendahuluan

Pembangunan, urbanisasi, dan pencemaran lingkungan hidup merupa-
kan tiga fenomena sequen yang tidak dapat dipisahkan dan harus 
mendapat perhatian pemerintah kota, baik di negara industri maju dan 
terutama di negara-negara yang sedang ber kembang. Pertumbuhan 
ekonomi yang lebih banyak terpusat di kota-kota besar menjadi daya 
tarik bagi penduduk desa untuk bermigrasi. Sebagai akibatnya tekanan 
penduduk pun semakin menjadi masalah krusial. Semakin besar jumlah 
penduduk, semakin besar pula tuntutan untuk memenuhi kebu tuhan 
akan infrastruktur dan seterusnya.

Di negara-negara yang sedang berkembang, masalah ling kungan 
mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Estimasi yang dilakukan 
oleh Bank Dunia pada tahun 1990 menyebut kan bahwa lebih dari 
seperempat penduduk yang tinggal di daerah perkotaan berada di 
bawah tingkat kemiskinan absolut. Dari data yang ada, tingkat per-
tumbuhan penduduk miskin perkotaan lebih cepat daripada pedesaan 
di sebagian besar negara yang sedang berkembang, yang antara lain 
disebabkan oleh kebijaksanaan makro ekonomi, inefisiensi ekonomi 
kota, dan mislokasi sumber daya publik. Ketika subsidi untuk ma kanan 
dan bahan bakar diperkecil, penduduk miskinlah yang secara langsung 
terkena dampaknya karena harus membayar lebih mahal untuk 



Achmad Nurmandi

370

memperoleh bahan makanan, perumahan, dan pelayanan publik 
lainnya. Hardoy dan Satterthwaite1 me nemukan di Mexico City tingkat 
konsentrasi partikel debu yang paling tinggi di udara justru berada di 
lingkungan pemukiman marjinal yang dihuni penduduk miskin. 
Pemukiman tersebut juga tidak mempunyai akses yang baik terhadap 
pelayanan publik, seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Di tengah urbanisasi yang cepat, tantangan terhadap ma najemen 
lingkungan perkotaan pun semakin besar. Kesehatan lingkungan, 
produktivitas, dan kualitas hidup para penghuni merupakan hasil 
interaksi dengan lingkungan fisik dan alam sekitarnya. Oleh karena itu, 
masalah lingkungan yang dihadapi oleh manajer di lingkungan 
pemerintahan kota semakin kom pleks. Empat agenda lingkungan yang 
umumnya dihadapi oleh aparat pemerintah kota adalah:

•	 Akses	terhadap	infrastruktur	dan	pelayanan	lingkungan;	
•	 Polusi	dari	limbah	dan	emisi;
•	 Hilangnya	 sumber	daya	alam,	 seperti	pencemaran	air	 ta	nah	atau	

penurunan permukaan tanah;
•	 Bencana	lingkungan,	baik	karena	faktor	alam	maupun	manusia.

Masalah lingkungan yang berkelidan dengan masalah so sial-
ekonomi di daerah perkotaan dikenal dengan “agenda coklat” (brown 
agenda). Polusi udara, kerusakan lingkungan dan kemiskinan berkaitan 
dengan pembangunan, pertum buhan pendapatan, komitmen pada isu-
isu lingkungan, dan pemanasan global serta penurunan kualitas sumber 
daya alam. Kasus-kasus lingkungan pada beberapa kota di negara ber-
kembang dapat diangkat sebagai persolan serius kondisi lingkungan 
hidup kota. WHO melaporkan bahwa dari hampir 70% pendu duk 
kota yang dilayani oleh sanitasi, hanya 40% di antaranya yang mem-
punyai saluran ke gorong-gorong kota. Sementara itu, hampir 90% 
limbah cair kota dibuang tanpa melalui pe ngolahan terlebih dahulu. 
Biaya dari ekses lingkungan dan polusi di negara-negara berkembang 
mencapai lebih dari 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya. 
Beberapa contoh dam pak pencemaran atau kerusakan lingkungan 
kota-kota besar di Asia berikut ini dapat dijadikan sebagai perbandingan:

•	 Di	 Bangkok,	 terjadi	 200.000-500.000	 kasus	 hipertensi	 yang	
menyebabkan 400 kematian setiap tahun. Estimasi kasar me-
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nunjukkan bahwa akibat keracunan telah terjadi penu runan rerata 
empat atau lebih point IQ hingga umur 7 tahun, yang dalam 
jangka panjang menyebabkan penu runan produktivitas (Bank 
Dunia dan US Environmental Protection Agency, 1990)

•	 Di	Mexico	 City,	 biaya	 kesehatan	 setahun	 yang	 disebabkan	 oleh	
polusi udara diperkirakan mencapai 1,5 juta dollar AS. Partikel-
partikel debu telah menyebabkan hilangnya 2,4 hari kerja per 
orang per tahun dan 6.400 kematian setahun, 25% insiden hiper-
tensi dan 29% anak-anak dalam keadaan darah yang tidak sehat.2

•	 Di	Jakarta,	biaya	kesehatan	yang	disebabkan	oleh	polusi	udara	(gas	
buang, partikel-partikel debu dan nitrogen dioksida) mencapai 
220 milyar dollar AS per tahun, yang mencakup biaya kematian 
mendadak, aktivitas kerja yang terhambat, biaya ke rumah sakit, 
penyakit saluran perna pasan, serangan jantung, penyakit asma, 
dan hilangnya inteligensi pada anak.3

•	 Di	daerah	pinggiran	Kota	Lima,	Peru,	terjadi	epidemik	kolera	pada	
tahun 1991 yang disebabkan oleh sarana sa nitasi yang buruk, yang 
menyebabkan 32.000 kasus dengan 2.600 kematian dan diperkira-
kan kehilangan 1 juta dollar AS dari menurunnya ekspor pertanian 
dan perikan an serta pariwisata.4 Lima orang anak meninggal dan 
se banyak 156 orang dirawat di berbagai rumah sakit di Ban dung 
karena penyakit muntaber.5 Diduga penyakit ini disebabkan oleh 
lingkungan yang kotor atau prasanaran sanitasi yang minim di 
sekitar pemukiman penduduk. Belum lama berselang juga dilapor-
kan oleh Kepala Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan 
Pemda DKI Jakarta bahwa 99% sumur pantau tidak memenuhi 
persyaratan air bersih dan 18,8% di antaranya terkontaminasi 
secara fisik, kimiawi maupun biologis, yaitu yang berasal dari 
coliform (98%), deterjen (63%), mangan (43%) dan organis 
(26,5%).6 Dua pemberitaan ini sebenarnya dapat dijadi kan satu 
isu kebijakan yang serius bagi pengambil kepu tusan, yaitu tentang 
pemenuhan kebutuhan dasar masya rakat kota pada air bersih dan 
akses masyarakat kota terhadap infrastruktur lingkungan, terutama 
masyarakat yang tinggal di kawasan marjinal. Dapat disimpulkan 
bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan marjinal lah yang se cara 
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langsung merasakan dampak penurunan kualitas lingkungan 
perkotaan.

•	 Di	 Manila,	 Filipina,	 polusi	 udara	 telah	 menyebabkan	 biaya	
lingkungan sebesar 20 milyar dollar AS per tahun dan kontaminasi 
air menyebabkan turunnya produktivitas, yang diestimasikan 
sebesar 1000 milyar dollar AS.7

Bagaimanakah situasi lingkungan perkotaan di kota-kota Asia 
khususnya? Gambaran utuh situasi lingkungan ini dipeta kan oleh 
Lohani dan Whitington8 dengan membandingkan kebutuhan akan 
infrastruktur lingkungan hidup, tingkat penga wasan, dan dampak 
pencemaran yang dihadapi oleh kota kota besar di benua Asia berikut 
ini.

Tabel 10.1
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Tabel 10.2

Agenda yang mendesak untuk dipecahkan oleh peme rintah kota 
adalah memperbaiki akses semua pemukiman, ter utama pemukiman 
yang dihuni oleh masyarakat berpen dapatan menengah ke bawah 
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terhadap infrastruktur dasar lingkungan hidup, seperti sanitasi, gorong-
gorong, pembuangan sampah, dan air bersih. Rangkuman data yang 
dihimpun oleh Bartone9 dari berbagai negara di dunia menunjukkan 
bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin baik pula 
aksesnya pada infrastruktur dasar lingkungan.

Dari data yang dihimpun oleh Bartone nampak bahwa semakin 
tinggi pendapatan masyarakat, semakin baik pula akses terhadap 
prasarana dasar lingkungan hidup, seperti pe layanan air bersih, sanitasi, 
drainase, dan pelayanan pe ngumpulan sampah. Sebaliknya pada kota-
kota dari negara-negara yang berpendapatan menengah ke bawah (< 
$2.500 per kapita) akses masyarakat miskin perkotaan pada prasarana 
dasar lingkungan hidup masih buruk.

Sanitasi dan sewerage merupakan fasilitas dasar ling kungan yang 
harus dipenuhi oleh pemerintah kota. Hampir sebagian besar negara 
berkembang, sumber polutan berasal dari kotoran manusia.10 WHO 
mencatat bahwa 3,2 juta anak di bawah umur lima tahun di negara-
negara sedang ber kembang meninggal akibat diare setiap tahun yang 
disebabkan oleh sistem sanitasi yang buruk atau kontamisasi air minum. 
Dari 70% penduduk kota yang mempunyai akses terhadap sistem 
sanitasi, hanya 40% di antaranya yang terkoneksi dengan sistem sewer 
atau gorong-gorong kota (sistem pembuangan air limbah). Sedangkan 
sisanya (30%) tidak mempunyai akses terhadap sistem sanitasi, yang 
notabene adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. 
Sudah barang tentu pemukiman masyarakat marjinal ini tidak sebaik 
aksesnya ter hadap fasilitas dasar lingkungan dibandingkan dengan 
pemu kiman elite. Di Kairo, walaupun 70% penduduknya terkoneksi 
dengan sistem pembuangan air limbah, namun hanya 15% dari air 
limbah tersebut yang dapat diolah.

Pelayanan sampah kota merupakan fasilitas lingkungan kedua yang 
harus dipenuhi pula oleh pemerintah. Masalah sampah merupakan 
masalah rutin yang dihadapi oleh pemerintah kota di semua negara. 
Bilamana setiap orang pen duduk kota memproduksi 0,6 kilogram per 
hari, maka dapat diperkirakan berapa ton sampah yang dihasilkan oleh 
pen duduk Jakarta atau Surabaya setiap harinya. Tempat pembu angan 
akhir (TPA) pun selalu menjadi masalah. Kota-kota besar tersebut 
mengalami masalah dalam hal mencarikan lahan yang tersedia untuk 
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TPA, karena semakin langkanya atau mahalnya tanah dan semakin 
padatnya penduduk. Isu NIMBY (not in my back yard) menjadi isu 
utama di dalam pengelolaan sampah kota. Oleh karena itu, kota besar 
seperti Jakarta terpaksa me nyewa sebidang tanah di Bekasi untuk TPA 
sampah kota.

Fasilitas dasar yang ketiga adalah air bersih. Dari data yang ada 
terlihat bahwa tingkat pelayanan air bersih penduduk kota belum 
optimal. Bahkan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah 
tidak mempunyai akses yang baik terha dap pelayanan air minum yang 
dikelola oleh PDAM. Kelompok masyarakat ini terpaksa harus membeli 
air bersih dari pedagang keliling dengan harga yang hampir sepuluh 
kali lipat diban dingkan dengan harga yang harus dibayar oleh penduduk 
yang tinggal di kawasan Pondok Indah, misalnya. Masalah polusi air 
paralel dengan kondisi akses pada pra sarana dasar lingkungan hidup. 
Sebagai akibat dari buruknya akses tersebut, limbah rumah tangga dan 
industri pun men cemari air permukaan, yang menjadi sumber air 
bersih pendu duk kota. Polusi udara umumnya berasal dari sektor 
transpor tasi. Sementara itu, polusi tanah lebih disebabkan oleh tidak 
efektifnya rencana tata guna tanah (landuse plan) sebagai inti dari 
rencana kota. Rencana tata ruang lebih merupakan doku men resmi saja 
yang tidak dapat diterapkan di lapangan.

b.  seting Kelembagaan Manajemen lingkungan

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kesa daran akan 
masalah lingkungan pun cukup meningkat, yang ditandai dengan 
dibuatnya berbagai peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup. 
Hasil studi dari Montgomery Wat son11 baru-baru ini menunjukkan 
bahwa hampir di semua ne gara Asia Pasifik ditemukan peningkatan 
jumlah peraturan -peraturan baru tentang lingkungan hidup, yang 
diikuti dengan pembentukan lembaga-lembaga formal yang ber-
tanggung ja wab terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Hasil studi yang cukup menarik lainnya adalah tumbuh nya 
kesadaran masyarakat pada masalah lingkungan sebagai akibat dari 
dampak negatif atau insiden-insiden lingkungan yang disebabkan oleh 
pabrik-pabrik. Nampak jelas ada korelasi positif antara kesejahteraan 
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dan kesadaran terhadap lingkung an. Peningkatan kesejahteraan telah 
menyebabkan semakin rendahnya toleransi masyarakat terhadap 
degradasi lingkungan atau meningkatnya perhatian publik terhadap 
lingkungan. Ke lompok-kelompok penekan (pressure groups) lingkungan 
pun semakin tumbuh dengan subur.

Jepang sebagai salah satu negara makmur di kawasan Asia Pasifik 
telah mempunyai sistem perlindungan lingkungan yang mapan. Sejak 
tahun 1971, negara ini telah membentuk Badan Lingkungan yang 
mempunyai hubungan fungsional dengan MITI (Kementerian 
Perdagangan Internasional dan In dustri), Departemen Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial dan Departemen Ilmu dan Teknologi. Teknik-
teknik pemecahan masalah lingkungan yang umumnya dilakukan 
adalah dengan negosiasi, seperti pemberian petunjuk, mediasi, ancaman 
ver bal, dan diskusi. Pada tahun 1993, Pemerintah Jepang menge luarkan 
Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup dan diikuti dengan 
Rencana Induk Lingkungan pada tahun 1994. Sementara itu, Australia, 
Selandia Baru, dan Singapura merupakan negara-negara yang telah 
mempunyai sistem lingkungan yang mapan. Pengendalian lingkungan 
dilakukan baik oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara 
bagian. Perkembangan yang paling akhir adalah pendirian peradilan 
lingkungan di negara bagian New South Wales, Australia. Di Selandia 
Baru, Kementerian Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintah 
yang penting dalam menerapkan hukum lingkungan. Manajemen 
lingkungan di negara ini agak mirip dengan Inggris. Sedangkan 
Singapura mengintegrasikan per timbangan lingkungan ke dalam pem-
bangunan ekonomi, yang peraturannya secara tegas mengatur masalah 
pengendalian polusi. Dengan luas lahan yang terbatas nampaknya 
men do rong Pemerintah Singapura untuk menerapkan secara konse-
kuen hukum lingkungan. Departemen Pengendalian Polusi yang ber-
ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup meru pakan badan 
administratif penting dalam menerapkan hukum lingkungan, yang 
terkenal paling ketat di antara negara-negara anggota ASEAN.

Dari studi yang dilakukan oleh Josef Leitmann12 terhadap tujuh 
kota menunjukkan beberapa karakteristik yang sama, walaupun 
masing-masing kota memepunyai ciri yang unik yang berbeda satu 
sama lain, yaitu (1) aktor-aktor dari sektor swasta dan publik mempunyai 
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motif dan tanggungjawab terha dap masalah lingkungan hidup; (2) 
fungsi-fungsi manajemen dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah 
lingkungan hi dup, termasuk instrumen intervensi dan mekanisme 
koordi nasi; dan (3) Masih terdapat hambatan-hambatan yang hampir 
sama untuk mengatasi masalah lingkungan hidup. Studi ini dilakukan 
oleh Leitmann terhadap tujuh kota metropolitan dari berbagai benua, 
yaitu Accra, Jakarta, Katowice, Singrauli, Sao Paulo, Tianjin, dan Tunis. 
Ada dua aspek yang diteliti, yaitu aspek perundang-undangan dan 
aspek instrumen mana jemen.

Tabel 10.3.
Matriks Manajemen Lingkungan Perkotaan untuk Peraturan dan 

Fungsi di Beberapa Kota Asia

Terdapat satu kondisi kelembagaan yang hampir sama di antara 
kota-kota yang diteliti, yaita bahwa pembuatan ke bijakan pokok atau 
strategis menjadi tanggung jawab De partemen atau Kementerian 
Lingkungan Hidup, sementara pe merintah pusat lebih berperan dalam 
penanganan polusi udara dan air. Sedangkan peranan pemerintah 
daerah masih kecil dalam fungsi-fungsi pokok manajemen lingkungan. 
Dari kewenangan untuk membuat peraturan atau produk hukum yang 
mengatur tentang lingkungan hidup, yang mencakup kebijakaan, 
udara, air, sanitasi, sampah, drainase, transportasi, dan polusi industri, 
Kementerian atau Departemen Lingkungan Hidup mempunyai 
tanggung jawab untuk membuat kebijakan strategis tentang lingkungan 
hidup. Kementerian ini juga bertanggung jawab dalam pembuatan 
produk hukum yang mengatur tentang udara, air, dan polusi industri. 
Dengan kata lain, tiga bidang ini bersifat nasional, sehingga harus 
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ditangani pula secara nasional melalui Menteri Lingkungan Hidup. 
Dari tujuh kota (atau negara) yang diteliti, hanya dua negara yang 
memiliki Menteri Perkotaan (Urban Ministry).

Sedangkan instrumen manajerial yang diteliti dalam ma najemen 
lingkungan hidup perkotaan adalah kebijakan fiskal, perencanaan, 
analisis dampak lingkungan, monitoring, pen didikan dan latihan, dan 
koordinasi. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari kebijakan dan 
instrumen yang dapat mempengaruhi aktor-aktor manajemen per-
kotaan, yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan mekanisme 
pengambilan keputusan melalui koordinasi. Beberapa variabel ke-
putusan yang penting adalah: (1) peranan partisipasi masyarakat dalam 
manajemen lingkungan; (2) isu-isu koordinasi antar instansi pemerintah 
dan antar sektor; dan (3) hubungan antara masyarakat dengan sektor 
swasta.

Kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai 
instrumen penting dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 
instrumen langsung dan instrumen tidak langsung.

Tabel 10.5. 
Taksonomi Instrumen Kebijakan untnk Menurunkan Polusi

Secara umum perencanaan bukanlah interumen mana jemen 
lingkungan hidup yang efektif. Kota Accra, sebagai con toh, merupakan 
kota yang tidak terencana dan secara umum relatif tidak terkelola. 
Sedangkan kebijakan fiskal atau ekonomi merupakan instrumen 
manajemen lingkungan yang tidak lang sung. Beberapa kebijakan 
ekonomi yang biayanya ditetapkan, adalah kebijakan tarif terhadap 
penambangan air bawah tanah dan air limbah, tarif retribusi terhadap 
pelayanan lingkungan yang tidak didasarkan pada biaya rata-rata tetapi 
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pada biaya marjinal dan tarif pajak tanah, dan bangunan yang di-
tentukan dengan harga pasar.

Koordinasi merupakan salah satu instrumen manajemen 
lingkungan yang paling rumit. Dengan sifat dasar masalah ling kungan 
hidup yang selalu intersektoral dan lintas batas wilayah administratif, 
maka koordinasi pun menjadi instrumen yang cukup berat diterapkan. 
Pada tingkat manajemen perkotaan di Jakarta dan Tianjin menunjukkan 
kesulitan mengadakan koordinasi. Masing-masing departemen mem-
punyai rencana dan lembaga sendiri. Masalah air di Jakarta dapat di-
jadi kan contoh. Penanganan masalah sungai menjadi tanggung jawab 
Dirjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, namun terda pat juga 
Badan Khusus Pengendalian Banjir yang bersifat koor dinatif. Selain 
itu, sektor swasta juga terlibat di dalam pemba ngunan prasarana 
pengendalian air.

Memakai istilah Remy Proud’homme di depan bahwa ko ordinasi 
vertikal dan horizontal sangat penting dalam men dorong efektivitas 
manajemen lingkungan perkotaan. Interaksi positif antar aktor, seperti 
pemerintah, pengusaha, LSM, anggota masyarakat, rumah tangga, 
media massa, organisasi profesio nal, politisi, dan organisasi donor men-
jadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas manajemen 
lingkungan.13 Spesiali sasi fungsional yang dapat dilakukan oleh masing-
masing aktor tersebut adalah:14

•	 Biro	 atau	 Badan	 Pengendalian	 Lingkungan	 yang	 bertang	gung	
jawab pada penyiapan peraturan, standar pelaksana an hukum dan 
monitoring. Namun seringkali ditemui ba dan ini sangat lemah dan 
hanya melaksanakan fungsi koordinasi saja.

•	 Badan	 Perencanaan	 yang	 bertanggung	 jawab	 pada	 pe	nyiapan	
rencana yang bersahabat dengan lingkungan. Namun banyak di-
temui staf badan ini yang tidak mema hami masalah lingkungan.

•	 Pemerintah	Kota	dan	Organisasi	Parastatal	(Rukun	Te	tangga	dan	
Rukun Warga) yang memainkan peran vital dalam pembangunan 
infrastruktur lingkungan hidup. 

•	 Penduduk	dan	Organisasi	Masyarakat	 yang	 secara	 lang	sung	me-
rasakan dampak dari kerusakan lingkungan. 
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•	 Lembaga	Swadaya	Masyarakat	(LSM).	Lembaga	ini	sangat	efektif	
dalam membangun kesadaran masyarakat akan masalah lingkungan. 
Namun seringkali isu-isu yang terma suk “agenda coklat” masih 
luput dari perhatian mereka. Banyak LSM lebih memfokuskan 
pada isu-isu “agenda hijau”, seperti limbah nuklir, teknologi bersih, 
dan seba gainya.

•	 Perusahaan	 Swasta	 atau	 Pengusaha.	 Pengusaha	 perlu	 dili	batkan	
dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama memasukkan 
biaya lingkungan sebagai bagian dari biaya yang harus dikeluarkan.

•	 Media	 Massa.	 Melalui	 pesan-pesan	 yang	 disampaikan	 ke	pada	
publik, media massa, baik cetak maupun elektronik dapat mem-
publikasikan masalah lingkungan yang men jangkau khalayak yang 
luas dan dalam waktu yang cepat. 

•	 Lembaga	pendidikan	dan	profesional.	Pencemaran	air	dan	udara	
memerlukan penelitian yang valid, baik yang menyangkut zat-zat 
pencemar maupun sumbernya. Hal ini dapat dilakukan oleh 
lembaga-lembaga penelitian atau perguruan tinggi yang independen 
untuk memberikan rekomendasi bagi pemberian sanksi atau pem-
buatan per aturan.

c.  Efektivitas lembaga lingkungan hidup

Pembentukan lembaga khusus yang bertugas di bidang lingkungan 
hidup seharusnya didasarkan pada kriteria kelem bagaan yang jelas 
untuk mencapai efektivitas dalam menjalan kan fungsinya. Banyak 
lembaga yang dibentuk oleh peme rintah yang dikhususkan menangani 
masalah lingkungan tidak dapat bekerja dengan efektif, karena kendala-
kendala yang bersifat organisasional. Beberapa variabel yang digunakan 
un tuk mengukur efektivitas atau menjadi pedoman pembentukan 
lembaga tersebut adalah:

•	 Cakupan	 Geografis.	 Apakah	 lembaga	 yang	 ada	 mempu	nyai	
kewenangan di luar daerah perkotaan yang merupa kan kewenangan 
pokoknya? Apakah lembaga tersebut dapat hadir dalam forum-
forum yang lebih tinggi? Bila mana lembaga atau unit organisasi 
yang bertanggung ja wab pada bidang lingkungan hidup tidak 
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didengar dalam forum-forum yang lebih tinggi (misalnya di tingkat 
re gional atau pun nasional), maka lembaga tersebut akan kurang 
efektif.

•	 Cakupan	sektoral	dan	integrasi	internal.	Apakah	lem	baga-lembaga	
yang ada terfragmentasi menurut alur sek toral? Adakah lembaga 
yang dapat mengkoordinasi antara instansi-instansi sektoral yang 
ada? Semakin tajam dan banyak fragmentasi fungsionalnya 
menurut garis sektoral, maka efektivitas lembaga-lembaga itu pun 
semakin ren dah. Sebagai contoh, tanggung jawab penanganan 
masa lah air minum bagi penduduk kota berada di tangan pe-
merintah kota, pengadaan prasarana berada di tangan pemerintah 
pusat (Departemen Pekerjaan Umum) dan kriteria air minum yang 
layak ditentukan oleh Departemen Kesehatan.

•	 Integrasi	Vertikal.	Adakah	kewenangan	lembaga	untuk	memberikan	
komando menurut garis vertikal pada lembaga-lembaga lain di 
bawahnya? Misalnya, apakah Biro Lingkungan Hidup Propinsi 
dapat memerintah atau menekan Camat untuk menindak 
perusahaan yang men cemari lingkungan. Apakah Camat tersebut 
mematuhinya? 

•	 Otonomi.	 Apakah	 lembaga	 tersebut	 mempunyai	 oto	nomi,	 baik	
dalam arti administratif maupun keuangan? Semakin besar 
otonomi nya, semakin efektif pula lembaga tersebut.

•	 Artikulasi.	 Apakah	 lembaga	 tersebut	 mempunyai	 ke	sempatan	
untuk mengartikulasikan kemampuannya da lam mengatasi 
masalah yang dihadapi? Apakah lembaga tersebut harus 
berkonsultasi dengan lembaga lain bila menghadapi masalah?

•	 Definisi	 fungsional.	 Apakah	 ada	 pemisahan	 fungsi	 yang	 tegas	
antara pengaturan dan pelaksanaan? 

Untuk lebih mengetahui bukti-bukti nyata dari efektivitas lembaga 
atau unit organisasi lingkungan hidup ini, kita dapat mengutip hasil 
penelitian Bindu N. Lohani dan Timothy P. Whitington15 terhadap 
kelembagaan lingkung an hidup di Jakarta, Manila, Dhaka, dan Beijing 
berikut ini.
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Jakarta
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta merupakan pemerin tah daerah 

otonom. Sebagai daerah otonom, DKI Jakarta me miliki dinas-dinas 
daerah. Di samping itu terdapat perpan jangan tangan dari pemerintah 
pusat, yang diberi nama instansi vertikal (Kantor Wilayah), seperti 
Kanwil Departemen Peker jaan Umum atau Kanwil Departemen 
Kesehatan. Lembaga- lembaga yang berkaitan langsung dengan masalah 
lingkungan hidup adalah Perusahaan Air Minum (PAM) dan Badan 
Pe ngelola Air Limbah (BPAL) yang dibentuk pada tahun 1990. PAM 
bertanggung jawab dalam hal produksi dan distribusi air bersih pada 
penduduk kota, sementara BPAL bertanggung ja wab dalam hal 
pengelolaan air limbah pada kurang lebih 2.000 hektar wilayah kota. 
Cakupan sektoral dan integrasi internal seharusnya menjadi per-
timbangan penting bagi lembaga-lem baga ini. Namun pada kenyata an-
nya, instansi-instansi vertikal yang merupakan wakil dari departemen 
pemerintah pusat tidak terintegrasi pada pemerintah daerah.

Integrasi vertikal dalam Pemda DKI Jakarta mungkin dapat di-
katakan cukup baik, namun dengan keterlibatan Pem da Jawa Barat 
yang kecil. Dengan demikian, masalah-masalah lingkungan hidup yang 
lintas batas wilayah sering tidak dapat dipecahkan dengan tuntas.

Sedangkan otonomi menyangkut kewenangan untuk mengambil 
keputusan dan kemampuan keuangan yang di miliki oleh pemerintah 
daerah. Walaupun Pemda DKI Jakarta memiliki dinas-dinas daerah 
sebagai unit organisasi otonom, namun otonomi dalam kewenangan 
dan keuangan perlu di perhatikan. Apakah Dinas-dinas tersebut mem-
punyai kebe basan untuk bertindak dan mengelola dan menghimpun 
dana sendiri.

Artikulasi mengacu pada kejelasan peran atau kewenang an unit-
unit organisasi lingkungan hidup. Misalnya Dinas Ke bersihan dan 
Pertamanan untuk mengelola masalah lingkung an, yang seharusnya 
tidak hanya berkaitan dengan sampah dan penyapuan jalan saja. Apakah 
struktur atau susunan orga nisasi Pemerintah DKI Jakarta yang memiliki 
Biro Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan dapat merespons 
perma salahan dan kompleksitas lingkungan, seperti limbah industri 
dan limbah beracun.
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Sedangkan definisi fungsional mengacu kepada kejelasan fungsi 
antar unit-unit organisasi yang menangani lingkungan hidup. Apakah 
kewenangan Biro Lingkungan Hidup sudah jelas? Sebagai contoh dari 
ketidakjelasan fungsional dan kesu litan artikulasi Biro ini adalah ketika 
harus menerapkan hasil uji emisi dengan perpanjangan Surat Tanda 
Kendaraan Ber motor (STNK) untuk menekan polusi udara yang ber-
asal dari kendaraan bermotor di Jakarta. Aboejoewono, Kabiro Ling-
kungan Hidup Pemda DKI Jakarta16 (Republika, 29/3/1997) menyata-
kan selain belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi 
petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) dari UU 
No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendala 
lain adalah ketidakjelasan fungsi dan kewenangan biro dalam melakukan 
pengujian emisi. Apakah Kanwil Perhubungan, Kepolisian ataukah 
Pemerintah Daerah yang berwenang menguji emisi?

Manila
Kota metropolitan Manila terdiri dari empat kota, yaitu Manila, 

Caloocan, Quezon City dan Pasay. Empat kota besar ini dibagi lagi 
menjadi 13 kota yang lebih kecil. Secara kese luruhan, Manila merupakan 
satu wilayah perencanaan, yaitu Laguna Lake Planning Area. Peran 
pemerintah pusat sangat dominan dibandingkan dengan pemerintah 
daerah. Pemerin tah daerah hanya dilimpahi kewenangan untuk me-
melihara infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah pusat. Un-
tuk memerintah wilayah perkotaan yang luas, dibentuk The Metropolitan 
Manila Authority (MMA) yang mempunyai tugas memberikan 
pelayanan dasar perkotaan. Sedangkan pena nganan masalah polusi 
udara, polusi air, dan peremajaan kawa san masih berada di tangan 
pemerintah pusat.

Cakupan geografis bukan merupakan isu kelembagaan MMA 
dengan daerah kewenangan yang mencakup daerah per kotaan, karena 
pada hakekatnya lembaga ini hanya menjadi koordinator saja. Sedang-
kan cakupan sektoral dan integrasi internal - sebagaimana Jakarta - 
menjadi isu kelembagaan penting. Dengan dominannya pemerintah 
pusat yang diwujud kan dengan keberadaan wakil-wakilnya di daerah, 
maka lem baga-lembaga-lembaga yang ada juga terfragmentasi menurut 
garis sektoral.
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Manajemen lingkungan di daerah indonesia 
Manajemen lingkungan di tingkat pemerintahan daerah Indonesia 

mengacu kepada Kantor Menteri Lingkungan Hidup dan Badan 
Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal). Di propinsi terdapat 
Biro Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari 
Sekretariat Propinsi, yang tugasnya antara lain:

•	 Mengumpulkan	dan	menganalisis	data	lingkungan;	
•	 Mengkoordinasikan	 kegiatan	 pembangunan	 yang	 mem	punyai	

dampak lingkungan; dan
•	 Mensinkronisasikan	kegiatan-kegiatan	pembangunan	lingkungan

Pada kenyataannya, Biro Lingkungan Hidup Daerah ini, hanya 
menangani kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif saja, karena 
manajemen lingkungan di tingkat daerah masih menjadi tanggung 
jawab berbagai departemen. Secara teoritis, Kantor Menteri Negara 
Lingkungan Hidup dan Bapedal masih memegang tanggung jawab 
pokok di dalam manajemen ling kungan di tingkat lokal, yang antara 
lain adalah:

•	 Membuat	kebijakan;
•	 Mengkoordinasikan	program	dan	proyek	pembangunan;	
•	 Memberikan	informasi;	dan
•	 Menyelesaikan	konflik	di	bidang	lingkungan.

Namun demikian, Menteri KLH tidak mempunyai badan atau 
kekuasaan langsung untuk melaksanakan kebijakannya di tingkat lokal. 
Untuk itu, maka di tingkat pusat dibentuk Tim 10 yang bertugas 
mengkoordinasikan pemecahan masalah lingkungan, yang bentuk riil-
nya diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi. Sedangkan di tingkat 
daerah dibentuk pula Tim Koordinasi Penanggulangan Pencemaran 
(TKP2) yang bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengen-
dalian pencemaran dan mengadakan investigasi dan konsultasi terha-
dap pencemaran yang timbul. Tim Koordinasi ini diketuai oleh 
Gubernur dan di Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota. 
Sedangkan bagi sekretariat wilayah daerah yang memiliki tipe organisasi 
plus, dapat membentuk Bagian Lingkungan Hidup sebagaimana yang 
dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Bagaimanakah 
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efektivitas organisasi daerah yang menangani lingkungan ini, dapat 
dilihat dalam uraian berikut ini.

Tabel 10.6. 
Mekanisme Organisasi Lingkungan Kabupaten Sleman dan 

Kotamadya Yogyakarta

Kewenangan yang dimiliki oleh Bagian Lingkungan Hidup Kota 
Yogyakarta ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki hanya-
lah bersifat administratif se mata, atau dengan kata lain tidak memiliki 
kewenangan lang sung untuk menindak atau mengambil tindakan 
apabila terjadi pencemaran di wilayah kerjanya. Permasalahan organi-
sasi onal pertama yang dihadapi Yogyakarta sebagai akibat dari pertum-
buhan penduduk kota yang cepat, yang ditunjukkan dengan semakin 
padatnya penduduk di beberapa kecamatan se harusnya menghendaki 
respons organisasi lingkungan atau manajemen lingkungan yang cepat, 
terutama yang berkaitan dengan penyediaan prasarana lingkungan. 
Kegiatan penca tatan, pengumpulan data dan pelaporan sebenarnya 
bukanlah merupakan kegiatan pokok dari manajemen lingkungan.17
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Masalah organisasional kedua yang dihadapi oleh Pe merintah Kota 
Yogyakarta adalah sebagai akibat dari tidak adanya kewenangan yang 
jelas dan pokok dari Bagian Ling kungan Hidup ini, sehingga tidak 
memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan hukum atau 
menindak tegas anggota masyarakat yang secara sengaja atau tidak 
sengaja mencemar kan lingkungan serta merugikan kepentingan umum.

Masalah organisasional ketiga yang dihadapi oleh Bagian 
Lingkungan Hidup adalah tidak adanya staf yang memadai, baik dari 
segi kesesuaian pendidikan maupun jumlahnya serta peralatan pen-
dukung untuk melaksanakan tugas di lapangan. Dari kasus-kasus 
pencemaran yang ada selama ini, seolah -olah tidak ada tindakan sanksi 
dari Pemerintah Daerah. Ka laupun ada, itu pun bila telah menjadi isu 
di media massa dan telah diketahui oleh Badan Pengendalian Dampak 
Lingkungan di Jakarta.

Dengan adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogya karta yang 
membuat perencanaan strategis yang berkaitan de ngan sumber pen-
cemaran di Kota Yogyakarta, yaitu limbah rumah tangga dan industri 
sebagaimana yang diuraikan pada Bagian sebelumnya, maka seharusnya 
terdapat sebuah organi sasi yang bertugas langsung mengontrol 
pelaksanaan dari rencana tersebut.

Selain bertugas mengontrol dan mengkoordinasikan se mua 
kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan produksi prasarana 
lingkungan (environmental infrastructure), lembaga lingkungan ini juga 
bertugas melaksanakan peraturan hukum lingkungan yang berlaku. 
Padahal selama ini kita ketahui bah wa pembangunan infrastruktur 
lingkungan di daerah perko taan lebih banyak dilakukan di bawah 
Departemen Pekerjaan Umum melalui Proyek Pembangunan Prasarana 
Perkotaan (P3KT).
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Tabel 10.7. 
Mekanisme Organisasi Lingkungan Kabupaten Bantul

Sebagaimana yang dihadapi oleh Pemda Sleman dan Ko ta 
Yogyakarta, permasalahan organisasional yang diha dapi oleh Pemerintah 
Daerah Bantul lebih rumit, karena de ngan jenis Organisasi Bertipe 
Minus, maka Sekwilda tidak me miliki Bagian Lingkungan Hidup. 
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Untuk mengatasi hal ini, Bu pati Kabupaten Bantul membentuk Tim 
Koor dinasi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup. Meli hat 
jenis kewenangan yang dimiliki oleh Tim ini nampak bahwa ke-
wenangannya tidak jauh berbeda dengan Bagian Lingkung an Hidup, 
yaitu kewenangan yang lebih bersifat administratif saja daripada 
otoritatif.

Selain permasalahan yang sama, Tim ini juga menghadapi masalah 
yang lebih besar, yaitu bekerja hanya pada waktu ada masalah, atau 
hanya memadamkan api saja. Oleh karena itu, banyak kasus pencemaran 
lingkungan di Bantul tidak dipecahkan dengan tuntas. Kasus pen-
cemaran pompa bensin di Kasihan dan pencemaran udara dari cerobong 
Pabrik Gula Madukismo merupakan contoh konkretnya.

Sebagai contoh dari tidak adanya kewenangan untuk me nindak 
pencemar lingkungan dapat dilihat dari pelaksanaan Program Kali 
Bersih (Prokasih), terutama pada perusahaan atau rumah sakit, langkah 
atau upaya yang dilakukan oleh Biro Lingkungan Hidup hanyalah 
sebagai berikut:

Tabel 10.8. 
Daftar Kegiatan yang Belum Memenuhi Superkasih
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d.  Manajemen Persampahan

Manajemen persampahan meliputi produksi, pengumpulan, transfer, 
transport, pengolahan, dan pemusnahan atau daur ulang. Dikota-kota 
Indonesia, pada umumnya produksi sampah berasal dari tiga sumber 
yaitu rumah tangga, pasar dan perkantoran atau industri. Dari berbagai 
studi tentang unsur sampah di kota-kota Indonesai ditemukan bahwa 
sebagain besar (70%) berasal dari makanan atau sampah organik yang 
mudah busuk. 

Tabel 10.9. 
Hasil Studi Timbulan Sampah

Unsur Bandung Jakarta 5 big cities
Makanan 0,636 0,794 0,664
Kertas 0,104 0,086 0,129
Kayu 0 0,08 0
Tekstil 0 0,08 008
Karet/kulit 0 0,04 0
Plastik 0,015 0,065 0,017
Logam 0.098 0,015 0,018
Kaca 0,017 0,015 0,013
Lain-lain 0,131 0,007 0,062
Do 0,137 0,0160 0,0153

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2011

Dengan melihat unsur sampah tersebut maka startegi pengeolahan 
sampah dapat direncanakan dengan baik. Sampah organik dapat di-
daurulang namun dengan pola pemisahan sampah yang baik sejak di 
tingkat produksi sampah.Selanjutnya pada tahap pengumpulan biasa-
nya kota kota besar di Indonesia menggunakan tiga model yaitu model 
pengumpulan masyarakat, model pengumpulan oleh dinas lingkungan 
hidup dan model pengumpulan sampah pasar, sebagaiman ayang di-
gambarkan berikut.
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Gb. 10.1. Manajemen Persampahan di Kota Surabaya
Sumber: DKP Kota Surabaya, 2013.

Setekah dimasukkan ke dalam kantong-kantong transfer, sampah 
dibuang ke tempat pengolahan sampah. Menurut ketentuan Undang-
undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Persampahan, 
kabupaten dan kota memiliki kewenangan pokok pengolahan sampah. 
Secara eksplisit pengolahan sampah terbuka (open dumping) harus 
diganti dengan pengolahan sampah dengan sistem sanitary landfill. 
Open dumping memiliki dampak pada lingkungan terutama pada 
penduduk yang tinggal di sekitar tenpat pengolahan akhir (TPA), baik 
pencemaran udara ataupun pencemaran leachate (limbah cair sampah). 
Namun metode pengolahan sanitary landfill menyebabkan biaya peng-
olahan sampah menjadi mahal, karena pemerintah kota harus menyedia-
kan tanah dan alat berat untuk menutupi sampah secara berkala.
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Gb.10.2. Metode Saniatary Landfill
Sumber: https://www.google.co.kr/search?newwindow=1&safe=active&rlz=1C2OP
RB_ 

Dengan mahalnya biaya sanitary landfill, maka banyak kota-kota 
di Indonesia lebih menggunakan open dumping terkelola. Sampah 
ditumpuk sedemikian rupa dan diratakan dan ditutupi dengan tanah 
apa adanya.Masalah yang dihadapi pemerintah kota adalah biaya 
pengolahan sampah yang mahal dan tidak dapat ditutupi oleh hasil 
pengumpulan retribusi sampah. 

E.  Manajemen limbah cair

Sebagaimana diketahui sebagai besar sungai besar di kota Indonesia telah 
tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri dan bahkan sampah. 
Dapat disimpulkan, kota-kota Indonesia telah jauh terbelakang dibandingkan 
kota-kota negara lain seperti Malaysia dan Thailand di dalam mengelola 
limbah cair (waste water).  Data dari Kementerian Lingkungan sampai 
tahun 2013 terdapat 52 sungai strategis nasional di 33 provinsi telah 
tercemar, dan tercemar berat adalah Sungai Ciliwung (DKI Jakarta) 
dan Sungai Citarum (Jawa Barat).
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Gb. 10.3. Kondisi salah satu sungai Di DKI Jakarta
Sumber:https://www.google.co.kr/search?newwindow= 1&safe=active&hl=en&q=su
ngai+tercemar+di+Indonesia

Kondisi seperti ini merupakan buruknya pengolahan sampah dan 
limbah cari di sebagian besar kota-kota di Indonesia. Kota Jogyakarta, 
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan meng-
alirkan air limbah ke IPAL Sewon.

Gb.10.4. IPAL Sewon Bantul, Jogyakarta
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Menurut pengelola IPAL Sewon, sampai 2014 mendatang, 
ada14.000 KK yang limbahnya akan terhubung langsung ke IPAL 
tersebut denganrincian di Sleman ada 3.000 KK, Kota Yogyakarta 
(5.000 KK) dan Bantul (6.000 KK.Dia menyatakan,pembangunan 
IPAL untuk mengelola limbah warga ini akan justru akan dapat me-
maksimalkan kinerja IPAL Sewon. Selama ini IPAL tersebut hanya 
meng olah limbah sebanyak 15.000 KK, padahal IPAL Sewon dapat 
meng olah limbah 110.000 KK. Ferry mengatakan, biaya yang di-
butuhkan untuk proyek tersebut sedikitnya Rp92 miliar. Rinciannya 
untuk pembuatan sanitasi terpusat ke Sewon sebesar Rp23 miliar per 
tahun selama empat tahun.Sumber dana berasal dari Asia Development 
Bank (ADB), APBN, APBD DIY sekitar Rp1,3 miliar per tahun, 
APBD Kota Yogyakarta sekitar Rp2- 4 miliar per tahun. Persoalan 
pokok pengelolaan IPAL ini adalah biaya yang cukup mahal dan 
pemanfaatan oleh pendudukan kota belum maksimal karena belum 
semua rumah tangga terhubungan ke jaringan IPAL. Kondisi sanitasi 
kota-kota Indonesia memang masih memprihatinkan, dan belum men-
jadi perhatian penting politisi di masing-masing kota. Data BPS berikut 
menunjukkan bahwa hanya 55,60 % sanitasi dari seluruh dari perkotaan 
dan pedesan di Indonesia layak.

Tabel. 10.10.
Proporsi Sanitasi Layak di Indonesia

Provinsi
2011

Perkotaan Perdesaan
Perkotaan+
Perdesaan

Aceh 75.80 40.01 50.10
Sumatera Utara 72.78 41.64 56.47
Sumatera Barat 67.23 30.69 44.67
Riau 81.94 35.42 53.29
Jambi 75.16 40.45 50.65
Sumatera Selatan 72.43 34.35 47.36
Bengkulu 68.12 26.84 39.22
Lampung 74.43 34.63 44.33
Kep. Bangka Belitung 83.12 52.91 67.64
Kep. Riau 80.62 36.22 73.01
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DKI Jakarta 87.83  87.83
Jawa Barat 60.84 37.48 52.50
Jawa Tengah 72.51 48.63 59.42
DI Yogyakarta 89.35 66.09 82.15
Jawa Timur 71.50 38.92 54.21
Banten 81.30 29.09 64.15
Bali 90.73 71.45 83.26
Nusa Tenggara Barat 58.08 39.93 47.34
Nusa Tenggara Timur 48.92 17.82 23.82
Kalimantan Barat 77.86 29.89 43.81
Kalimantan Tengah 64.59 18.57 33.72
Kalimantan Selatan 70.70 32.52 48.38
Kalimantan Timur 82.10 41.27 66.56
Sulawesi Utara 82.37 54.62 67.23
Sulawesi Tengah 75.01 40.13 48.39
Sulawesi Selatan 84.41 49.36 62.02
Sulawesi Tenggara 84.09 39.40 51.43
Gorontalo 74.16 31.88 46.68
Sulawesi Barat 72.38 35.33 43.40
Maluku 72.59 37.27 50.75
Maluku Utara 89.47 39.42 52.53
Papua Barat 56.61 32.20 39.23
Papua 73.36 8.73 24.31

Total 72.54 38.97 55.60

Sumber: BPS, 2013.
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Gambar 10.5. Prosentase rumah tangga yang menggunakan cara-cara lain pembuangan 
kotoran.
Sumber: Riskerdas, 2012

Temuan UNICEP Indonesia juga bahwa kontaminasi feses ter-
hadap tanah dan air merupakan hal yang umum di daerahh perkotaan, 
hal ini diakibatkan oleh kepadatan penduduk yang berlebihan, toilet 
yang kurang sehat dan pembuangan limbah mentah ke tempat terbuka 
tanpa diolah. Lebih Unicef 18) mencatatSebagian besar rumah tangga 
di perkotaan yang menggunakan pompa, sumur atau mata air untuk 
persediaan air bersih mereka memiliki sumber-sumber air ini dengan 
jarak 10 meter dari septik tank atau pembuangan toilet. Di Jakarta, 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta 
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menunjukkan bahwa 41 persen sumur gali yang digunakan oleh rumah 
tangga berjarak kurang dari 10 meter dari septik tank. Septik tank 
jarang disedot dan kotoran merembes ke tanah dan air tanah sekitarnya. 
Laporan Bank Dunia tahun 2007 menyebutkan bahwa hanya 1,3 
persen penduduk memiliki sistem pembuangan kotoran. Sistem pipa 
rentan terhadap kontaminasi akibat kebocoran dan tekanan negatif 
yang disebabkan oleh pasokan yang tidak teratur. Ini merupakan 
masalah khusus dimana konsumen menggunakan pompa hisap untuk 
mendapatkan air bersih dari sistem peariran kota.

Catatan
1. Hardoy dan Satterwhite, Squatter Citizen: Life in the Urban Third World, 

Earthscan, London, 1989.
2. Data-data kuantitatif mengenai hal ini lihat Gunnar S. Eskeland, “The Objective: 

Reduce Pollution at Low Cost”, Outreach #2, World Bank, 1992; Marhta 
Schteingan, “The Environmental Problems Associated with Urban Development 
in Mexico City”, Environmental and Urbanization, Vol. 1, No. 1, April 1989; 
dan Sergio Marnguis, “Back of the Envelope Estimate of Environmental Damage 
Cost in Mexico”, World Bank Policy Research Working Paper 828, Washington 
D.C., 1992.

3. World Bank, World Bank Development Report 1993: Investing Health, Oxford 
University Press, Oxford, 1993..

4. World Bank, OurPlanet, OurHealth, Geneva, 1992.
5. Republika, 31 Maret 1997.
6. Republika, 28 Maret 1997.
7. World Bank, World Bank Development Report 1993: Investing Health, Oxford 

University Press, Oxford, 1993.
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Intersectoral Approach”, dalam Jeffry Stubbs dan Gile Clarke (penyJ, 
MegacityManagement in theAsian andPacific Region, Asian Development 
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16. Republika, 29 Maret 1997.
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bAb 11

KOTA cERdAs (sMART ciTy)

A. Pendahuluan

Perkembangan pembangunan perkotaan di dunia telah mengalami 
revolusi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi 
information communication technoloy (ICT). Pembahasan tentang kota 
tidak lagi terbatas pada tata ruang, pelayanan publik, lingkungan 
transportasi kota, pedagang kaki lima, atau tema-tema konvensional 
sejenis, tetapi sudah melihat bagaimana pengaruh ICT pada kota 
khususnya. Banyak-banyak kota-kota di dunia yang telah dinamakan 
kota cerdas (smart city). Wikipedia memberikan daftar kota cerdas 
sebagai berikut.

• Aarhus Smart City
• Amsterdam Smart City
• Cairo Smart Village
• Dubai SmartCity
• Dubai Internet City
• City of Edinburgh
• Kochi SmartCity 
• Lyon Smart City
• Smart City Málaga .
• Malta SmartCity business park
• SmartSantander, 
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• Songdo International Business District
• Southampton  
• Seoul

Apakah yang dimaksud dengan kota cerdas, filosofi apa yang 
mendasarinya? Apa saja komponen-komponen kota cerdas, dan bagai-
mana pelaksanaannya? Definisi kota cerdas mengacu kepada berbagai 
unsur penting yaitu faktor manusia, faktor teknologi, dan faktor 
kelembagaan. Dari faktor manusia kota cerdas mengacu kepada sebuah 
kota yang didukung oleh manusisa-manusia yang kreatif dalam 
pekerjaannya, jajaring pengatahuan, lingkungan yang bebas kriminal. 1) 
Kota cerdas juga mengacu kepada kota yang memiliki manusi, pen-
didikan, learning dan pengathuan menjadi unsur penting kota cerdas. 
Infrastruktur sosial dan intelektual yang berinteraksi satu sama lain 
untuk mendukung kekayaan sosial, kekayaan budaya dan potensi 
ekonominya.2). 

Definisi dari faktor teknologi, kota cerdas didefinisikan sebagai 
kota yang berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi. Kota cerdas 
dinamakan juga kota informasi, kota hibrid, kota digital dan sejenisnya. 
Yang menggerakkan pendudukan kota adalah smart card, yang dapat 
digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari transportasi, 
pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perbankan dan 
sebagainya. 

Definisi kota cerdas dari faktor kelembagan didefiniskan oleh 
California Institute of Smart Community sebagai suatu kota yang 
memiliki masyarakat kota yang terdiri dari pemerintah, kalangan bisnis 
dan penduduknya memahami teknologi informasi dan membuat 
keputusan berdasarkan pada teknologi informasi. 
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Gb. 11.1. Faktor-faktor Kota Cerdas
Taewoo Nam & Theresa A. Pardo, “Conceptualizing Smart City with Dimensions of 
Technology, People, and Institutions”, The Proceedings of the 12th Annual International 
Conference on Digital Government Research, 2011

Untuk mewujudkan kota cerdas diperlukan visi yang jelas dengan melihat 
berbagai unsur penting yang mencakup tiga faktor diatas untuk mewujudkan 
berbagai komponen kota cerdas, yang biasanya mencakup enam dimensi 
penting, yaitu:

•	 a	smart economy
•	 smart mobility
•	 a	smart environment
•	 smart people
•	 smart living
•	 smart governance

Kota dengan dimensi ekonomi yang cerdas adalah kota yang ekonominya 
berbasiskan pada jasa pengetahuan dan kreativitas manusianya meng-
eksploitasi pengetahuan tersebut. Secara implisit kota cerdas meng-
andalkan sektor jasa yang didukung oleh penduduk kota yang kreatif 
dengan mengandalkan pengetahuannya, seperti jasa industri kreatif, 
pendidikan, kreativitas seni, kreativitas industri informasi dan 
sejenisnya. 
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Kota cerdas juga didukung dengan infrastruktur transportasi yang 
cerdas yang berkaitan satu sama lain, antara moda dalam kota dam 
moda antar kota, dengan hanya menggunakan smart card, penduduk 
kota dapat melakukan mobilitas dengan mudah. Moda bus dikaitkan 
dengan moda kereta api dan saling mendukung satu sama lain. Smart 
card didukung oleh industri perbankan, dimana penumpang dapat 
mengisi ulang kartu mereka di mesin-mesin ATM yang tersedia di 
setiap terminal.

Kota cerdas juga memiliki lingkungan yang cerdar dimana 
pengelolaan limbah berkesinambungan dan berkelanjutan. Pengelolaan 
sampah dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkannya 
untuk keperluan daur ulang. Di Tokyo, daur ulang sampah menghasilkan 
semen, pupuk dan sebagainya. Sebagian kota-kota di Indonesia telah 
berhasil medaurulang sampah padatnya, namun hanya sekitar 15% 
dari volume sampah yang ada, dan sebagian besar dibantu oleh sektor 
informal seperti pemulung, pengumpul dan pengepul. 

Gb. 11.2 Visi Kota Cerdas

Rick Robinson, The six steps to a Smarter City; and the philosophical imperative for 
taking them, www.urbantecnologist.com.
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Kota cerdas juga didukung oleh penduduk kota yang cerdas dan 
melek teknologi informasi serta memiliki kesadaran tinggi untuk 
menjaga kotanya dan kondisi lingkungan yang mendukung serta 
tatakelola pemerintahan yang baik pula.

b. Tranportasi Kota cerdas

Sistem tranportasi kota cerdas didefinisikan sebagai suatu sistem 
transpor tasi yang dihubungkan oleh teknologi informasi dan komuni-
kasi antara modal mobil, transportasi air, kereta api dan transportasi 
udara. Prinsip pertama trasnportasi cerdas adalah keterkaitan satu sama 
lain. Tidak ada satupun moda tranportasi yang tidak terhubung, 
misalnya terminal bus berada disatu tempat terminal kereta api, 
terminal fery antar pulau berada dekat dengan terminal bus, terminal 
ketera api berada di bandara udara dan seterusnya. Prinsip kedua adalah 
kemudahan informasi bagi pengguna, dengan hanya menggunakan 
handphone pengguna dapat dengan murah mengetahui jadwal dan 
tarif berbagai moda transportasi. Prinsip ketiga adalah efisiensi 
mobilitas. Pergerakan manusia didalam suatu kota atau antar kota 
menjadi efisien. Untuk mencapai prinsip tersebut maka transaksi antara 
pengguna dengan pengelola tidak menggunakan uang cash, tetapi non 
cash transaction atau menggunakan kartu.

Dalam contoh berikut ada beberapa kota di dunia yang telah 
menerapkan transportasi cerdas berbasis pada kartu cerdas. Mc Donald 
memberikan klasifikasi kartu cerdas berdasarkan pada fungsi dan 
interoperabilitas (kemampuan bertukar informasi). Pada sumbu X 
menunjukkan kemampuan interoperabilitasnya dan sumbu Y me-
nunju kkan fungsinya. European debit card merupakan kartu yang 
memiliki fungsi yang beragam dan tingkat kemampuan bertukar 
informasi yang tinggi, dbandingkan dengan T-money di Kota Seoul, 
smart card di Hongkong. Artinya kartu tersebut dapat digunakan 
untuk berbagai fungsi. 
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Gb. 11. 3. Penggunaan Smart Card dalam Transportasi Kota

Sumber: Noreen McDonald, Multipurpose Smart Cards in Transportation:Benefits and 
Barriers to Use, California University Transportation Center, 2000.

Penggunaan smart card menghadapi kendala-kendala sebagai mana 
yang ditemukan oleh McDonald. Pertama adalah kendala kelembagaan. 
Apakah kelembagaan penyelengga kartu cerdas menggunakan system 
tertutup ataukah terbuka. Dalam system tertutup, hanya terdapat satu 
oprator atau konsorsium penyeleggara dan dalam system terbuka 
terdapat beberapa operator atau konsorsium. Di Hongkong, terdapat 
lima operator yang mendirikan program Octopus, dan di San Francisco, 
program Translink merupakan kontrak antara Motorola and ERG Ltd, 
dan di New York City menggunakan MetroCards dikelola oleh MTA 
Card.3). Kelemahan kedua, adalah menyangkut kesulitan implementasi 
di lapangan didalam mengontrol permintaan dengan fleksibelitas tarif. 
Adalah tidak mungkin menurunkan tarif pada waktu terjadi puncak 
penumpang, atau sebaliknya. Kelemahan ketiga adalah menyangkut 
aspek teknik kartu yang tidak mempunyai standard. Dan kelemahan 
keempat adalah berkaitan dengan pengguna kartu itu sendiri. 
Pengalaman penggunaan smart card untuk kemuter di wilayah 
Jaboadetabek menunjukan ketidaksiapan social budaya masyarakat 
Indonesia didalam memasuki transportasi cerdas. 
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c.  Tatakelola cerdas

Tatakelola cerdas mencakup unsur-unsur partisipasi didalam peng-
ambilan keputusan, pelayanan publik, pemerintah yang transparan dan 
perspektif politik. Untuk menunjang unsure-unsur ini, pemerintah 
kota harus memliki e-government yang baik, yang menghubungkan 
pemerintah dengan masyarakat dan dunia swasta. Informasi dari masya-
rakat disampaikan melalui website pemerintah dan diolah untuk 
membuat keputusan. Ada contoh awal dari kota cerdas yang dikembang-
kan di Yogyakarta, yakni dengan membuat UPIK unit layanan informasi 
dan keluhan (www.upik.jogjakota.go.id). Informasi dan keluhan 
masya rakat disampaikan dengan sms, fax, email atau secara langsung 
mengakses situs yang ada. Situs secara otomatis akan menklasifikasikan 
informasi dan keluhan yang masuk.

Perkembangan E-government di Indonesia masih tertinggal jauh 
dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia baru mengeluarkan 
kebijakan resmi tentang pengembangan e-government pada tahun 
2003 dengan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003. 

Figure 11.4. Indonesia’s Roadmap to e-Government

Perjalanan proyek e-government Indonesia baru berusia 10 tahun 
yang dimulai sejak tahun 2003 dengan dasar Intruksi Presiden No. 3 
Tahun 2003. Setelah itu dikeluarkan berbagai keputusan Menteri 
Informasi dan Komunikasi sebanyak 10 buah. Dilihat dari aspek 
hukum, kedudukan dan kekuatan kebijakan yang mendasari e-gov 
tidak cukup kuat dan tergantung kepada presiden yang memimpin. 
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Bilamana terjadi pergatian presiden, maka kebijakan tersebut tidak 
dijalankan dengan baik. 

Table 11.1.
Kebijakan E-Government di Indonesia

No Name Number
1 National strategy and policy for e-Government development Presidential Instruction No.3 /2003
2 Guidelines on infrastructure standard for government portal No.55/KEP/M.KOMINFO/12/2003
3 Guidelines on management electronic document system No.56/KEP/M.KOMINFO/12/2003
4 Guidelines on master plan e-government institution development No.57/KEP/M.KOMINFO/12/2003
5 Guidelines on ICT training program for e-Government No.47A/KEP/M.KOMINFO/12/2003
6 Guidelines for establishment local government website 2003
7  Guidelines for government information system network 

development
69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004

8 Guidelines information system development for central-
government

69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004

9 Guidelines information system development for Province 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004
10 Guidelines information system development for municipality /

regency
69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004

11 Guidelines for data, information and government information 
system organization management

69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004

12 Guidelines for standard and service quality and application 
development

2004

13 Guidelines institutionalization, authorization, and public private 
partnership for e-government

2004

14 Guidelines e-government project planning and budgeting 2004
15 Guidelines for good government and change management 2004
16 Standard competence for e-government management 2005
17 Blueprint e-government application for local government 2005
18 Blueprint e-government application for central government 2005
19 E-government interoperability framework 2005
20 Go.id domain management for central and local government No.28/PER/M.KOMINFO/9/2006
21 The Electronic Information and transaction Bill No.11/2008
22 Draft Government Decree on e-Government 2009

Source: Boni Pudjianto and Zo Hangjung, Understanding Factors Affecting 
e-Government Assimilation in Indonesia, 2012.

Bilamana kita lihat pola kebijakan di Indonesia terlihat bahwa 
kurang adanya konsistensi kebijakan di tingkat eksekutif yang paling 
tinggi, yaitu presiden. Presiden juga kurang memiliki e-leadership, 
sehingga nampak bahwa tidak ada kebijakan-kebijakan yang dibuat 
setelah dikeluarnya Undang-undang. Dengan tidak adanya dukungan 
kebijakan yang kuat, maka posisi rangking e-government Indonesia 
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(rank 97) berdasarkan pada studi UNPAN pata tahun 2012 masih 
dibawah kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti 
Malaysia (rank 40), Thailand (rank 92) dan Pihilipina (rank 88). 

Table 11.2. 
E-Government Rank 2012 in Southeast Asia

Rank E-Readiness 
Index

Web Measure 
Index

Human Capital 
Index

Infrastructure 
Index

E-Participation 
Index

Brunei 54 0.6250 0.5948 0.8253 0.4550 0.4737
Cambodia 155 0.2902 0.1895 0.5997 0.0814 0.0000
Indonesia 97 0.4949 0.4967 0.7982 0.1897 0.2105
Laos 153 0.2935 0.2157 0.5651 0.0998 0.0000
Malaysia 40 0.6703 0.7908 0.7691 0.4510 0.5000
Myanmar 160 0.2703 0.1046 0.7064 0.0000 0.0000
Philipina 88 0.5130 0.4967 0.8341 0.2082 0.2105
Singapore 10 0.8474 1.0000 0.8500 0.6923 0.9474
Thailand 92 0.5093 0.5098 0.7819 0.2361 0.3158

Timor Leste 170 0.2365 0.2157 0.4290 0.0649 0.0000

Source: UNPAN.

d.  Masyarakat Kota cerdas

Ilmu sosial sudah cukup lama mengenalkan teori modal sosial. Modal 
sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercaya-
an, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat 
dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi.4)  Modal 
sosial juga didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari keper-
cayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu 
dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai 
serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara 
para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja-
sama 5) Dalam kota cerdas, masyarakat kota memiliki kepercayaan, 
norman dan jaringan yang mendukung terbentuknya kota yang aman, 
bersih dan bersahabat dengan lingkungan didukung dengan penge-
tahuan masyarakat yang baik tentang teknologi informasi. Unsur yang 
penting menjadi cirri masyarakat kota cerdas adalah:
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Kepercayaan
Masyarakat kota cerdas percaya, disiplin dan meyakini kreativitas 

serta menggunakan pengetahuannya untuk meningkatkan produktivitas. 

norma
Masyarakat kota cerdas memiliki serangkaian norma yang ditaati 

bersama, seperti kebersihan, disiplin, menghormati orang lain, tertib 
mengikuti aturan yang telah disepakati. Implementasi dari norma ini 
adalah disiplin warga kota didalam memanfaatkan sarana transportasi 
umum dan menjaganya. Semua warga kota secara disiplin antri bila 
mereka akan memasuki kereta api atau menggunakan fasilitas kota 
lainnya. Disetiap kereta api disediakan tempat duduk untuk orang yang 
tidak mampu seperti orangtua, anak, ibu yang sedang hamil, maka 
tidak ada seorang pun yang berani duduk di kursi itu walaupun tidak 
ada penumpang. Demikian pula setiap warga kota tidak membuang 
sampah sembarangan dan membuang pada tempat-tempat yang telah 
disediakan. Norma ini telah mendarahdaging dan menjadi kebiasaan 
sebagaimana kalau kita perhatikan perilaku warga-warga kota Seoul, 
Singapura atau New York. 

Jaringan
Jaringan masyarakat kota cerdas dihubungkan dengan sarana 

teknologi informasi. Semua transaksi difasilitasi oleh internet. 

Catatan:
1. Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, 

Leisure, Community and Everydaylife. New York: Basic Books. Available /www.
washingtonmonthly.com/features/2001/0205.florida.html.

2. Bartlett, L. (2005). Smart city: Social entrepreneurship and community 
engagement in a rural regional city. In Proceedings of the International Conference 
on Engaging Communities, (Brisbane, Australia, Aug 14-17). Available athttp://
www.engagingcommunities2005.org/abstracts/Bartlet-Leo-final.pdf

3. Fleishman, Daniel et al, Multipurpose Transit Payment Media, TCRP Report 32, 
Washington, D.C.: National Academy Press, 1998.

4. Putnam, Robert D. (2000), Bowling Alone: The Collapse and revival of American 
Community, New York: Simon and Schuster.

5.  Fukuyama, F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 
New York: Free Press.
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bAb 12

KEsiMPulAN

dinamika Perubahan sosial dan Manajemen Pemerintahan

Perubahan sosial ekonomi yang diiringi oleh pertumbuhan penduduk 
yang cepat di daerah perkotaan merupakan faktor pendorong bagi 
pemerintah untuk mengubah sedemikian rupa praktek penyelenggaraan 
pemerintahan, dari peran regulator ke peran baru sebagai fasilitator 
Dengan peran terakhir ini, pemerintah kota hanya menjadi fasilitator 
dalam proses pem bangunan kota yang cepat, yang didorong oleh 
kekuatan pasar. Pasar harus dikendalikan sedemikian rupa dengan 
tujuan untuk melindungi kelompok ekonomi yang lemah dalam proses 
tawar-menawar terhadap kelompok ekonomi kuat.

Pendekatan ekonomi politik dapat membantu pemerintah kota 
untuk memetakan posisi dan kekuatan tawar dari masing -masing 
kelompok dan kepentingan yang mengikutinya. Pen dekatan ini dapat 
dikawinkan dengan pendekatan manajerial yang berorientasi pada 
pemecahan masalah perkotaan, seperti program perbaikan kampung, 
perbaikan infrastruktur, dan lain sebagainya. Perpaduan antara kedua 
pendekatan ini melahir kan pendekatan baru yang dinamakan pen-
dekatan improving hand. Pendekatan jalan tengah ini tidak menafikan 
analisis politik atau pun pemecahan masalah dalam membuat pro gram 
pembangunan perkotaan atau praktek penyelenggaraan pemerintahan.
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Pendekatan jalan tengah tersebut dapat diterapkan pada manajemen 
perkotaan, yang mencakup bidang-bidang pemba ngunan ekonomi 
kota, manajemen lahan, perumahan, pela yanan publik, manajemen 
lingkungan perkotaan, dan manaje men infrastruktur. Pada cakupan 
manajemen perkotaan yang luas dan kompleks ini, berbagai aktor 
terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, baik di dalam peng-
ambilan keputusan maupun pelaksanaan keputusan.

Perencanaan Kota dan Pelayanan Publik

Perencanaan kota yang berintikan pada rencana tata guna lahan tidak 
hanya merupakan dokumen teknis pengaturan tata letak ruang manusia, 
tetapi lebih merupakan usaha ma nusia untuk menjaga kepentingan-
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu 
masyarakat kota. Unsur-unsur kepentingan umum yang harus dijadikan 
patokan dalam penyusunan rencana tata ruang kota adalah kesela matan 
dan ketenangan, kesehatan, keindahan, efisiensi, ke adilan, dan kualitas 
lingkungan. Sedangkan pemerintah kota - dengan melibatkan berbagai 
unsur dalam masyarakat - berusaha mengoptimalkan unsur-unsur 
tersebut pada ren cana yang disusun.

Pemenuhan unsur-unsur tersebut pada rencana dan pelaksanaannya 
di lapangan merupakan usaha penyeimbang an kepentingan-kepentingan 
individu atau kelompok yang ada di masyarakat kota yang saling ber-
tentangan satu sama lain. Masing-masing individu berusaha memper-
oleh ru ang yang luas dan aksesibilitas yang baik dengan mengabaikan 
pihak lain. Untuk itu pemerintah melalui manajemen perizinan, baik 
yang menyangkut bangunan atau pun peruntukan ruang, melakukan 
pengendalian secara sistemik terhadap aktivitas pembangunan yang 
dilakukan oleh individu dan perusahaan swasta. Namun dalam 
pelaksana annya rencana tata ruang kota di Indonesia masih menghadapi 
kendala lapangan. Penga wasan pembangunan (development control) 
yang ditandai de ngan berbagai prosedur perizinan belum dapat diterap-
kan se cara konsisten, karena tekanan-tekanan politis dan ekonomis 
terhadap pejabat pemberi izin. Selain itu, rencana tata ruang kota yang 
disusun oleh konsultan swasta masih terlalu umum untuk diterjemahkan 
oleh pejabat terkait. Dengan pendekatan improving hand, pemerintah 
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kota dapat menganalisis kelom pok-kelompok kepentingan yang 
dominan yang mempenga ruhi pelaksanaan tata ruang kota dan metode 
penyeimbangan antar kelompok tersebut. Pejabat-pejabat yang bertugas 
mem berikan izin atau lisensi dapat melakukan negosiasi dengan 
kelompok-kelompok kepentingan kuat sedemikian rupa agar tidak 
kehilangan muka dan untuk menjaga kepentingan umum sebagaimana 
yang tersirat dalam rencana tata ruang kota yang telah disusun.

Pelayanan publik merupakan bagian utama dari fungsi pemerintah 
kota. Upaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjangkau 
seluruh kelompok masyarakat yang bersifat heterogen merupakan tugas 
yang paling rumit. Hasil survei yang diadakan terhadap 135 walikota di 
seluruh negara oleh UNDP menyimpulkan bahwa masalah pengangguran 
me rupakan masalah yang paling serius, diikuti dengan perumah an, 
manajemen persampahan, kekerasan dan kriminalitas, ke miskinan, 
sanitasi yang tidak baik, polusi udara, transportasi publik yang jelek, 
pelayanan air bersih yang masih kurang, kekurangan dalam pelayanan 
pendidikan dan kesehatan, ren dahnya partisipasi sosial, dan diskriminasi 
menurut garis etnis, gender, dan status ekonomi. Selain masalah 
pengangguran, menurut persepsi para walikota di dunia masalah lain 
yang ada adalah tidak memadainya pela yanan publik, mulai dari 
pelayanan dasar lingkungan sampai dengan buruknya aksesibilitas 
pelayanan itu sendiri.

Untuk mengatasi ketidakmampuan pemerintah kota dalam 
memproduksi dan memprovisi pelayanan publik, ber bagai skema kerja 
sama dengan pihak swasta dan masyarakat menjadi alternatif terbaik. 
Kontrak, franchise, voucher, grant atau sistem pelayanan sukarela masya-
rakat merupakan alternatif bentuk-bentuk skema kerja sama 
pemerintah-swasta yang dapat dilakukan.

Manajemen lingkungan

Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu tugas pen ting pemerintah 
dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat 
kota serta efisiensi dalam belanja masyarakat. Dampak negatif dari 
kerusakan atau pencemaran lingkungan menyebabkan meningkatnya 
penyakit-penyakit lingkungan, yang lebih lanjut berakibat pada 



Achmad Nurmandi

412

tercurahnya dana masyarakat untuk memulihkan kesehatan mereka. 
Respons yang bersifat organisasional yang dapat dilakukan oleh peme-
rintah adalah mengeluarkan kebijakan umum tentang ling kungan 
hidup dan diikuti dengan diundangkannya peraturan perundang-
undangan serta pembentukan organisasi lingkung an hidup, baik di 
tingkat pusat maupun daerah.

Pembentukan organisasi lingkungan hidup yang baru di pemerintah 
daerah dan pusat harus memenuhi beberapa kriteria kelembagaan 
untuk menjamin efektivitasnya. Cakupan geografis merupakan kriteria 
pertama yang harus dipenuhi. Seberapa besar kewenangan wilayahnya? 
Semakin luas suatu kota, semakin besar pula jaringan organisasinya. 
Selain itu, kriteria-kriteria yang penting dalam pengem bangan organisasi 
ini adalah adanya pemberian otonomi dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah kota, kejelasan fungsi atau kewenangan unit-unit baru 
yang dibentuk, integrasi in ternal antara lembaga pemerintah daerah 
dengan unit-unit pe merintah pusat di daerah, dan koordinasi yang 
mantap antar unit-unit pemerintahan.

Manajemen lingkungan perkotaan (urban environmental mana-
gement) merupakan unsur manajemen perkotaan yang mensyaratkan 
dipenuhinya kriteria-kriteria di atas sebagai ba han pertimbangan dalam 
pembentukan suatu unit organisasi baru dalam suatu pemerintah kota. 
Pemenuhan kriteria tersebut dimaksudkan untuk menjamin efektivitas 
unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan 
yang diha dapi.

Kota cerdas

Perkembangan kota-kota yang cepat di Indonesia seharusny mulai 
memacu sebgaian kota untuk menuju kota cerdas. Sebuah kota yang 
didukung oleh teknologi informasi, mobilitas cerdas, masyarakat yang 
cerdas, tata kelola yang cerdas, dan ekonomi yang cerdas. Kota seperti 
ini dapat diwujudkan dengan visi yang jelas dari pimpinan sebuah 
negara dan kota itu sendiri. 
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