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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ruang Terbuka Hijau (Green Openspaces) adalah kawasan atau areal 

permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi 

perlindungan habitat  tertentu, dan atau sarana lingkungan atau kota, dan atau 

pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya  pertanian. Selain untuk 

meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka 

Hijau (Green Openspaces) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas lansekap kota (Rustam, 2000: 1).  

Menurut Roger Scurton (1984) menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau 

adalah sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar 

terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya manusia atau pengguna ruang publik 

dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-

norma yang berlaku setempat. Berdasarkan peraturan tahun 2011 tentang Rencana 

Detail Tata Ruang Kota Malang, Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari kota yang 

tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam 

antara lain vegetasi dan air dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-

pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kenun bibit, pot-pot kota, pemakaman, 

pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.  
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Di dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009  Ruang Terbuka Hijau tidak 

semata pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat saja tetapi harus 

memberikan dampak yang positif bagi lingkungan agar tercipta pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dan tidak menciptakan pencemaran, baik pencemaran di air, 

tanah, maupun udara. Oleh karena, itu secara otomatis akan memberikan dampak 

positif pula kepada masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan1.  

Ruang Terbuka Hijau yang pengelolaannya di tangan pemerintah Kota 

Malang masih belum dapat dikatakan sepenuhnya baik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan karena sejauh ini pengelolaan yang terjadi di dalam area publik belum 

mencerminkan sebagai ruang publik yang sesungguhnya. Misalnya Alun-alun Kota 

Malang yang merupakan area publik yang banyak dikunjungi oleh masyarakat 

domestik maupun nondomestik  karena lokasinya berada di jantung kota. 

 Alun-alun tersebut merupakan  salah satu dari beberapa Ruang Terbuka 

Hijau  di Kota Malang yang pengelolaannya masih belum mencerminkan tata kelola 

yang baik, misalnya pengelolaan parkir, PKL, pengunjung dan kebersihan area publik 

tersebut2. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

                                                           
1  Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup mengenai 
pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan 
hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan 
hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi 
masa depan   
2  Pudarnya keindahan alun-alun Kota Malang, alun alun Kota Malang selalu disenangi karena warga 
butuh ruang terbuka hijau tetapi tidak pernah bisa dibanggakan konon alun alun akan di renovasi 
kembali sebuah langkah yang bagus. Akan tetapi perawatan dan pemeliharaan yang terpenting di 
dalam area publik tersebut (Kompasiana urban, 2013). 
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sebagai ruang publik yang sebenarnya dan pelayanan publik yang prima pemerintah 

menjalin kemitraan dengan swasta sebagai implementasi dari pilar good governance.  

Selain itu, fakta yang ada adalah pembangunan besar-besaran dan terus 

berkembangnya Kota Malang sebagai kota metropolis membuat lahan RTH semakin 

menipis dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 1994 

jumlah RTH masih sekitar 7.160 ha dari luasan Kota Malang yang sebesar 11.005,7 ha. 

Dua tahun berikutnya Ruang Terbuka Hijau terus berkurang menjadi 6.957 ha dan pada 

tahun 1998 menjadi 6.615 ha. Pada tahun 2000 jumlahnya 6.415 ha dan pada tahun 

2002 lahan tersisa 6.367 ha. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), RTH 

saat ini hanya tersisa 2,8 persen dari luas Kota Malang atau hanya 110,6 kilometer 

persegi. Sementara luasan yang telah terbangun sudah hampir mencapai 60 persen dari 

luasan Kota Malang3. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola kota yang baik. 

Pada hakekatnya tata kelola kota yang baik (Good Urban Governance) 

keberadaan Ruang Terbuka Hijau harus 30% dari luasan kota. Hal ini juga telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa jumlah 

RTH di setiap kota harus sebesar 30 dari luasan kota tersebut. Selain itu, ketentuan 

30% Ruang Terbuka Hijau di setiap perkotaan merupakan kesepakatan dari Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janerio, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada 

KTT Johannesberg, Afrika Selatan. 

                                                           
3  Malang Post, Tersisa 237 Hektar, Maksimalkan Ruang Terbuka Hijau. 14 April 2014.  
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Dalam hal tata kelola kota yang baik (Good Urban Governance), setiap kota 

harus memiliki Ruang Terbuka Hijau yang memiliki tiga fungsi penting yaitu fungsi 

ekologis, sosial-ekonomi dan evakuasi. Hal ini senada seperti yang diungkapkan 

Arsitek Landsekap/Majelis Ikatan Arsitektur Landsekap Indonesia (IALI) Ning 

Purnomohadi, bahwa RTH perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu 

wilayah perkotaan yang diisi tumbuhan, tanaman dan vegetasi yang didalamnya 

terdapat fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau yaitu dapat meningkatkan kualitas air 

tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi 

lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, 

sarana rekreasi dan sebagai tetenger (landmark) kota. Sementara fungsi evakuasi antara 

lain untuk tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. 

Mengingat Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi di dalam aspek sosial, 

ekonomi dan lingkungan, maka RTH harus mampu menjadi tempat yang memberikan 

kenyamanan pada masyarakat kota. Masyarakat membutuhkan Ruang yang 

multifungsi diantaranya adalah penghasil oksigen, zona olahraga, taman bermain, zona 

rekreasi keluarga. Dengan berbagai harapan tersebut, maka masyarakat sebagai 

penikmat pelayanan publik memiliki tuntutan terhadap pemerintah atas tersedianya 

Ruang Terbuka Hijau yang sustainable. Oleh karena itu, pemerintah selaku fasilitator 

publik harus dituntut untuk menyediakan RTH yang sesuai dengan keinginan 

masyarakat. 

Pada esensinya Good Urban Governance memiliki sistem model yang berasal 

dari input berupa tuntutan atau harapan. Tuntutan maupun harapan tersebut dapat 
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berasal dari masyarakat. Dengan adanya tuntutan tersebut, pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan melakukan sebuah proses politik bersama dengan institusi (bermitra) yang 

nantinya memiliki luaran berupa program-program. Program-program tersebut 

nantinya akan memberikan dampak pada beberapa pihak yang akan menjadikan 

program tersebut berkelanjutan sebagai suatu sirkulasi Good Urban Governance yang 

di dalamnya terdapat suatu wujud atau pola kemitraan (Peliserro, 2003: 3-4). 

Pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan swasta pada saat ini dapat 

memberikan dampak yang signifikan dalam hal pelayanan publik. Hal tersebut tidak 

dapat terlepas dari kebijakan pemerintah terkait kontribusi yang diberikan oleh pihak 

swasta kepada pihak pemerintah. Pada umumnya kontribusi yang didapatkan oleh 

pihak pemerintah di dalam kemitraan berupa investasi modal yang digunakan untuk 

mengoptimalkan bidang-bidang pelayanan publik. Investasi modal dari pihak swasta 

tersebut dapat mengurangi beban anggaran pemerintah untuk pengadaan maupun 

tuntutan pemenuhan fasilitas-fasilitas publik. 

Dengan demikian, di dalam kemitraan yang terjalin antara pemerintah dengan 

swasta baik dalam pengadaan maupun pemenuhan fasilitas publik dapat memberikan 

manfaat kepada pihak pemerintah. Manfaat tersebut dapat dilihat dari segi ekonomi 

pihak pemerintah yang dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) karena di dalam proyek pengoptimalan pengadaan maupun pemenuhan 

fasilitas publik tanpa menggunakan anggaran pemerintah melainkan dana dari mitra 

swasta. 



6 
 

Kemitraan pemerintah dan swasta di dalam pengelolaan bidang-bidang 

pelayanan publik tersebut dapat dilihat dari pembangunan maupun pengadaan proyek 

infrastruktur (jalan raya, taman kota, pelabuhan laut, bandara, kawasan industri, 

telekomunikasi dan infrastruktur lainnya).  Salah satunya, kemitraan yang terjalin 

antara pemerintah DKI Jakarta dengan PT. Toyota Astra dalam penyediaan dan 

pengelolaan RTH di bawah jembatan fly over Semanggi seluas 49. 175 meter persegi. 

PT. Toyota Astra bekerja sama dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman dalam 

pengelolaan RTH yang berupa revitalisasi beserta pemenuhan fasilitas-fasilitas di 

dalam Taman Semanggi tersebut. Revitalisasi taman beserta pemenuhan fasilitas-

fasilitas tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) DKI, melainkan sumber dana dari pihak swasta melalui program Corporate 

Social Responsibility (CSR) PT. Toyota Astra Motor (Berita Jakarta, 2014: 1)4.    

Di Kota Malang, kemitraan antara pemerintah dengan swasta dapat dilihat 

dengan adanya Merbabu Family Park yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang 

melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. Beiersdorf Indonesia5. Pemkot 

berperan untuk menentukan kebijakan dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau. Salah 

satunya adalah membuat kebijakan mengenai kontribusi kedua belah pihak6. 

                                                           
4  Toyota Indonesia mengucurkan dana Rp 6 miliar untuk revitalisasi Taman Semanggi, Jakarta Pusat, 
dengan sumber dana antara lain dari penyisihan laba penjualan Rp 35 ribu/ unit mobil (ANTARA News, 
2014: 1) 
5  Perusahaan ini berpusat di Hamburg, Jerman dan sudah 35 tahun di Kota Malang. Presiden Direktur 
PT. Beiersdof Indonesia, Holger Welters. 
6 Ahok, tinggal siapkan lurah dan camat serta walikota ini nanti semacam manager estate dan 
peraturan gubernur, sehingga bisa kerjasama dan mendapatkan solusi siapa yang mau mengurus 
taman (VIVAnews. 2014) 
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Dalam hal kontribusi, pihak Pemkot menawarkan penyediaan lahan 

sedangkan PT. Beiersdorf Indonesia bertugas sebagai konstruktor yang berkewajiban 

membiayai dan membangun secara lengkap dengan sejumlah fasilitas untuk semua 

umur7. Presiden Direktur PT. Beiersdorf, Holger Welters mengatakan mendukung  

pengadaan Ruang Terbuka Hijau karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk 

kontribusi perusahaan yang berasal dari Jerman kepada masyarakat Kota Malang dan 

mengingat kota ini bagian penting sebagai lokasi production center Nivea  satu-satunya 

di Indonesia (Lensa Indonesia, 2014: 1)8. 

Pembangunan taman di atas adalah sebagai bentuk kepedulian akan 

lingkungan hidup dan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang. Di dalam 

pembangunan Merbabu Family Park ini merupakan salah satu aksi dari CSR 

(Corporate Social Responsibility) PT. Beiersdorf Indonesia di bawah branding Nivea 

Cares For Family dan aksi kegiatan tersebut juga telah diatur di dalam Undang-undang 

RI No 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut 

menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan9.    

                                                           
7  Merbabu Family Park mempunyai luas 3.924 m2 dan memiliki berbagai fasilitas di antaranya adalah 
lapangan futsal mini, jogging track, area olahraga lansia, area bermain anak dan taman bacaan. 
8  Presiden Direktur PT Beiersdorf, Holgers Weters. Menyatakan bahwa ruang terbuka hijau selain 
krusial untuk menyeimbangkan udara kota, ruang terbuka hijau juga menjadi area publik yang semakin 
dibutuhkan sebagai sentra aktivitas berolahraga, bersantai bersama keluarga atau sekedar menikmati 
kesegaran alam. Launcing Merbabu Family Park 14 Juni 2014 
9  Pasal 74 BAB V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 
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Pada penelitian “Efektifitas Pola Kemitraan Dalam Kerjasama Bank 

Muamalat Indonesia dengan Mega Life Cabang Syari’ah dalam Mengembangkan 

Sharia Mega Covers” karya Sri Fadhilah tahun 2010, menjelaskan bahwa terdapat 

ketidakefektifan dalam pola kemitraan yang terjalin antara pihak Bank Muamalat 

Indonesia dengan Mega Life Cabang Syari,ah. Oleh karena itu, dalam penelitian 

tersebut membahas mengenai sejauh mana efektivitas kemitraan yang terjalin.  

Penelitian lain “Kemitraan Pemerintah Swasta dalam Pengelolaan Pariwisata 

(Studi pada Pengelolaan Wisata Pantai Teleng Ria)” oleh Ana Frida Irianti pada tahun 

2012. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa kemitraan pemerintah swasta dalam 

pengelolaan wisata di Kabupaten Pacitan memberikan peningkatan dalam 

pengembangan pariwisata daerah. Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan 

kawasan wisata serta banyaknya wisatawan luar kota yang datang untuk berkunjung. 

Namun hasil kerjasama ini masih belum bisa dirasakan manfaatnya terutama oleh 

masyarakat sekitar.  

Berbeda dengan penelitian ini yang merupakan penilitian lanjutan dari 

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini dapat 

dilihat dari teori yang digunakan. Apabila pada penelitian tersebut peneliti hanya 

menggunakan teori efektivitas pola kemitraan, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan teori analisis yang lebih spesifik, yaitu pola kemitraan, tahapan 

pelaksanaan, hingga kendala yang ada. Selain itu, dari segi objek kajian, penelitian ini 
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mengkaji kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam hal pengadaan RTH yang 

tentunya akan memberi dampak pada masyarakat. 

Alasan peneliti memilih obyek penelitian di Merbabu Family Park karena 

taman yang dimitrai oleh PT. Beiersdorf dinilai mampu memberikan kontribusi 

finansial untuk mengoptimalkan fungsi lahan terbuka menjadi Ruang Terbuka Hijau 

di Kota Malang. Hal tersebut juga mendukung Perda Kota Malang No 4 tahun 2011 

tentang RTRW 2010-2030 pasal 45 ayat 6 mengenai rencana pengembangan RTH di 

Kota Malang. 

Analisis kemitraan dilandasi oleh kebijakan pemerintah pusat mengenai 

otonomi daerah yang ditetapkan sejak 1 Januari 2001 dan  diberlakukannya UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur daerahnya 

sendiri yang bertujuan untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, 

mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan 

pembangunan10. 

Mengacu pada definisi normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

                                                           
10 Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 1. Mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. 
Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi 
hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. 
Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
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peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Malang di dalam urusan pengelolaan 

kota dan pelayanan publik menggunakan prinsip kemitraan yang di dalamnya terdapat 

prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.  

Di dalam prinsip kemitraan terdapat komponen-komponen yang berinteraksi 

dan bergerak secara simultan dan setiap komponen berinteraksi dengan pola kesetaraan 

yang tidak saling mendominasi dan mengeksploitasi (Anwar dan Nugraha, 2011: 89). 

Oleh karena itu, hal ini perlu di analisis lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk 

kemitraan yang terjadi dan tahapan-tahapan dalam proyek kemitraan antara pemerintah 

dan swasta dalam pengelolaan RTH Merbabu Family Park di Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintah melakukan 

kemitraan dengan pihak swasta sebagai implementasi pilar good governance. 

Kemitraan tersebut merupakan wujud kesetaraan yang tidak saling mendominasi dan 

mengeksploitasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan 

masalah di antaranya sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah bentuk kemitraan antara Pemerintah Kota Malang (Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan) dengan PT.Beiersdorf dalam pengadaan Ruang 

Terbuka Hijau Merbabu Family Park di Kota Malang? 

2) Bagaimanakah tahapan pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kota Malang 

(Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dengan PT. Beiersdorf dalam pengadaan 

Ruang Terbuka Hijau Merbabu Family Park di Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1) Untuk mendeskripsikan bentuk kemitraan antara Pemerintah Kota Malang (Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan) dengan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Ruang 

Terbuka Hijau Merbabu Family Park di Kota Malang. 

2) Untuk mendeskripsikan tahapan pelaksanaan Pemerintah Kota Malang (Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan) dengan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Ruang 

Terbuka Hijau Merbabu Family Park di Kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Secara teoritis hasil penelitian  ini dapat memberi sumbangan yang sangat 

berharga pada pekembangan pendidikan ilmu pemerintahan, terutama 

mengenai kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pengadaan ruang 

terbuka hijau  yang nantinya penelitian ini berorientasi pada bentuk kemitraan 

antara pihak pemerintah dan pihak swasta, pelaksanaan kemitraan dan kendala 

yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terkaait dalam pengadaan area publik 

Ruang Terbuka Hijau.   

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak-pihak yang 

memerlukannya untuk keperluan riset akademik, terutama bagi peneliti, yang diteliti 

maupun universitas, yang nantinya diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 
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a. Bagi peniliti: 

1) Dapat mengetahui bentuk kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam pengadaan 

area publik Ruang Terbuka Hijau Merbabu Family Park di Kota Malang. 

2) Dapat mengetahui dominasi yang ada di dalam kemitraan antara Pemerintah 

Kota Malang dan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau 

Merbabu Family Park di Kota Malang. 

3) Mampu berfikir kritis untuk mengkaji dari hasil pola kemitraan yang diterapkan 

Pemerintah Kota Malang dan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Ruang Terbuka 

Hijau Merbabu Family Park di Kota Malang. 

b. Bagi yang diteliti: 

1) Sebagai referensi acuan untuk menciptakan ruang publik yang mempunyai visi, 

makna dan karakter. 

2) Sebagai feedback dari masyarakat untuk mengkaji dan menilai hasil kerjasama 

yang telah diterapkan oleh pemerintah. 

c. Bagi Peniliti Selanjutnya: 

1) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan penelitian dalam praktik penelitian yang berkelanjutan. 

 

1.5 Definisi Konsep 

Sebagai pemikiran konsep Good Governance memberikan gambaran yang 

jelas keterkaitan antara posisi dan sekaligus fungsi negara, swasta dan masyaraat 

madani. Ketiga komponen tersebut berinteraksi secara simultan dengan pola kesetaraan 
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yang tidak saling mendominasi dan saling mengeksploitasi antara ketiganya. Negara 

menjalankan fungsi sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

dengan tanpa merasa sebagai yang paling dominan (dapat mengatur-ngatur semau 

sendiri) tanpa kontrol yang proporsional dari sektor swasta dan masyarakat. Pola 

interaksi yang setara tersebutlah yang seharusnya mendasari hubungan diantara ketiga 

komponen dalam prinsip Good Governance, yang sering kita kenal dengan istilah 

kemitraan. 

Di dalam penerapan Good Governance mengenai hal tata kelola kota (Good 

Urban Governance) terdapat sistem model politik yang di dalamnya terdapat unsur 

tuntutan yang tersusun di dalam input yang nantinya menghubungkan ke dalam proses 

politik yang mengeluarkan keputusan mengenai perencanan alokasi dan nilai (Easton 

1965b, 348). Hasil dari proses politik tersebut berdampak pada sebuah kebijakan 

pemerintah mengenai program-program yang berimbas terhadap lingkungan dan hasil 

dari program tersebut sebagai evaluasi pelaksanaan kemitraan tesebut. 

Upaya mewujudkan kemitraan didasarkan pada pilihan rasional dalam 

menerima atu menolak kerja sama prinsip dasar kemitraan yakni adanya prinsip saling 

menguntungkan. Misalnya pada kasus pembangunan pos polisi di jalan utama Kota 

Malang. Kedua belah pihak saling diuntungkan dengan kerjasama. Pihak pemerintah 

mendapatkan aset berupa pos polisi peningkatan pajak reklame serta arus lalu lintas 

dalam kota menjadi terpantau. Sementara pihak swasta dapat memilih lokasi 

penempatan iklan yang strategis pada pos polisi yang dibangun, sekaligus lebih murah 

biaya pemasangan iklannya. 
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1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan 

dipelajari dan dianalisa. Definisi operasional ini nantinya bertujuan agar dapat 

diperoleh gambaran yang jelas. 

Bentuk Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) dapat dilihat dalam tiga hal 

di antaranya adalah tingkat alokasi resiko antara pemerintah dengan swasta dan tingkat 

kebutuhan tenaga ahli pada masing-masing pihak. Selain itu, bentuk kemitraan yang 

lain adalah implikasi potensial terhadap tingkat pembayaran.  

Tingkat alokasi resiko merupakan seberapa besar kegagalan proyek selama 

bermitra yang dilihat dari hasil proyek infrastruktur tersebut diterima atau tidak oleh 

masyarakat umum. Kebutuhan tenaga ahli dalam kemitraan antara pemerintah dengan 

swasta adalah untuk mengurangi tingkat kegagalan proyek dan memperbaiki 

kemungkinan proyek tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum. Implikasi 

potensial terhadap tingkat pembayaran merupakan kesesuaian antara hasil dari proyek 

dengan alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah maupun swasta. Berdasarkan 

variasi tersebut tingkat alokasi resiko antara pemerintah dengan swasta merupakan 

pertimbangan penting dalam melakukan perjanjuan KPS. 

Di dalam perjanjian kemitraan pemerintah dan swasta antara lain berisi 

mengenai balas jasa, investasi dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang 

melakukan kerjasama. Berikut lima bentuk-bentuk dari kemitraan antara pemerintah 

dan swasta adalah sebagai berikut. 

a. Kontrak pelayanan (service contract). 
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b. Kontrak kelola (management contract). 

c. Kontrak sewa (leased contract). 

d. Kontrak bangun (rehabilitation). 

1) Bangun Kelola dan Alih Milik (Build Operate and Transfer- BOT).  

2) Bangun Alih Milik (Build and transfer- BT).  

3) Bangun, Alih Milik, Kelola (Build, Transfer and Operate- BTO). 

4) Bangun Sewa dan Alih Milik (Build Lease and Transfer- BLT).  

5) Bangun. Miliki dan Kelola (Build, Own and Operate- BOO).  

6) Rehab, Miliki dan Kelola (Rehabilitate, Own and Operate- ROO).  

7) Rehab, Kelola dan Alih Milik (Rehabilitate, Operate and Transfer- ROT). 

Kembang, Kelola dan Alih Milik (Develop, Operate and Transfer- DOT). 

Tambahan, Kelola dan Alih Milik (Add, Operate and Transfer- AOT). 

e. Kontrak konsesi (consession contract). 

Di dalam bentuk-bentuk tersebut akan dipilih salah satu bentuk yang akan 

diimplimentasikan dalam pola kemitraan pemerintah dan swasta. Proses kemitraan 

terhadap semua bentuk kemitraan di atas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

penunjukan secara langsung atau pemilihan pihak swasta. Pada proyek kemitraan 

dengan cara pemilihan pihak swasta terdapat tahap-tahap umum kemitraan. Tahapan 

tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Tahap identifikasi proyek. 

2. Tahap pemilihan mitra usaha. 

3. Tahap penyiapan perjanjian. 
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4. Tahap pembangunan konstruksi. 

5. Tahap pengelolaan. 

6. Tahap penyerahan alih milik atau negoisasi baru 

 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Metode kualitatif yakni mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang 

bersifat interaktif dan flexible. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mmahami 

fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Metode kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Selain itu metode penelitian kualitatif 

mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung dan lebih menitikberatkan 

pada makna bukan sekedar perilaku yang tampak. 

Penelitian ini berusaha menelaah dengan data yang valid dan lengkap tentang 

kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Merbabu 

Family Park Kota Malang ditengah segala keterbatasan dan anggapan miring yang ada. 

 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini di kategorikan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu di 

dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang 

berkenaan dengan kemitraan pemerintah Kota Malang (Dinas Kebersihan dan 
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Pertamanan) dengan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau Merbabu 

Family Park di Kota Malang.  

Adapun data-data yang dikumpulkan berupa kutipan-kutipan laporan dan 

bukan angka-angka. Data-data yang telah terkumpul tersebut akan memberikan 

gambaran mengenai penyajian laporan itu (Moeleong, 2005: 4). 

 

1.7.2 Data Penelitian 

Data adalah sebuah informasi atau bahan yang disediakan yang harus dicari 

dan dikumpulkan untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang dikaji. Sumber 

data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan memilih 

dan menentukan jenis, sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau 

informasi yang diperoleh (Moleong, 1988: 49). 

Data yang ada di dalam penelitian ini adalah segala informasi mengenai 

bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta di dalam pengadaan Merbabu Family 

Park di Kota Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.  

Data primer ialah dokumen yang didapatkan langsung dari obyek penelitian 

atau yang secara langsung mengalami peristiwa yang akan diteliti. Sumber data primer 

memiliki kekuatan karena diperoleh secara langsung oleh narasumber sehingga 

keakuratan datanya bisa terjamin. 

Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer atau lebih 

melengkapi data penelitian. Data sekunder didapatkan dari buku-buku ilmiah, koran, 
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internet atau sumber-sumber lain yang dapat memberikan penjelasan tambahan 

mengenai penelitian yang dilakukan.  

 

1.7.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupkan tempat dimana penelitin ini dilakukan guna 

mendapatkan data-data maupun informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk 

menunjang penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di Merbabu Family Park Jalan 

Merbabu, Kecamatan Klojen Kota Malang dan lokasi instansi terkait yang dijadikan 

subjek penelitian di Kota Malang. Lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan kemudahan informasi baik terkait data maupun subyek utama penelitian 

dilakukan. 

 

1.7.4 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian berkaitan dengan sumber informasi yang dianggap relevan 

dalam artian mampu memberikan informasi secara lengkap dan ilmiah mengenai 

penelitian yang dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil subyek penelitian 

antara lain sebagai berikut. 

1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. 

2) Kasubag Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. 

3) Seksi Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. 

4) Seksi Penghijauan kota Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. 

5) PT Beiersdorf (HRD Nivea) 
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6) Masyarakat Sipil (pengguna fasilitas taman) 

 

1.8 Teknik Penelitian 

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan melalui pengamatan 

lapangan di Merbabu Family Park dan penyimpanan data berupa dokumentasi dan 

catatan-catatan lapang. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang berkenaan 

dengan keadaan lapangan.  

Teknik wawancara dimaksudkan untuk menggali berbagai informasi berkenaan 

dengan kemitraan antara pemerintah dan swasta. Wawancara tersebut dilakukan 

dengan stakeholder yang berkaitan dengan pola kemitraan. Selain itu, dokumentasi 

dilakukan untuk menyimpan informasi dan keterangan dari hasil pengamatan.  

a. Teknik Observasi 

Obsevasi adalah suatu usaha mengumpulkan data yang dilakukan secara 

sistematis, dengan prosedur yang standar. Artinya data dapat diperoleh secara langsung 

dalam keadaan sadar dari objek penelitian dengan melakukan pengamatan yang 

sistematis dengan cara merekam kejadian dan mencatatnya. 

Jadi, peneliti menggunakan teknik observasi guna menggali informasi 

maupun data-data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman 

gambar tertentu dari pengamatan lapangan di Merbabu Family Park yang berada di 

Jalan Merbabu Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang. 
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b. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan peneliti melalui dua pendekatan yaitu (a) dalam 

bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantaian, tanpa 

pola dan arah yang ditentukan sebelumnya dan (b) menggunakan daftar pertanyaan 

yang lebih terinci namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan lebih dahulu dan 

akan diajukan sebagai panduan wawancara. Wawancara menurut Moleong (1988: 15) 

adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah 

pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dimaksudkan agar peneliti 

mendapatkan informasi yang akurat tentang kemitraan antara pemerintah dengan 

swasta. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan berkaitan dengan 

bagaimana proses kemitraan secara mendetail dan makna dari kemitraan tersebut.  

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan penyimpanan sejumlah informasi. Pada penelitian 

ini, peneliti mendokumentasikan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

dengan cara mengambil gambar pada data wawancara dan teknik copy paste data 

kemudian menyimpannya dalam bentuk Ms.Word. 

 

1.8.2 Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan beberapa model 

analis data yang bertujuan menguraikan data secara sistematis dalam penyajian yang 
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sederhana agar mudah dipahami dalam pengambilan kesimpulan selanjutnya. 

Penelitian ini memakai analisis data kualitatif dengan tetap menyertakan teori-teori 

pendukung sebagai bahan analisis kritisnya. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data, yang terdiri dari: 

1) Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul berkenaan dengan 

kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses leebih lanjut. 

2) Mengkode data, yaitu data yang terkmpul diberi kode tertentu untuk 

dikelompokan. 

3) Klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai 

dengan sumber data masing-masing. 

b. Pengelolaan dan penyajian data dilakukan setelah data terkumpul diklasifikasikan 

dengan beberapa kebutuhan, kemudian dilakukan pengelolaan data dengan cara 

mengklasifikasikan dalam bentuk uraian. 

c. Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah maka diambil 

beberapa alternatif yang terbaik atau dijadikan bahan penyampaian informasi dan 

pengambilan keputusan. 

Oleh karenanya dengan menerapkan metode analisa yang lazim digunakan 

dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan penelitian di antaranya 

sebagai berikut. 

1) Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin dengan 

proses pengamatan 



22 
 

2) Berusaha menemukan kesatuan dan perbedaan berkenaan dengan gejala sosial 

yang diamati dan menemukan penyimpangan-penyimpangan pola-pola 

tindakan atau norma sosial tersebut. 

3) Membentuk taksonomi tindakan sosial yang diamati. 

4) Menyusun secara tentatif proporsi-proporsi teoritis, berkenaan dengan 

hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan dari penyusunan 

taksonomi tersebut diatas. 

5) Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang berkaitan 

dengan proporsi-proporsi sementara. 

6) Mengevaluasi proporsi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan. 

Adapun analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini mengacu pada 

analisis deskriptif kualitatif dari Matthew B. Miles dan Michael Huberman meliputi 

empat komponen, di antaranya sebagai berikut. 

a) Pengumpulan data. 

b) Reduksi data. 

c) Penyajian data. 

d) Penarikan kesimpulan atau verivikasi. 

 Konsep pada analisa data kualitatif tersebut dapat dilihat pada pola atau 

model bagan analisa data sebagai berikut. 
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Gambar 1.1 Bagan analisa data model interaktif 

Sumber: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 

 

Pada penelitian ini yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan 

pengamatan langsung dilanjutkan dengan penarikan informasi secara mendalam yang 

berkaitan dengan kemitraan antara pemerintah dengan swasta yang terdapat di dalam 

pengadaan Merbabu Family Park. Di dalam pengumpulan data ini, peneliti membagi 

keseluruhan data tersebut ke dalam satuan-satuan identifikasi berdasarkan kategori 

analisis kemudian satuan-satuan tersebut diberi nomor urut dan tanggal perolehan data. 

Selanjutnya, dikodekan seperti contoh berikut.  

a. BKI/1/15, b. BKA/1/15, c. TKI/1/15, d. TKA/1/15 

Keterangan Keterangan:  

BKI: Bentuk Kemitraan Interview (Data hasil interview) 

BKA: Bentuk Kemitraan Angket (Data hasil Angket Kuisoner) 

TKI: Tahapan Kemitraan Angket (Data hasil interview) 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data  

Verifikasi  
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TKA: Tahapan Kemitraan Kuisoner (Data hasil Angket Kuisoner) 

1: Data Kesatu 

15: Tanggal pemerolehan data, 15 Desember 

Kedua, dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan meyempurnakan 

data kasar untuk diolah serta disederhanakan kembali hingga lengkap tersusun dan 

pada akhirnya mendapatkan hasil berdasarkan topik penelitian yang ingin dicapai. 

Ketiga dalam penyajian data ini telah dikumpulkan dan diuraikan dalam bentuk laporan 

penelitian. Keempat, setelah data-data terkumpul, kemudian diambil kesimpulan dari 

kemitraan antara pemerintah dan swasta di dalam pengelolaan Merbabu Family Park. 

Hasil wawancara selanjutnya dimasukkan ke dalam instrumen penelitian 

berikut ini. 

 

Tabel 1.1 Instrumen Penelitian 

 

No. Data 

Kode 

Data 

Aspek Analisis 

Deskripsi Interpretasi 
Bentuk 

kemitraan 

Tahap-tahap 

pelaksanaan 
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1.9 Keabsahan Hasil Penelitian   

Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dibutuhkan keabsahan data. 

Keabsahan data merupakan usaha untuk menigkatkan derajat kepercayaan data. 

Apabila penelitian ini menggunakan ataupun melaksanakan pemeriksaan terhadap 

keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang digunakan, maka hasil upaya 

penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Setelah diperoleh data yang 

sudah disusun secara sistematis dalam rangkuman yang jelas, maka langkah 

selanjutnya memeriksa keabsahan data yang ada. Hal ini dilakukan dengan 

pengkategorian data yang sudah ada. 

Dari data yang sudah dikategorikan tersebut, kemudian dilakukan 

pengelolaan data sedemikian rupa yaitu dengan memanipulasi data agar data yang ada 

mempunyai makna sebagaimana yang tergambar dalam permasalahan, mulai dari 

menelaah dan mengelompokkan data yang diperoleh baik dari data primer maupun 

sekunder serta menganalisisnya dilihat dari permasalahan mengenai kemitraan 

pemerintah kota (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dengan PT. Beiersdorf dalam 

pengadaan Ruang Terbuka Hijau Merbabu Family Park di Kota Malang. Dari hasil 

data yang didapat kemudian penulis mengurutkan permasalahan sesuai yang diteliti, 

dalam hal ini adalah bentuk kemitraan dan tahapan kemitraan yang terjalin antara Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. Beiersdorf. Setelah data yang diperoleh 

dikelompokan, maka penulis memeriksa dan mengkoresi kembali keabsahan data 

menggunakan teknik pemeriksaan dengan metode kepercayaan dan kepastian sebelum 

sampai pada kesimpulan.  


