
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perkembangan fisik kota ditandai dengan semakin bertambah luasnya 

kawasan terbangun, sedangkan perkembangan dari aspek sosial ekonomi meliputi 

pertumbuhan penduduk, sistem sosial ataupun peningkatan pendapatan masyarakat. 

Kebutuhan wilayah perkotaan terutama berhubungan dengan pertumbuhan, perluasan 

dan perkembangan kota yang diperlukan bagi prasarana kota seperti pertumbuhan, 

perluasan dan perkembangan ruang kota yang diperlukan bagi prasarana seperti 

perumahan, bangunan umum, jaringan jalan, jaringan air minum, taman-taman dan 

lapangan olahraga.1 

Pertumbuhan kota yang cukup tinggi  membawa dampak dalam berbagai 

bidang kehidupan, tidak hanya terbatas pada masalah fisik saja, tetapi juga dalam 

bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kota sebagai lingkungan kehidupan 

perkotaan dapat tumbuh dan berkembang melalui dua macam proses yaitu: (1) proses 

perubahan yang terjadi dengan sendirinya (proses alamia). (2) proses perubahan yang 

dibentuk, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota, seperti yang 

tertera dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam 

                                                             
1 Warpani Suwardjoko Analisi Kota dan Daerah. Itb Bandung. Ha;1 
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Undang-undang nomor 26 tahun 2007 pasal 1 disebutkan, penataan ruang yang 

dimaksud2: 

1. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaat ruang. 

2. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 

pengaturan,pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 

Rencana Tata Ruang kota ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari 

Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Lembaran 

Daerah Tahun 2010 Seri C Nomor 23.Kota tentang Rencana Tata Ruang kota. 

Rencana Tata Ruang  Kota yang telah diperdalam merupakan dokumen peraturan 

perundang-undangan yang telah mengikat secara hukum bagi masyarakat Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini merupakan acuan bagi pembangunan kota. 

Rencana Tata Ruang Perkotaan ditetapkan dengan RUTRK Kabupaten tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan kota yang bersangkutan.RUTRK 

dilengkapi peta skala 1:10.000 untuk kota yang berpenduduk kurang dari 1.000.000 

jiwa, dan skala 1:20.000 untuk kota yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 jiwa 

Dalam hal ini kabupaten Manokwari sangat mengacu kepada RUTRK (Rencanan 

Umum Tata Runang Kota) yang mempunyai tujuan: 

                                                             
2 Undang – undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang  
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a) Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan usaha 

dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas 

penggunaan lahan bagian-bagia kota 

b) Menciptakan pengaturan dan perencanaan kota yang menurut karakteristik 

wilayah dan fungsinya sehingga tercipta keserasian dan keteraturan masing-

masing bagian  wilayah kota 

c) Pencapain tertib bangunan sebagian upaya pengendalian dan pengawasan 

pelaksanaan pembangunan fisik kota 

d) Memberikan kemudahan bagi masyarakat kota maupun aparat pengelolaan 

kota dalam ijin membangun. 

Di dalam rencana tata ruang kota kawasan perkotaan, diatur alokasi 

pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan (perumahan,perkotaan, ruang terbuka 

hijau, sungai, dsb) berdasarkan prinsip-prisip keadilan, keseimbangan, keserasian, 

keterbukaan (transparasi) dan efisiensi, agar tercipta kualitas yang layak huni dan 

berkelanjutan. 

Rencana Umum Tata Ruang Kota pada dasarnya merupakan penataan tanah / 

ruang suatu kota yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sumber daya 

manusia dan sumber daya alamnya. Dalam penataan tata ruang kota hendaknya ada 

keselarasan pengembangan dan pembangunan antara ruang buatan/fiksi bangunan 

dan lingkungan sehingga menjadi satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis dan 

terencana. 
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Mengacu pada rancangan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) 

Kabupaten Manokwari, maka pengembangan wilayah, khususnya pengembangan 

wilayah yang pesat menuntut ketersediaan lahan atau ruangan untuk menampung 

dinamika masyarakat. Karena  itu diperkotaan sering ditemukan: 

(1) jumlah penduduk yang semakin meningkat 

Dilihat dari perkembangannya, Manokwari sebagai ibu kota Propinsi 

Papua Barat dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami banyak 

kemajuan dan peningkatan. Pesatnya pertumbuhan penduduk Manokwari 

tidak bisa dilepas dari semakin strategisnya Manokwari baik secara 

ekonomi maupun politis.3 

Tabel jumlah penduduk 1.1 

No Jumlah penduduk Tiap Tahun Jiwa 

1 Tahun 2011 166.332 jiwa. 

2 Tahun 2012 175.884 jiwa. 

Sumber : kantor distrik 

maka penduduk Kabupaten Manokwari terlihat mengalami peningkatan 

yang cukup pesat, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi yang 

semakin kondusif serta adanya pemekaran Propinsi yang berkedudukan di 

ibu kota Kabupaten Manokwari. 

(2) semakin langka lahan yang tersedia karna diperebutkan perumahan atau 

industri 
                                                             
3 Sumber : Ditjen PUM –Kementerian tahun 2012 
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Dilihat dari perkembangannya, Manokwari sebagai ibu kota Propinsi 

Papua Barat dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami banyak 

kemajuan dan peningkatan. Dengan peningkatan penduduk maka lahan 

yang tersedia juga menjadi perebutan para industri. 

Tabel: Jumlah industri.1.24 

No Jumlah Industri Tahunan Industri 

1 Tahun 2011  20 industri 

2 Tahun 2012 25 industri 

Sumber: dinas PU. (perumahan ) 

Maka Industri yang tersedia di Kabupaten Manokwari terlihat dari Tahun 

2011 dan 2012 terjadi peningkatan yang cukup pesat,  hal ini disebabkan 

karena situasi dan kondisi yang semakin kondusif serta adanya 

pemekaran Kabupaten Manokwari. 

(3) Pengerusakan Terhadap  lingkungan. 

Dilihat dari perkembangannya, Manokwari sebagai ibu kota Provinsi 

Papua Barat dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami banyak 

kemajuan dan peningkatan. Dengan peningkatan penduduk dan lahan 

yang tersedia juga sering menjadi perebutan para industri. Maka terjadi 

pengerusakan lingkungan. 
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 Perencanaan program dan kegiatan belum memiliki korelasi yang jelas 

dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW),sehingga dalam jangka menengah dan 

panjang berpotensi menimbulkan permasalahan pada aspek pemanfaatan lahan dan 

tidak mustahil dapat menyebabkan terjadinya proses degradasi lingkungan hidup. 

Penyediaan infrastruktur di manokwari belum optimal dan sepenuhnya melayani 

kebutuhan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan perumahan, air bersih, 

dan infastuktur lainnya. Terkait infrastruktur RTRW merupakan acuan penting karena 

berfungsi sebagai arahan dan batasan dalam pembangunan dengan mengharmoniskan 

lingkungan alam dan lingkungan buatan. Selain sebagai arahan batasan dalam 

pembangunan. 

Tata ruang merupakan suatu rencana yang mengikat semua pihak, yang 

berbentuk alokasi peruntukan ruang  disuatu wilayah perencanaa. Bentuk produk tata 

ruang pada dasarnya dapat berupa alokasi letak, luas dan atribut lain (misalnya jenis 

dan intensitas kegiatan) yang direncanakan dapat di capai pada akhir rencana. Selain 

bentuk tersebut,  Tata Ruang Juga dapat suatu prosedur belakang (tanpa menujuk 

alokasi letak, luas dan atribut lain) yang harus di patuhi oleh pengguna ruang di 

wilayah rencana. Namun tata ruang dapat pula terdiri atas gabungan kedua bentuk 

diatas, yaitu terdapat alokasi ruang dan juga terdapat prosedur Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) merupakan salah satu prosedur perijinan yang harus dipenuhi dalam 

suatu pemanfaatan dan pengendalian ruang.  Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

memiliki fungsi menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya antisipasi 

penurunan kualitas ruang akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Penggunana 
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ruang di perkotaan oleh masyarakat sering tidak efesien dan cenderung menimbulkan 

konflik karena tiap pelaku atau aktor-aktor pembangunan berusaha mengoptimasi 

kepentingganya masing-masing atau kelompoknya. Rencana Tata Ruang diharapkan 

dapat mencegah gejalah tersebut, sehingga ruang yang digunakan oleh masyarakat 

dapat menjadi efesin dan sesuai dengan kepentingan bersama secarah menyeluruh. 

Dilain pihak, perkembangan wilayah yang terjadi, menyebabkan banyak lahan 

yang dijakdikan oleh masyarakat sebagai tempat permukiman, usaha dan 

perdagangan.sehingga. intensitas penggunaaan lahan dan harga tanah atau lahan 

sebagai bentuk pemanfaatan ruang semakin tinggi. 

Sehingga pemanfaatan dalam ruang dan khususnya kegiatan pendirian 

bangunan oleh masyarakat yang menunjukan peningkatan, belum diimbangi dengan 

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemanfaatan ruang-ruang yang ada. 

Sebagai akibatnya adalah proses penataan kota terkesan mulai tidak teratur. Dan kota 

tumbuh berdasarkan keinginan masyarakat dengan melihat aspek dari ekonomi saja. 

Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan 

penataan ruang dan kurangnnya pengetahuan tentang Ijin mendirikan bangunan 

(IMB). Untuk tertibnya pelaksanaan tersebut, yang antara lain meliputi struktur, 

alokasi, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, serta pemanfaatan ruang itu sendiri. 

Hal yang tidak kalah penting adalah kajian keberadaan Izin Membangun 

Bangunan(IMB) sebagai salah satu bentuk ijin pemanfaatan ruang didaerah tersebut. 

Sebagai salah satu peraturan daerah yang mengatur tentang pemberiaan ijin 

mendirikan bangunan hal tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan, 
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pengawasan, dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh 

masyarakat, sejalan dengan kehidupan yang kian berkembang. Masyarakat adalah 

subyek dari proses pembangunan sedangkan pemerintah adalah pemberi arah dan 

fasilitator. Jika subyek tidak berperan secara baik maka proses pembangunan tidak 

akan berhasil. Ketaatan masyarakat pada rencana tata ruang sangat diperlukan demi 

suksesnya tujuan penataan ruang. Dan ketaatan membutuhkan persyaratan harus 

memahami apa dan bagaimana rencana tata ruang wilayah di mana masyarakat 

tinggal. 

Disamping itu, bagi masyarakat permohonan, IMB mempunyai manfaat 

terwujudnya rasa aman, keindahan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya 

serta nilai tambah terhadap bangunan itu sendiri. 

 Perencanaan di susun untuk kepentingan penduduk agar  mudah difahami dan 

layak menata pembangunan perumahan.5Seiring dengan pertumbuhan penduduk lokal 

dan adanya urbanisasi membuat kebutuhan atas ketersedianya fasilitas fisik di 

perkotaan semakin meningkat. Tidak jarang pembangunan fisik perkotaan yang 

disusun secara baik, kurang mampu mengimbangi tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat akan sarana dan prasana fisik yang semakin meningkat. 

Kondisi objektif menunjukkan bahwa pelaksanaa pembangunan penataan 

ruang Kabupaten Manokwari belum optimal. Hal ini ternyata dari berbagai prosedur 

penataan ruang antara lain penyusun tata ruang, sosialisasi belum optimal, serta 

                                                             
5  Warpani Suwardjoko. 1984. Anlisi kota dan Daerah. Itb bandung. Hal 12 
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peraturan daerah, suplemen penataan ruang yang belum memadai, disamping 

stakehoulder yang sebelum sepenuhnya memiliki kesadaran partisipasi dalam 

penataan ruang. 

Dari hasil pengamatan saya tentang  permasalah di Kabupaten manokwari 

adalah menurunya daya dukung kota, khususnya ketersediaan lahan akibat 

pertumbuhan kota dan peduduk yang signifikan dengan meningkatnya posisi strategis 

Kabupaten Manokwari, dimana penduduk tumbuh dan berkembang diluar 

pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang sudah ada. Disamping itu 

perubahan dan pertumbuhan tidak lepas dari kapasitas kota, sehingga penyesuaian 

terhadap efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan lahan tetapi pemenuhan akan 

kebutuhan sarana dan prasana kota juga semakin meningkat sesuai kebutuhan 

masyarakat, khususnya dalam sektor perumahan. 

Menurut Zulkaidi6, bahwa pemanfaatan lahan dapat mengacu pada dua hal 

yang berbeda, yaitu pemanfaatan lahan sebelumnya dan rencana tata ruang. Jenis 

perubahan pemanfaatan lahan mencakup sebagai berikut: 

a) Perubahan fungsi adalah perubahan jenis kegiatan 

b) Intensitas mencakup perubahan koefisien Dasar Bangunan (KDB). 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB). 

                                                             
6 Studi Kebijakan Pemerintah, hal 202 – 203, 2012 
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c) Ketentuan teknis massa bangunan mencakup antara lain perubahan Garis 

Sempadan Bangunan (GSB), tinggi bangunan dan perubahan kecil lainnya 

tanpa mengubah fungsi dan intensitasnya. 

Permukiman atau perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi 

peningkat kualitas sehingga pengembangan perumahan yang sehat dan layak bagi 

masyarakat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya manusia. Oleh 

karena itu Recana Umum Tata Ruang Kota  (RUTRK), harus bersifat akomodatif 

dalam mengatasi tuntutan dan perubahan masyarakat karena bertujuan perencanaan 

kota agar kehidupan dan penghidupan warga kota adalah dapat terwujud secara aman, 

tertib, lancar, melalui perwujutan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan 

perkembangan kota dan perwujudan pemanfaatan kota sejalan dengan tujuan serta 

kebijakansanaan pembangunan Daerah. 

Apabila perencanaan wilayah dan kota sudah ditetapkan dalam suatu 

perundang-undangan, maka perencanaan wilayah dan kota tersebut sudah mempunyai 

kekuatan untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu perubahan perlu dibentuk secara 

sadar, diarahkan, dikendalikan melalui proses perencanaan kota yang menyeluruh dan 

perencanaan yang bersifat sektoral. Maka itu sangat perlu adanya usaha untuk terus 

meningkatkan kemampuan dari pemerintahan terutama pemerintahan daerah sebagai 

faktor pendorong yang dapat mendinamiskan masalah implementasi RUTRK, dalam 
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hal ini BAPPEDA selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam 

merencanakan program prasanana perkotaan. 

Karena bagaimanapun perencanaan yang baik belum tentu menjamin 

terselesaikannya permasalahan perkotaan, untuk itulah perlu implementasikan 

kebijakan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang kabupaten 

manokwari, kiranya dapat diperoleh dengan penelitian agar diperoleh gambaran 

tentang masalah yang diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan tata ruang kota dalam melakukan 

pembangunan di kabupaten manokwari ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam realisasi rencana 

pembangunan tata ruang kota dan usaha-usaha apa yang di lakukan untuk 

mengatasinya ? 

C. Tujuan Peneliatian 

1. Mendeskripsikan Implementasi Kebijakan tata ruang kota dalam 

pembangunan 

2. Memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam realisasi rencana tata 

ruang kota dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk proposal skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

1.  Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Manokwari 

dalam merencanakan, melaksanakan dan menetapkan yang berhubungan 

dengan perencanaan tata ruang kota. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan informasi buat 

kemajuan dan keakuratan pelaksanaan Renacana Tata Ruang Kota di masa 

yang akan datang juga sumbangan  Informasi bagi penyusun berikutnya 

yang akan mendalami permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan 

tata ruang kota. 

E. Defenisi Konseptual 

Di dalam membahas suatu ilmu pengetahuan, kita sering dihadapkan pada 

suatu istilah. Istilah tersebut mengandung banyak arti dan pengertian yang 

berbeda, sehingga kita menggunakan suatu istilah saja terasa kurang memuaskan 

dalam persamaan artinya. Untuk mencengah terjadinya salah pengertian terhadap 

istilah itu, maka penyusun menggunakan batasan-batasan yang akan dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini. Pembatasan konsep yang digunakan dengan judul 

penelitian ini, yaitu : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Tata 

Ruang Kota. 
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Untuk itu ada beberapa definisi konseptual yang akan dijelaskan dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Implementasi Kebijakan 

Van Meter7 dan Hom merumuskan bahwa proses implementasi 

kebijakan sebagai suatu tidakan yang dilakukan baik oleh individu atau 

kelompok. Baik pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang 

telah di gariskan  dalam keputusan kebijakan. 

Implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat 

dan instansi dalam upaya untuk penanggulangan gangguan, jadi implementasi 

juga merupakan proses memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu 

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni berupa kejadian atau 

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya aturan tersebut. Baik dalam usaha 

pengadministrasian maupun untuk menimbulkan dampak atau akibat nyata 

pada masyarakat sehingga pada umunya implementasi dilakukan oleh 

individu, pejabat atau kelompok Pemerintah/Swasta yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tersebut. 

2. Tata Ruang Kota 

Tata ruang adalah upaya penataan ruang yang diartikan sebagai usaha 

pengelolaan lingkungan secara terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

                                                             
7 Abdul Wahab S. 2005, tentang Analisis Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, hal: 65 
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pengendalian pemanfaatan ruang optimal, seimbang, serasi, terpadu dan 

berlanjut di pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai 

batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan dan 

telah memperlihatkan ciri kehidupan perkotaan8 

3. Penataan Rumah 

Penataan perumahan bagi dari proses perjalanan panjang suatu bangsa yang 

diaktualisasikan secara berkelanjutan dalam berbagai program yang relevan. 

Realisasi terhadap kebijakan pembangunan perumahan yang dimulai dari 

perencanaan, proses pelaksanaan, serta hasil-hasil yang telah diperoleh perlu 

mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintahan. Penempatannya harus 

sesuai dengan kerangka dasar upaya peningkatan dan pemetaan kebutuhan 

perumahan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itu kiranya perlu 

diperhatikan pula umum kebijaksanaan pembangunan perumahan dan 

permukiman, baik pertahanan, pembiayaan dan kelembagaan unsur-unsur 

penunjang perumahan dan pemukiman lainnya. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian 

karena berperan sebagai alat untuk mengukur variabel. Dalam penelitian variabel 

penelitiannya adalah implementasi kebijakan tata ruang Kabupaten Manokwari. 

Untuk melihat sejauh mana pemerintah kota dalam mengimplementasikan kebijakan 

                                                             
8 Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 
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tata ruang kota dalam penataan perumahan berdasarkan beberapa indikator, sebagai 

berikut : 

1. Implementasi perencanaan tata ruang Manokwari  

2. Dampak dari Implementasi Kebijakan 

Dari Implemetasi kebijakan pemekaran Kabupaten Manokwari, menunjukan 

Kabupaten manokwari belum sepenuhnya memenuhi sebagai daerah yang 

siap untuk dimekarkan, misalnya kurang memenuhi syarat teknik, seperti 

luas daerah yang belum  dipenuhi, keadaan sosial dan politik yang belum 

optimal diarkulasikan, dan lain-lain.  Serta masih ada beberapa prosedur 

yang belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Pemekaran 

Daerah, kita bisa petakan apa saja dampak dari pemekaran daerah. Dalam hal 

ini, tentulah dapat kelemahan dan keunggulan. Dari sisi keunggulan ketika 

kebijakan pemekaran dilakukan antara lain. Menurut (simabura, 2006, hal 

173) adalah : 

a. Mendekatkan pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat 

sehingga bisa mendorong partisipasi dari masyarakat 

b. Mendekatkan komunikasi pemerintah dengan masyarakat sehingga 

masyarakat dapat secara langgsung mengawasi dalam rangka check 

and balances 

c. Mendorong kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat karena 

diberi ruang untuk mengeskprol daerahnya 
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d. Menciptakan suasana kompotitif antara daerah sehingga antar daerah 

otonom akan berloba-lomba untuk mensejahterakan masyarakatnya 

e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparan 

Sementara itu terdapat kelemahannya, yakni : 

a. Struktur pemerintah menjadi komplek 

b. Biaya untuk mengimplementasinya mahal 

c. Memperkecil kekuasaan daerah induk, baik secara kualitas maupun 

kuantitas 

d. Meningkatkan disparitas antara daerah kaya dan miskin 

G. Metode Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitain yang akan saya lakukan di Kabupaten Manokwari,  Provinsi 

Papua Barat.  Karena manokwari ini penataan ruangnya belum teratur dan 

masih banyak pembangunan yang dilakukan tanpa mengikuti RTRW yang 

sudah ada. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan alasan agar dapat 

menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode 

deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berasarkan fakta-

fakta yang ada. Sehingga tujuan dari metode deskriptif, adalah untuk 
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menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau 

gambaran tentang gejalah sosial.9 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan alasan 

bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa 

pandangan seseorang dalam bentuk cerita rinci atau asli. Kemudian  penyusun 

memberikan penafsiran, sehingga dapat memunculkan suatu  atau 

mengembangkan temuan dan memberikan informasi tentang implementasi 

kebijakan tata ruang kota 

3. Subyek penelitian  

Subyek penelitian adalah orang dimafaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian10. Karena  yang mampu memberikan 

informasi yang selua-luasnya, maka dalam penelitian ini penelitian sangat berhati-

hati dalam menentukan informan, agar didapatkan informasi yang valid dan 

lengkap. 

Peneliti telah menetapkan para informasi penelitian yang dipandang dapat 

memberikan pengalaman yang seluas-luasnya terutama berhubungan dengan 

implementasi kebijakan dalam tata ruang kota. Subyek penelitian adalah  

1.  Ketua BAPPEDA 1 orang 

2. Badan Perumahan 2 orang (ketua dan wakilnya) 

3. LSM   1 orang (ketua) 

                                                             
9  Soehartono,Irawan.2002. Metode Penelitian Sosial.Bandung.hal 35 
10 Lexey,Moleong, 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakaria.hal:90 
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4. Kantor Distrik  (Minta Data Penduduk) 

Dengan alasan: 

a. Ketua BAPPEDA disini sangat berkaitan dan sangat berperan penting 

dalam penelitian ini. Karana BAPPEDA tahu tentang Tata Ruang yang 

sebenarnya. 

b. Karena Badan perumahan ini berkaitan dengan proses penelitian yang 

ditulis, yakni dimana Dinas ini sangat berperan penting dan agar 

peneliti dapat mengetahui jumlah rumah yang di bangun tanpa ijin. 

c. LSM  ini juga berkaitan dengan apa yg penulisi, kantor LSM ini juga 

berperan penting karna ketika pemerintahan melakukan sesuatu yang 

melanggar dengan peraturan yang ada maka masyarakat berhak untuk 

meminta perlindungan dari kantor tersebut 

Sejalan dengan pertumbuhan yang sangat pesat saat ini jumlah penduduk 

diKabupaten Manokwari, maka penyusun membutuhkan untuk mengetahui 

jumlah penduduk setiap tahunnya. 

4. Sumber Data  

Lofland mengemukakan, bahwa sumber utama penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya hafalah data tambahan. Dalam penelitian ini 

digunakan tiga sumber data yaitu : 

(1) Kata-kata dan tindakan 
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Kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber data 

utama. Pengamatan maupun wawancara dengan subyek yang dianggap 

dapat memberi informasi tentang data yang dimaksud dalam penelitian 

(2) Sumber data tertulis 

Sekalipun tindakan bahwa sumber data dari luar kata-kata dan tindakan 

merupakan sumber kedua, tetapi hal ini tidak dapat diabaikan. Termasuk 

data sumber tertulis adalah buku, arsip dan karya ilmiah. 

(3) Foto 

Foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan dapat 

dipakai unutk menelah segi-segi subyektif .  Ada dua  kategori foto yang 

dapat dimanfaatkan alam penelitian kualitatif yaitu foto yang dihasilkan 

orang dan foto yang hasilkan peneliti sendiri. 

Untuk memperoleh data yang valid, sumber data berupa: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer berupa data kata-kata dan tindakan tentang : (a) 

implementasi kebijakan tata ruang kota dalam penataan perumahan 

Kabupaten manokwari (b)Data tentang kendala dalam 

mengimplementasikan kebijakan tata ruang kota melalui observasi (c) 

serta dokumen berupa catatan program kebijakan yang disusun oleh 

BAPPEDA selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang 

diperoleh melalui teknik dokumentasi yang bertujuan memperoleh data 

dari pihak pertama. 



20 
 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, bahan referensi dan hasil-hasil 

kajian yang semuanya mendukung atau meperkaya sumber data  primer. 

Dalam penelitian ini di cari informasi yang diperoleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, juga dari beberapa dokumen yang ada di 

lingkungan BAPPEDA 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan memahami 

setting. Dalam hal ini peneliti masuk sebagian dari subyek penelitian. 

Sehubungan dengan penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data 

berupa pengamatan, wawancara (interview), dan data teknik dokumentasi. 

Menurut Gulo, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian11. 

Teknik pengumpulan data yang dipilih tergantung pada faktor utama dan jenis 

data. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Observasi 

Lincoln mengemukakan beberapa alasan penggunaan teknik observasi : 

pertama, teknik ini didasarkan atas pengamatan secara langsung, kedua, 

                                                             
11  Gulo, W.2002. Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal: 115 
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teknik pengamatan juga memungkinkan melihat sendiri, kemudian 

mencatat kejadian sebagaimana terjadi, ketiga, pengamatan 

memungkinkan mencatat peristiwa dalam situasi berkaitan dengan 

pengetahuan yang diperoleh dari data, keempat, pengamatan merupakan 

alternatif yang menghindari bias data, kelima, memungkinkan memahami 

situasi-situasi yang rumit12. Penjajakan lapangan berusaha mengenal 

segala unsur lingkungan sosial, fiksi dan keadaan alam, sedangkan yang 

dimaksud dengan penilaian keadaan lapangan adalah untuk menilai 

keadaan, situasi, latar dan konteksnya lebih spesifik lagi observasi 

dikatakan sebagai penelitian dengan cara pengindraan yang mengamati. 

Dalam penelitian ini proses observasi adalah mengamati tentang segalah 

sesuatu yang dapat mendukung permasalahan penelitian tentang 

implementasi kebijkan tata ruang Kabupaten Manokwari. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah teknik 

wawancara. Dalam penelitian ini segaja menggunakan teknik wawancara 

mendalam dan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang merupakan suatu cara pengumpulan data secara langsung dengan 

informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang 

masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan informasi yang di 

anggap memahami masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, peneliti sebelum 
                                                             
12  Lexey, Moleong. 2002 Metodologi Penelitian. Bandung: Remaja Rosdakaria. Hal : 126 
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melakukan  wawancara, perlu menentukan informan kunci. Informan 

kunci adalah kepala BAPPEDA/Subyek yang berkopempeten dalam 

permasalahan yang diteliti. 

Menurut Moloeng, teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pernyataan dan yang diwawancarai/ informan. Masalah  

pencatatan data  wawancara merupakan suatau aspek yang amat penting 

dalam wawancara, karena jika dilakukan dengan semestinya, maka 

sebagian dari data akan hilang dan usaha wawancara akan sia-sia.13 

 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen-dokumen resmi 

dalam menjajakin sumber tertulis. Sehingga memperkaya data disamping 

itu dapat membantu penelitian dalam penganalisaan 

Penelitian mencari data sekunder dengan jalan mengadakan studi 

kepustakaan dan rekaman. Lincoln seperti yang diikuti oleh Sonhaji, 

mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh individual dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa atau memenuhi anccountin. Sedangkan dokumen digunakan 

                                                             
13  Lexey, Moleong. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakaria. Hal: 15 
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untuk mengacu setiap tulisan, yaitu dipersiapkan secara khusus untuk 

tujuan tertentu.14 

Terdapat beberapa alasan mengapa penyusun menggunakan sumber ini. 

Pertama, sumber ini selalu tersedia baik yang ada pada BAPPEDA. Kedua 

merupaka sumber informasi yang stabil baik keakuratannya, ketiga 

merupakan sumber informasi yang kaya secara konseptual relevan dan 

mendasar dalam konteknya. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam rangka hasil penelitian, data yang akan dikumpulkan perlu 

dianalisis. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

keseluruhan proses penelitian. Analisis data menyangkut kekuatan analisis 

dan kemampuan mendeskripsikan situasi dan konsepsi yang merupakan 

bagian data dari penelitian. Dengan melakukan analisis data dapat 

memberikan yang berguna dalam memecahkan permasalahan.15 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

pengorganisasian ke dalam suatau pola, kategori dan satuan uraian dasar, 

sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri 

dari catatan lapangan, interview, gambar, foto, dan dokumen berupa laporan, 

artikel, kemudian direduksi dan dikelola untuk memperoleh kesimpulan 

                                                             
14  Sonhaji, Ahmad, 1994. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Dalam Penelitian Kualitatif (Dalam 
buku Penelitian dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan). Penerbit Kalimasahada Press Malang. 
Hal: 74 
15 Lexey, Moleong. 2002 Metpdplogi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rmaja Rosdakaria. Hal: 15 



24 
 

informasi tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelah raduksi data 

(memformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep) yang dilakukan 

dengan membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian 

ini data dianalisis secara normatif melalui studi literatur dan hasil analisis 

bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi. 

Proses analisis dilakukan sejak proses pencarian data dimulai sampai 

akhirnya dirasa telah cukup. Pendekatannya menggunakan pendekataan 

kualitatif, dimana peneliti mencari dan menganalisa atau tanpa harus 

menggunakan sampai seluruh data terkumpul. Jadi proses analisis data 

dilakukan sejak mengumpulkan data maupun setelah selesai menggunakan 

data yang diperoleh dengan analisis kualitatif. 

Analisis data yang dilakukan dengan menerapkan metode analisis 

yang lazim digunakan dalam penelitian lapangan. Penelitian berpedoman  

pada langka-langka sebagai berikut:16 

1. Analisis data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-

menjalin dengan proses pengamatan 

2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaaan dengan gajalah sosial 

yang di amati, yakni menemukan pola-pola tindakan atau 

implementasi kebijakan BAPPEDA yang diteliti 

3. Menyusun secara tentatif proposisi teoritis, berkenaan dengan kategori 

yang dikembangkan/ dihasilkan dari penyusunan taksonomi di atas. 
                                                             
16  Moleong Lexey J. 2001 Metodologi Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakaria. 
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4. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang 

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara. 

5. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan 

upaya :  

 mengembangkan intersubyektif melalui diskusi dengan ketua 

BAPPEDA 

 menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti. 

Disamping itu, untuk menambahkan bobot validitas dan otensitas sumber 

data. Peneliti akan menggunakan strategi internal, yakni : (a)melakukan kritik 

eksteren untuk melakukan otensitas sumber data. (b) melakukan kritik interen 

untuk menentukan kredibilitas informasi yang dikemukakan oleh sumber 

tersebut. 

Selanjutnya, proses analisis data baik ketika mengumpulkan data maupun 

setelah selesai pengumpulan dimulai dengan:17 

a. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber melalui observasi, 

wawancara, studi dokumen dan sebagainya, dibaca dan ditelah dengan 

seksama untuk dijadikan acuan berfikir serta mencari solusi yang 

tepat, dan penelitian lebih lanjut diharapakan menghasilkan hasil data 

yang valid 

                                                             
17  Faisal, Sanapiah. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif, Hakekat Beserta Karakteristik dan variasi. 
Malang : Universitas Negri Malang. Hal: 31 
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b. Data yang terkumpul, direduksi sehingga tersusun secara sistematis, 

akan lebih nampak pokok-pokok terpenting menjadi fokus penelitian, 

guna memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap fenomena yang 

diteliti 

c. Data yang direduksi, di susun dalam satuan-satuan yang berfungsi 

untuk menentukan atau mendefiniskan kategori dari satuan yang telah 

dikategorikan akan diberikan kode-kode tertentu untuk memudahkan 

pengendalian data dan penggunaannya setiap saat, sehingga 

pengendalian data dapat dijadikan pijakan untuk mempermudah 

penyusun. 

 

 

 


