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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan masyarakat pada wilayah perkotaan yang menjadi 

gambaran dari kemajuan dan perkembangan secara nyata adalah kondisi ruang 

publik yang baik. Ruang publik memiliki peranan dalam beberapa kegiatan yaitu 

ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Suksesnya keberadaan ruang publik 

yang baik dapat dibuktikan dengan banyak dikunjungi oleh masyarakat. 

Kebutuhan prasarana berinteraksi dengan orang lain terutama pada wilayah 

perkotaan merupakan daya tarik tersendiri bagi ruang publik. 

Perkotaan atau biasa disebut dengan kota merupakan pusat kegiatan bagi 

sebagian besar masyarakat. Kota dapat dicirikan dengan adanya prasarana 

perkotaan seperti bangunan yang besar bagi pemerintah, rumah sakit, pasar, 

sekolah, taman serta alun-alun yang luas dan jalan aspal yang lebar–lebar.
1
 Kota 

juga merupakan pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat 

dari berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan 

keamanan yang wilayahnya sangat strategis dan penting bagi suatu daerah. Maka 

dari itu keberadaan ruang publik yang baik terutama taman pada suatu daerah 

perkotaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.  

Taman merupakan salah satu ruang publik yang merupakan ruang terbuka 

hijau dan keberadaannya sangat dibutuhkan pada setiap daerah. Taman pada  

                                                           
1
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wilayah perkotaan atau disebut dengan taman kota memiliki arti yaitu sebagai 

lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, 

edukatif atau kegiatan lain pada tingkat kota. Selain itu taman kota juga 

merupakan salah satu prasarana yang disediakan pemerintah kota sebagai tempat 

tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan bunga. Namun seiring berjalannya waktu, 

kondisi ruang publik berupa taman pada wilayah perkotaan jumlahnya semakin 

berkurang dan menyebabkan peningkatan keadaan lingkungan yang tidak sehat.  

Kondisi lingkungan yang tidak sehat tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor utama yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang meningkat dan tidak 

berbanding lurus dengan tersedianya lahan, kurangnya kepedulian dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan ruang publik berupa taman oleh pemerintah dan 

masyarakat, tingginya angka pembangunan yang mengakibatkan hilangnya lahan 

ruang publik. Maka dengan adanya hal ini menyebabkan peningkatan permintaan 

akan ruang khusus untuk pemukiman yang semakin tinggi. Selain itu Imam 

Erwani dalam Roswidyatmoko Dwihatmojo
2
 menyatakan bahwa perkembangan 

fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh urbanisasi. Perkembangan urbanisasi di 

Indonesia dapat diamanati melalui tiga aspek yaitu besarnya jumlah penduduk 

yang tinggal pada suatu kawasan perkotaan, penyebaran penduduk yang tidak 

merata dan laju urbanisasi yang tidak merata. 

Kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan ruang publik yang berupa 

taman masuk kedalam kebijakan ruang terbuka hijau dan dibuat sebagai bentuk 

                                                           
2
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nyata bahwa pemerintah mengatur tentang kelangsungan hidup masyarakat agar 

kondisi lingkungan dapat tetap stabil. Pengertian kebijakan pemerintah pada 

prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Kebijakan pemerintah 

mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik 

oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut 

kepentingan umum. 

Peraturan pemerintah yang berkaitan dalam pemanfaatan ruang terbuka 

hijau adalah Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan. Isi penting dalam kebijakan tersebut adalah pengaturan tentang 

proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan yaitu minimal sebesar 30% 

yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau 

privat dari total luas wilayah. Taman kota termasuk kedalam ruang terbuka hijau 

publik yang dalam penyediaan dan pemeliharaan merupakan tanggungjawab 

Pemerintah Kota. Namun tidak seluruh perkotaan yang terdapat di Indonesia 

dapat memenuhi standart minimal tersebut karena kurangnya lahan yang berupa 

lahan terbuka hijau maupun lahan yang tak berbangun dan hal tersebut merupakan 

bentuk dari kerusakan ekologis wilayah perkotaan. 

Salah satu cara pemerintah untuk mensiasati kurangnya lahan terbuka 

hijau dengan kurang terpenuhinya standart minimal ruang terbuka hijau adalah 

dengan melakukan revitalisasi pada suatu kawasan yang tertentu. Revitalisasi 

adalah upaya untuk peningkatan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan 

kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan 
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sebelumnya. Tujuan revitalisasi kawasan adalah meningkatkan vitalitas kawasan 

terbangun melalui intervensi perkotaan yang mampu menciptakan pertumbuhan 

dan stabilitas ekonomi lokal, terintegrasi dengan sistem kota, layak huni, 

berkeadilan sosial, berwawasan budaya dan lingkungan. 

Dasar pelaksanaan revitalisasi terdapat pada Peraturan Menteri Pekerja 

Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan yang 

didalamnya menjelaskan bahwa revitalisasi akan dilakukan dengan 

mempertimbangkan isu yang salah satunya yaitu isu tentang degradasi kualitas 

lingkungan kawasan. Isu tersebut didalamnya mencangkup tentang permasalahan 

pembangunan kawasan terbangun yaitu berupa aspek kerusakan ekologi 

perkotaan.  

Keadaan minimal proporsi ruang terbuka hijau yang belum tercapai hingga 

saat ini terjadi pula di Kota Malang.  Setiap tahun, kondisi Kota Malang menjadi 

semakin menjadi panas pada musim kemarau dan terjadi banjir pada musim 

penghujan
3
. Kota yang terkenal dengan kesejukan udaranya mencapai suhu 18 

hingga 22 derajat celcius dengan berjalannya waktu, saat ini suhu udara dapat 

mencapai angka 30 hingga 32 derajat celcius
4
 yang hampir menyerupai suhu pada 

Kota Jakarta. Udara Kota Malang tahun 2014 lebih kering dibanding tahun 2013  

yang di sebabkan karena semakin berkurangnya jumlah pepohonan dan tanaman 

hijau
5
.  

                                                           
3
 Riyanto, Wahyu Hidayat, “Malang, Kota Kita”, Malang : Umm Press, 2007 

4
 Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Suhu Minimum, Rata-Rata, dan Maksimum Menurut Bulan 

Tahun 2005-2014”, http://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/427,diakses tanggal 19 

Mei 2016 
5
 BPS Kota Malang, Statistik Daerah Kota Malang 2015, Malang : BPS Kota Malang, 2015 

http://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/427
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Peningkatan pembangunan baik berupa pemukiman maupun pertokoan 

yang disebabkan karena pertambahan penduduk merupakan penyebab utama dari 

semakin buruknya kondisi lingkungan di Kota Malang.  Tercatat dalam lima tahun 

sejak tahun 2010 hingga 2015 jumlah peningkatan penduduk Kota Malang yang 

awalnya sebanyak 828.491 jiwa menjadi 851.298 jiwa
6
. Hal ini merupakan faktor 

terjadinya perubahan fungsi lahan seperti fungsi dari lahan ruang terbuka hijau 

yang berubah menjadi pemukiman maupun menjadi bangunan perbelanjaan. 

Beberapa ruang publik yang pada awalnya berupa taman juga telah berubah fungsi 

sebagai lahan terbangun yang menghilangkan fungsi ekologis dari taman tersebut. 

Keberadaan dan penyediaan ruang publik berupa taman  masuk kedalam 

kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Malang diatur ke dalam Peraturan 

Pemerintah Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010–2030 yang dibuat oleh pemerintah 

Kota Malang sebagai payung hukum untuk membangun kembali ruang terbuka 

hijau untuk masyarakat sebagai penyeimbang ekologi pada wilayah Kota Malang. 

Namun pada kenyataannya menunjukkan meskipun terdapat kebijakan tersebut 

namun hasilnya masih belum berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan 

ruang terbuka hijau yang ada khususnya pada taman kota.  

Pengalihan lahan seluas 28 hektar yang berupa taman APP di Tanjung 

yang merupakan contoh kasus pengalihan lahan taman. Bekas kampus Akademi 

Penyuluh Pertanian (APP) telah berubah menjadi kawasan perumahan mewah 

(Ijen Nirwana). Adapula ruang terbuka hijau pada stadion Gajayana yang berubah 
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menjadi gedung pusat perbelanjaan, kompleks perumahan mewah, pertokoan yang 

memakan kurang lebih delapan hektar kawasan ruang terbuka hijau. Kejadian 

pengalihan lahan ruang terbuka hijau atau taman kota menjadi kawasan 

pemukiman merupakan dampak dari terus berkembangnya jumlah penduduk yang 

mempengaruhi pada jumlah kebutuhan pemukiman yang semakin meningkat tiap 

tahunnya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah saat ini telah mulai 

kembali mengembangkan jumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang termasuk 

juga pembenahan tata kota dengan mulai menyusun tentang Rencana Detil Tata 

Ruang Wilayah (RDTRW) yang merupakan turunan dari Perda Kota Malang 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010 – 

2030
7
. Rencana Detil Tata Ruang Wilayah penting dibahas saat ini jika mengingat 

jumlah ruang terbuka hijau di Kota Malang masih kurang yaitu untuk ruang 

terbuka hijau publik hanya 15%. Selain itu presentase ini menurun jika 

dibandingkan dengan banyaknya ruang terbuka hijau pada tahun 2014 yang 

sebesar 15,2%. Selain itu pada kenyataannya jumlah kebutuhan ruang terbuka 

hijau juga masih sangat jauh dari jumlah ketersediaan lahan yang tersisa yaitu 

hanya sebanyak 2,8 % dari total luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km
2
.  

Permasalahan pengalihan lahan yang telah terjadi berbeda dengan gerakan 

yang di canangkan oleh Walikota pada tahun 2004
8
 yaitu gerakan penghijauan 

dengan slogan gerakan Malang Ijo Royo – Royo yang merupakan gerakan 

                                                           
7
 Surya Malang, Rencana Detil Tata Ruang Wilayah Kota Malang Mulai Dibahas, DPRD : Perlu 

Konsistensi, http://suryamalang.tribunnews.com/2016/03/21/rencana-detil-tata-ruang-wilayah-

kota-malang-mulai-dibahas-dprd-perlu-konsistensi, diakses tanggal 21 Mei 2016 
8
 Ibid, hl.3 
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rekreatif untuk menjaga ruang terbuka hijau di Kota Malang dengan cara 

menanam pohon dan ada pula program pemerintah pada tahun 2011 dengan 

mengembangkan delapan strategi peningkatan ruang terbuka hijau (green 

planning and design, green open space, green community, green waste, green 

transportation, green energy, green building dan green water) yang terbagi 

menjadi beberapa fase yang hingga saat ini sudah ada dua fase yaitu fase pertama 

pada tahun 2011 – 2012 dan fase kedua pada tahun 2013 hingga sekarang. 

Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah serta manfaat ruang publik 

berupa taman saat ini adalah dengan dilakukannya revitalisasi sebagai upaya  

untuk menghidupkan kembali fungsi taman-taman di Kota Malang. Terdapat 

sembilan titik yang telah direvitalisasi oleh pemerintah Kota Malang yaitu Taman 

Alun-alun Kota Malang, Taman Slamet, Hutan Malabar, Taman Merbabu, Taman 

Trunojoyo, Taman Kunang-kunang, Taman Merjosari, Tugu Ijen dan Taman 

Mojolangu. Lokasi yang strategis dan mudah diakses kendaraan umum dan 

pribadi merupakan penyebab utama sembilan titik taman tersebut telah 

direvitalisasi terlebih dahulu. 

Revitalisasi yang telah dilakukan sebagian besar menggunakan dana 

bantuan atau CSR (Corporate Social Responsibility) yang didapat dari berbagai 

program seperti kerjasama usaha, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap 

lingkungan. Namun sayangnya tidak semua hasil dari revitalisasi tersebut tetap 

dalam kondisi baik. Hal ini terlihat dengan kurang terawatnya fasilitas taman 

seperti pada taman trunojoyo karena terdapat beberapa fasilitas taman yang tidak 

berfungsi bahkan rusak di dalam wilayah taman ini. Kurang terawatnya fasilitas 
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tersebut tentu membuat hasil dari kegiatan revitalisasi itu menjadi sia-sia. Selain 

itu kegiatan pemerintah untuk merevitalisasi beberapa ruang publik berupa taman 

adalah untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau sayangnya tetap tidak 

menyebabkan jumlahnya keberadaan ruang terbuka hijau ini semakin meningkat
9
. 

Penelitian ini memfokuskan bagaimana langkah-langkah pemerintah 

dalam pelaksanaan kebijakan untuk pemanfaatan ruang publik di Kota Malang 

demi menjaga keseimbangan ekosistem yang ada dalam waktu berkepanjangan. 

Oleh karena itu judul yang diangkat oleh peneliti adalah “Kebijakan Pemerintah 

Dalam Pemanfaatan Ruang Publik Melalui Revitalisasi Taman di Kota 

Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan ruang publik 

melalui revitalisasi taman di Kota Malang? 

2. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam kebijakan pemanfaatan ruang 

publik melalui revitalisasi taman di Kota Malang ? 

 

 

 

                                                           
9
 Surya Malang, 2016, Pemkot Giat Revitalisasi Taman, Tapi Luasan RTH Masih di Bawah 

Ketentuan Undang-Undang, http://suryamalang.tribunnews.com/2016/04/02/pemkot-giat-

revitalisasi-taman-tapi-luasan-rth-masih-di-bawah-ketentuan-undang-undang?page=3 diakses 

tanggal 21 Mei 2016 

http://suryamalang.tribunnews.com/2016/04/02/pemkot-giat-revitalisasi-taman-tapi-luasan-rth-masih-di-bawah-ketentuan-undang-undang?page=3
http://suryamalang.tribunnews.com/2016/04/02/pemkot-giat-revitalisasi-taman-tapi-luasan-rth-masih-di-bawah-ketentuan-undang-undang?page=3
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kebijakan tentang pemerintah dalam pemanfaatan 

ruang publik melalui revitalisasi taman di Kota Malang 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan dalam 

kebijakan pemanfaatan ruang publik melalui revitalisasi taman di Kota 

Malang  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang bagaimana bentuk kebijakan 

pemerintah dalam pemanfaatan ruang publik melalui revitalisasi taman di 

Kota Malang. Serta agar dapat digunakan sebagai dasar peneliti sejenis dan 

diharapakan dapat menjadi penelitian dengan sifat berkelanjutan. Penelitian 

ini berkaitan dengan mata kuliah yang pernah di tempuh atau wajib di tempuh 

peneliti yaitu mata kuliah Urban Politik 

2. Manfaat Praktis :  

a. Manfaat bagi instansi terkait : Diharapkan mampu menjadi acuan atau 

rekomendasi kepada institusi maupun pihak yang terkait dalam pemanfaatan 

ruang publik melalui revitalisasi taman di Kota Malang. 

b. Manfaat bagi masyarakat : diharapkan mampu memberikan atau sebagai 

bahan dalam pendidikan yang berdampak kemasyarakat agar lebih 

memahami dan menguasai tentang pentingnya pemanfaatan ruang publik  
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khususnya pada sektor pertamanan demi kenyamanan dan kelangsungan 

hidup pada lingkup Kota Malang 

 

E. Definisi Konsep dan Operasional 

1. Definisi Konsep 

a. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan melalui sudut pandang sebagai sistem memiliki elemen-

elemen dalam proses pembentuknya. Definisi Kebijakan menurut Thomas R. 

Dye dalam Dunn (2000 : 110) terdapat tiga elemen kebijakan. Dye 

menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik 

(public policy), pelaku kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan 

kebijakan (policy environment). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan 

saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai 

andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh 

keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. 

 

b. Ruang Publik 

Pada dasarnya, ruang publik ini merupakan sesuatu wadah yang dapat 

menampung aktivitas tertentu dari manusia, baik secara individu maupun 

berkelompok. Ruang publik merupakan syarat penting dalam demokrasi. 

Menurut Habermas
10

 definisi ruang publik adalah tempat masyarakat 
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 Jurgen Habermas, Ruang Publik, Kreasi Wacana, Bantul, 2015 
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berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis masyarakat. Secara 

defenitif dijelaskan juga sebagai ruang yang terletak diantara komunitas 

ekonomi dan negara tempat publik melakukan diskusi yang rasional, 

membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap 

pemerintah. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan, tidak ada 

intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya dan harus mudah diakses 

oleh semua masyarakat. 

Habermas merumuskan ruang publik dalam lima macam yaitu Pertama, 

suatu aktivitas dalam kehidupan sosial dimana semacam opini publik 

dibentuk. Kedua, orang-orang privat yang berkumpul sebagai suatu publik 

untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat kepada Negara. Ketiga, 

ruang publik merupakan ruang dimana orang-orang privat berkumpul sebagai 

publik. Keempat, orang-orang privat yang menggunakan rasionya secara 

publik. Kelima, ruang publik ialah ruang yang memediasi masyarakat dan 

negara, dimana publik mengorganisasikan diri mereka secara mandiri sebagai 

pengusung opini publik. 

 

c. Revitalisasi 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang 

Pedoman Revitalisasi Kawasan menjelaskan revitalisasi adalah upaya untuk 

meningkatkan nilai lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam 

suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (pasal 1 
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ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budi daya ( pasal 1 ayat 4).  

Revitalisasi kawasan adalah upaya untuk menghidupkan kembali 

kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan 

mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki 

atau pernah dimiliki atau yang seharusnya dimiliki oleh sebuah kota sehingga 

diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas lingkungan kota yang 

pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dari penghuninya.  

Menurut Martukusumo menjelaskan bahwa rencana revitalisasi harus 

dilandasi oleh Pertama, Intervensi fisik yaitu meliputi perbaikan dan 

peningkatan kualitas maupun kondisi fisik bangunan. Kedua, dukungan 

ekonomi melalui revitalisasi ekonomi yang diawali dengan proses peremajaan 

artefak urban harus mendukung proses perbaikan kegiatan ekonomi. Ketiga, 

rekayasa sosial melalui revitalisasi sosial adalah suatu keberhasilan 

menciptakan suatu kawasan yang menarik. Kemudian proses revitalisasi 

menurut Ichwan bukan hanya berorientasi pada keindahan fisik, tetapi juga 

harus mampu meningkatkan stabilitas lingkungan, pertumbuhan 

perekonomian masyarakat pelestarian dan pengenalan budaya.
11

 

Berdasarkan pengertian revitalisasi diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa revitalisasi merupakan salah satu langkah untuk mengembalikan 

kondisi ekologi atau lingkungan yang telah rusak kembali seperti sedia kala 

                                                           
11

 Ichwan, Rido Matari (2004), “Penataan dan Revitalisasi sebagai Upaya Meningkatkan Daya 

Dukung Kawasan Perkotaan”, Makalah pribadi Pengantar ke Falsafah Sains, Sekolah Pasca 

Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor, Bogor 
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dengan tujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan lingkungan yang bersih 

dengan keadaan lingkungan yang terdapat pada suatu wilayah. 

 

2. Definisi Operasional 

a. Pihak terlibat 

1. Pemkot Malang (DPKP bagian Pertamanan) 

2. Swasta / investor 

3. Masyarakat Kota Malang 

b. Latar belakang revitalisasi taman 

1. Pemanfaatan ruang publik berupa taman  yang  kurang 

2. Pengalih fungsian lahan ruang terbuka hijau menjadi  lahan  

terbangun 

c. Waktu terjadinya revitalisasi taman 

Pasca ditetapkannya Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Daerah Kota Malang 

d. Kebijakan pemanfaatan ruang publik  

1. Rencana aksi kebijakan (sesuai dengan tahapan kebijakan) 

2. Hasil sebuah kebijakan (output value) revitalisasi taman oleh DPKP 

Kota Malang 

 

 

 



14 
 

F. Kerangka Berpikir 

Guna mempermudah argumen dalam penelitian ini, dibangun dalam kerangka 

berpikir sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 
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Kota) 

Implementasi Kebijakan 

(Pelaksanaan Revitalisasi 

Taman Kota ) Perda No 4 

Tahun 2011 

Faktor yang mempengaruhi Kebijakan 

1. Internal 

2. Eksternal 

Evaluasi Kebijakan 

(Progress Revitalisasi) 

Kebutuhan Masyrakat Terhadap 

Ruang Publik  termasuk didalamnya 

RTH 

Aturan yang mengatur 

adalah Permen PU Nomor 

5/PRT/M/2008 

RTH Kota Malang adalah 15% 
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Bedasarkan kerangka berpikir tersebut peneliti dapat menjelaskan bahwa 

interaksi antar masyarakat disuatu wilayah memerlukan ruang publik sebagai 

sarana fisik, pentingnya ruang publik seperti ruang terbuka hijau dijelaskan dalam 

peraturan menteri pekerjaan umum nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hiaju di Kawasan Perkotaan. Isi 

Penting dalam kebijakan tersebut adalah pengaturan tentang proporsi ruang 

terbuka hijau pada wilayah perkotaan yaitu minimal sebesar 30% yang terdiri dari 

20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat dari total luas 

wilayah. 

Kota Malang sebagai salah satu Kota terbesar kedua di jawa timur 

mempunyai total lahan terbuka hijau sebesar 15%. Dengan prosentase tersebut, 

Kota Malang belum mampu menghadirkan ruang publik yang komprehensif bagi 

seluruh masyarakat. Hal ini kemudian menjadi perhatian yang cukup serius dari 

pemerintah untuk menambah luasan total ruang terbuka hijau yang ada Di Kota 

Malang melalui serangkaian aturan dan kebijakan yang mengikat. 

William Dunn menjabarkan bahwa sebuah kebijakan terdiri dari rumusan 

masalah, formulasi kebijakan, dasar formulasi kebijakan, implementasi kebijakan 

serta evaluasi kebijakan. Jika dihubungkan dengan kebijakan pemerintah Kota 

Malang untuk menambah prosentase ruang terbuka hijau maka rumusan masalah 

dimulai dari kurangnya prosentase jumlah RTH yang ada Di Kota Malang yang 

menyatakan bahwa sebuah Kota haruslah mempunyai RTH sebesar 30% dari total 

luas wilayah Kota tersebut. Setelah permasalahan dijabarkan, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan formulasi kebijakan.  
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Formulasi kebijakan adalah melakukan kajian terhadap Masalah yang 

sudah masuk dalam agenda kebijakan yang selanjutnya dibahas oleh para pembuat 

kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah 

yang ada. Formulasi Kebijakan yang ditentukan haruslah mempunyai dasar acuan 

yang kuat sehingga legitimasi dari sebuah kebijakan tersebut menjadi kuat juga. 

Adapun Hasil dari formulasi kebijakan terkait dengan bagaimana cara agar 

prosentase jumlah RTH Di Kota Malang bertambah adalah dengan cara 

merevitalisasi taman Kota. 

Langkah selanjutnya setelah formulasi kebijakan ditentukan adalah 

implementasi kebijakan, implemeentasi kebijakan adalah mengeksekusi semua 

rencana yang telah diformulasikan. Implementasi kebijakan harus dibuat 

berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang antar pemangku kebijakan. Terkait hal tersebut, 

pemerintah Kota Malang telah membuat Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010 – 2030. Perda ini menjadi acuan 

dalam melakukan implementasi kebijakan terkait pelaksanaan revitalisasi taman 

kota. 

Implementasi kebijakan seringkali juga dipengaruhi oleh faktor internal 

maupun eksternal, faktor-faktor inilah yang kemudian membuat sebuah kebijakan 

yang sudah diformulasikan dengan baik seringkali dilapangan menjadi terhambat. 

Hal ini tentunya juga mempengaruhi hasil atau evaluasi dari sebuah kebijakan. 

Faktor internal terdiri dari kondisi aparatur pelaksana kebijakan yang kurang 

kompeten dan sebagainya, adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor yang 
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terdiri dari berbagai kepentingan lain yang terlibat didalam sebuah kebijakan. 

Salah satu faktor eksternal dalam konteks pelaksanaan kebijakanrevitalisasi taman 

kota yang ada Di Kota Malang adalah masih banyaknya alih fungsi lahan dalam 

bentuk kawasan pemukiman serta kawasan perniagaan. Evaluasi kebijakan perlu 

dilakukan agar mengetahui apakah kebijakan yang sudah dilaksanakan sesuai 

dengan formulasi kebijakan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang tejadi 

diawal. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dan 

menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian deskriptif memiliki 

pengertian yaitu salah satu cara penelitian dengan menggambarkan serta 

menginterpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa 

dilebih-lebihkan. Penelitian deskriptif sering disebut sebagai noneksperimen, 

dikatakan demikian karena penelitian ini seseorang yang meneliti tidak 

melakukan manipulasi dan juga selalu mengutamakan fakta, sehingga peneliti 

ini murni menjelaskan dan menggambarkannya.
12

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang bersifat utama yang didapatkan dari 

melalui hasil observasi dan wawancara langsung dengan objek penelitian. 

                                                           
12

 Bagong S. dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta : PT. 

Adhitya Andrebina Agung, 2005 
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b. Data Sekunder 

Data skunder adalah data yang didapatkan melalui refrensi atau 

dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip, media cetak, maupun internet 

yang berkaitan dengan kebutuhan data untuk melengkapi penelitian. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data memiliki tujuan untuk memperoleh data yang sifatnya 

akurat dan hasil yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Tujuan 

dari pengumpulan data tersebut sebagai pemecahan masalah yang ada pada 

penelitian ini. Terdapat beberapa jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut : 

a. Observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

melakukan penelitian secara langsung dilapangan untuk mengetahui 

dan memahami serta memperoleh gambaran rill tentang jawaban dari 

permasalahan penelitian ini yang di ketahui oleh subjek penelitian. 

Peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung target taman 

yang telah direvitalisasi di Kota Malang. 

b. Wawancara langsung yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan jawab secara langsung antara peneliti terhadap 

nara sumber atau sumber data dengan tujuan tertentu sebagai penjelasan 

detail tentang jawaban atas permasalah dalam penelitian. Wawancara 

akan dilakukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Kota Malang dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

Kota Malang dengan harapan mendapat data langsung terkait dengan 
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keadaan lapang berupa masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam 

kebijakan tersebut.  

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada dokumen-

dokumen tertentu dari beberapa sumber seperti catatan arsip maupun 

website Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang dan 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang. 

 

4. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, karena sebagai 

subyek yang mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya. Maka dalam 

penelitian ini sangat berhati-hati dalam menentukan informan, agar didapatkan 

informasi yang valid dan lengkap. Adapun subyek penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang kemudian 

per tanggal 1 Januari 2017 melakukan perubahan Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja (STOK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah menjadi Badan Perencanaan, Penelitian 

dan Pengembangan Kota Malang 

b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang kemudian per tanggal 1 Januari 

2017 melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (STOK) 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
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Perangkat Daerah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Kota Malang 

 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menunjang 

penelitian ini. Selain itu pentingnya lokasi penelitian dimaksud agar peneliti 

mampu mengungkapkan fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan 

dua lokasi yaitu : 

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang 

Jl. Tugu No.1 Malang, Jawa Timur, Telp. (0341) 366922, (0341) 328771,  

e-mail : barentitbang@malangkota.go.id 

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang 

Jl. Bingkil No. 1 Kota Malang, Jawa Timur, Telp. (0341) 344782,                           

e-mail : dpkp@malangkota.go.id, website : http://dpkp.malangkota.go.id 

 

6. Teknik Analisis Data 

Jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif 

maka akan digunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan 

Humberman 
13

 bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen 

antara lain : 

 

                                                           
13

 Huberman, Miles, 2007. Analisis Data Kualitatif, (UI) Press : Jakarta. Hal 20 

mailto:barentitbang@malangkota.go.id
mailto:dpkp@malangkota.go.id
http://dpkp.malangkota.go.id/
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a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data yang 

dimaksud adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang ada 

dilapangan sesuai dengan judul penelitian yaitu Kebijakan Pemerintah 

Dalam Pemanfaatan Ruang Publik Melalui Revitalisasi Taman di Kota 

Malang 

b. Reduksi Data 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformsi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak 

pengumpulan data dimulai dengan ringkasan, mengkode, menelusur tema, 

membuat gugusan-gugusan, menulis dan sebagainya dengan maksud 

menyisihkan data / informasi yang tidak relevan dengan mencari fokus 

atau pokok permasalahan terhadap kebijakan pemerintah dalam 

pemanfaatan ruang publik melalui revitalisasi taman, dari hal tersebut 

nantinya akan didapat hasil penelitian yang valid. 

c. Display Data  

Display data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi 

yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu darigambaran keseluruhan. Pada 
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tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai 

dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap 

sub pokok permasalahan. Hal ini dimaksud untuk memperkuat hasil 

reduksi data yang diolah lebih lanjut 

d. Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. 

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencarimakna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. 

Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan cara membandingkan 

kesesuaian atau persamaan pernyataan dari subyek penelitian dengan 

makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


