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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai studi terdahulu, yang berisi tentang 

hasil penelitian terdahulu, fokus penelitian yang sejenis dan pembeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selain dari pada itu, hasil penelitian 

terdahulu ini juga menjadi bahan acuan peneliti dalam melaksanakan penelitian 

ini. Penulis memuat beberapa jurnal yang dijadikan referensi dimana jurnal 

tersebut berkaitan dengan penelitian penulis. 

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul Lina Maria Ulfa (2018); 

Collaborative Governance dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Taman Kota Surabaya, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teori 

dari Anshell dan Gash karena penulis beranggapan bahwa komponen yang 

terdapat dalam teori tersebut sangatlah komprehensif dan tepat digunakan dalam 

menjawab permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

bahwa proses kolaborasi tersebut sudah memenuhi komponen kolaborasi yaitu 

kondisi awal, kepemimpinan, proses kolaborasi dan hasil kolaborasi. Dalam 

pelaksanaan kegiatan ini yang menjadi inisiator adalah pemerintah daerah1. 

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul Asti Amelia Novita 

Collaborative Governance Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan 

Pertambangan, dalam paper ini penulis menggunakan teori collaborative 

 
1 Lina Maria Ulfa (2018); Collaborative Governance dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Taman Kota Surabaya;  
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governance dari Anshel dan Gash, dan pada kegiatan ini menekankan pada 

pelibatan menyeluruh stakeholder dalam seluruh aktivitas pertambangan telah 

menawarkan pandangan dan model baru dalam penjaminan lingkungan hidup. 

Pihak-pihak yang terkait antara lain Negara, industry ekstraktif dan masyarakat 

yang memiliki peran masing-masing di dalamnya2.  

Penelitian yang ketiga berjudul dinamika collaborative governance dalam 

festival legu gam sebagai wisata cultural kota Ternate, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui proses collaborative governance, disini peneliti menggunakan 

teori dari Emerson, Nabatchi dan Balogh. Dimana dalam teori tersebut meliputi 

beberapa indikator diantaranya dinamika kolaborasi, kegiatan, dan hasil 

sementara. Dalam dinamika pola kolaborasi terdapat beberapa aspek diantaranya 

keterlibatan, motivasi bersama dan kapasitas. Tujuan dari kolaborasi itu sendiri 

untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan secara bersama-sama yang tidak 

dapat dicapai secara mandiri3. 

Penelitian yang terakhir berjudul Denok Kurniasih, Paulus Israwan 

Setyoko, Dan Moh. Imron (2017); Collaborative Governance Dalam Penguatan 

Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di 

Kabupaten Banyumas. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori dari Anshel 

dan Gash adapun indikator dari teori tersebut adalah inditifikasi proses face to 

 
2 Asti Amelia Novita Collaborative Governance Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan 

Pertambangan, Vol 4 Nomor 01 
3 Sumitro S. Syawal Dan Suleman Samuda, Dinamika Collaborative Governance Dalam Festival Legu 

Gam Sebagai Wisata Cultural Kota Ternate 
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face dalam pelaksanaan SLBM, indentifikasi proses negosiasi dalam pelaksanaan 

program SLBM, dan identifikasi proses konsesus dalam sistemm kelembagaan4. 

2.2 Kemunculan Collaborative Governance Sebagai Suatu Konsep 

Collaborative governance merupakan salah satu konsep yang dewasa ini 

menjadi suatu kajian penting dan menarik dalam konteks studi ilmu 

pemerintahan. Kompleksitas perkembangan, kondisi, dan tantangan yang dialami 

pemerintah menuntut dilaksanakannya konsep yang memadahi adanya integrasi 

beberapa stakeholder yang secara bersama-sama melakukan kerjasama atau 

kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Anshell dan Gash menyatakan 

bahwa konsep collaborative governance merupakan hasil dari kegagalan-

kegagalan yang dialami oleh pemerintah seperti kegagalan dalam hal pelaksanaan 

program dan munculnya politisasi suatu kebijakan akibat dominasi aktor tunggal 

dalam perumusannya5, sehingga diperlukannya hubungan antar stakeholder baik 

individu maupun kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mencari 

solusi dalam kondisi keterbatasan sumber daya6. 

Sementara itu, Emerson dan Nabatchi secara lebih spesifik 

mengidentifikasi bahwa ada dua faktor utama yang menjadi tuntutan dan 

kebutuhan bagi pemerintah untuk melaksanakan konsep collaborative 

 
4 Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, Dan Moh. Imron (2017); Collaborative Governance 

Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di 

Kabupaten Banyumas 

5Ansell, Chriss dan Alison Gashh. 2007. Collaborative governance in theory and practice. Journal of 

Public Administration Research and Theory. Hal 544 
6 Agranoff, Robert Dan Michael Mcguire, 2003, Collaborative Public Management: New Strategis 

For Local Governments, Washington, D.C: Georgetown University Press 
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governance, yaitu wicked problem atau permasalahan besar yang dialami 

pemerintah dan adanya pergeseran paradigma dari government menuju 

governance.7 

Wicked problem yang dialami oleh pemerintah merujuk pada 

permasalahan yang sulit untuk dipecahkan karena faktor kurangnya informasi, 

sumber daya yang sangat minim dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. 

Adapun masalah yang sulit untuk ditangani sendiri oleh pemerintah yaitu sektor 

pendidikan; kesehatan masyarakat; keadilan; kriminal; transportasi; dan 

lingkungan8. Permasalahan tersebut bersifat kompleks dan dinamis, sehingga 

untuk menyelesaikan masalah diperlukan adanya sebuah kolaborasi antar 

organisasi maupun individu9. Melihat hal tersebut ada alasan mengapa suatu 

organisasi perlu melakukan kolaborasi dengan stekholder lain karena dengan 

adanya kolaborasi maka suatu kegiatan atau tugas dalam pengerjaannya lebih 

efektif, efisien, dan adapun keuntungan yang diperoleh dapat berupa fisik maupun 

non fisik10. 

Collaborative governance juga muncul karena adanya pergeseran 

paradigma dari government menuju governance. Hal ini memunculkan istilah 

 
7Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. Collaborative Governance Regime. Washington:  

    Georgetown University. Hal 5-6 
8 Loc.cit Hal 6 
9 Donahue, John D. & Richard J. Zeckhauser, 2011, Collaborative Governance; Provate Roles For 

Public Goals In Turbulent Times, New Jersery: Princenton University Press 
10 Fendt, Thomas Christian 2010, Introducting Electronic Suplly Chain Collaboration In China; 

Evidence From Manufacturing Industries. Berlin : Universitatsverlag Der Technischen Universitat 

Berlin 
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“less government and more governance”11;atau juga munculnya istilah 

”governing without government”12. Lebih lanjut, perubahan tersebut 

memunculkan adanya beberapa karakteristik baru yang harus dimiliki oleh sebuah 

pemerintahan yang antara lain seperti aspek kekuasanaan pemerintah yang 

menyebar dan tidak lagi sentralistis melainkan desentralistis; pengambilan 

keputusan yang dilakukan secara kolektif melalui sebuah konsensus baik dengan 

lingkungan internal maupun eksternal dari organisasi pemerintah; dan relasi atau 

hubungan antar organisasi yang bersifat horisontal atau setara. Perubahan 

paradigma dari government  ke governance dimaksudkan untuk menunjukkan 

akan perlunya gelombang baru reformasi pemerintahan kearah yang lebih baik. 

Selanjutnya, sebagai suatu konsep Collaborative governance tidak begitu 

saja dimaknai sebagai segala jenis upaya yang mana melibatkan multi organisasi 

menyangkut isu-isu kebijakan publik dari pemerintah. Untuk itu perlu terlebih 

dahulu memaknai munculnya konsep collaborative governance. Konsep tersebut 

yakni konsep governance dan collaboration atau kolaborasi. 

Pertama-tama, perlu dimulai dengan konsep governance yang nampak 

sederhana, namun memiliki makna yang kompleks. Secara umum, governance 

dapat merujuk pada “the act of governing” atau bagaimana aktor-aktor 

menggunakan proses-proses dan menentukan keputusan untuk menjalankan 

wewenang dan kontrolnya; memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk 

 
11 Cleveland, Harlan. 1972. The Future Executive: A Guide for Tomorrow’s Managers. New York: 

Harper & Row. Hal 13 
12 Rhodes, R.A.W. 1996.The New Governance: Governing Without Government. Journal Political 

Studies Volume 44 No 4. 
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mengambil keputusan sesuai dengan prinsip, norma dan prosedur yang berlaku13. 

Dengan kata lain, konsep governance secara umum menunjukkan suatu kondisi 

tatkala  pemerintah bukan lagi dipahami sebagai aktor tunggal dalam 

penyelenggaraan pemerintah, karena dalam praktiknya perlu untuk melakukan 

interaksi dengan melibatkan organisasi atau stakeholder seperti masyarakat dan 

swasta. 

Konsep kedua dalam collaborative governance yaitu collaboration atau 

kolaborasi. Margerum secara lebih spesifik mendefinisikan kolaborasi sebagai 

sebuah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan 

cara musyawarah untuk menghasilkan suatu konsensus14. Pendapat ini lebih 

menekankan pada kolaborasi dalam aspek suatu kegiatan perencanaan yang 

dilakukan melalui musyawarah dan konsensus. Sementara Gray dalam Thompson 

dan Perry mendefinisikan kolaborasi sebagai subuah proses dimana semua aktor 

beinteraksi melalui negosiasi formal dan informal; secara bersama-sama membuat 

kesepakatan tentang stuktur yang mengatur hubungan untuk menyatukan para 

aktor; melibatkan norma dan adanya hubungan saling menguntungkan15.  

Setelah dijabarkan mengenai dua konsep yaitu governance dan kolaborasi 

yang menjadi dasar dari konsep collaborative governance, maka kali ini perlu 

mengidentifikasi beberapa pendefinisian dari collaborative governance sebagai 

sebuah konsep. Karena definisi dari beberapa ahli juga beragam tentang konsep 

 
13Frederickson, H. George & Kevin B Smith.  2007. The Public Administration Theory Primer. United 

State of America: Westview Press. 
14Loc.cit. Emerson & Nabatchi. Hal 16 
15Thomson, A.M. and Perry, J.L. 2006.Collaboration processes: Inside the black box. Journal  

Public Administration Review  Vol. 66 (Special Issue). Hal 23 
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collaborative governance. Berawal dari pendapat yang dikemukaan oleh Ansell 

dan Gash bahwa yang memiliki definisi collaborative governance sebagai sebuah 

kesepakatan yang mana satu atau lebih organisasi publik secara langsung 

berinteraksi dengan stakeholder non-pemerintah dalam sebuah proses pembuatan 

kebijakan secara formal, berorientasikan konsensus, delibaratif, dan bertujuan 

untuk membuat dan mengimplementasi kebijakan publik serta melakukan 

pengelolaan terhadap program dan suatu aset-aset tertentu. Pendapat ini 

menekankan pada kegiatan yang formal, artinya tidak hanya proses perumusan 

kebijakan namun juga pada tahap implementasi kebijakan dan program yang 

dilakukan secara bersama-sama. 

Model penguatan kelembagaan collaborative memiliki peran penting 

dalam membangun keterlibatan masyarakat. Model ini mampu memperkuat 

sistem jejaring dan arus informasi serta mengurangi ketidaksepemahaman antar 

stakeholder. Model ini juga dapat memperjelas peran masing-masing stakeholder 

serta akuntabilitasnya. 16 

Kolaborasi dapat diartikan sebagai bekerja bersama atau kerja bersama  

dengan orang lain. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang aktor atau seorang 

individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. 

Setiap orang yang melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki ketentuan 

syarat dan kondisi tertentu dimana hal tersebut sangat bervariasi. Kata 

“collaboration” pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas dalam 

 
16 Bryson, John. M, Crosby, Barbara.C&Stone, Melis, 2006. The Design and Implementation of Cross-

sector Collaboration: Proposotions from the Literature, Public Administration Review, Dec. 2006:44-5 
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perkembangan industrialisasi, munculnya organisasi yang lebih kompleks dalam 

pembagian kerja17.  

Konsep collaborative governance menurut Ansell dan Gash lebih 

menekankan pada kolaborasi yang dilakukan oleh 3 sektor sektor sekaligus yakni 

public agency melalui pemerintah, sektor privat yang merujuk pada swasta, dan 

partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Disamping itu, 

bagi Ansel dan Gash, pemerintah berlaku sebagai pihak inisiator kolaborasi18, 

yang artinya pemerintah yang dapat dijadikan sebagai leading sector atau sebagai 

peran utama, dan di dalam kerjasama kolaboratif terjadinya penyampaian tujuan 

kolaborasi, tetapi setiap stakeholder  tersebut memiliki otoritas untuk mengambil 

keputusan secara independen dan dapat mengelola organisasinya walaupun 

mereka tunduk pada kesepakatan bersama19. Adapun dalam proses collaborative 

governance harus memiliki beberapa tahapan diantaranya penilaian, inisiasi, 

musyawarah dan implementasi20. 

Akan tetapi, pendapat lain dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi 

bahwa collaborative governance tidak menekankan pada pemerintah sebagai 

inisiator.21 Lebih lanjut menurut collaborative governance atau pemerintahan 

kolaboratif menurut Emerson, Nabatchi, and Balogh dapat dimaknai sebagai 

 
17 O’Flynn, J, Dan John W. 2008. Collaborative Governance : A New Era Of Public Policy In 

Australia. Australia: E Press. 
18 Ansell, Chriss dan Alison Gashh. 2007. Collaborative governance in theory and practice. Journal of 

Public Administration Research and Theory 
19 Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif dan kolaboratif. Yogyakarta. 

Gajah Mada University Press. 
20 Ricardo S. Morse and John B. stephens. (2008). Teaching Collaborative Governance: Phases, 

Competencies, And Case-Based Learning. Journal Of Public Affairs Education.  
21Op.Cit Emerson & Nabatch. Hal 17 
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proses, struktur pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan 

pihak-pihak dalam tingkatan di instansi-instansi pemerintahan, sektor swasta, dan 

masyarakat sipil untuk mengelola kepentingan atau kebutuhan masyarakat 

sehingga dapat tercapai22. Collaborative Governance juga memungkinkan adanya 

keterlibatan atau partisipasi civili society dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Sehingga pemerintah dapat diartikan bukan sebagai peran utama, karena 

masyarakat pun dapat menjadi aktor utama dalam proses kolaborasi.  

2.3 Pengertian Collaborative Governance 

Istilah kerjasama dalam strategi pemerintah daerah yaitu melibatkan 

pemangku kepentingan non pemerintah  dapat dipahami sebagai Collaborative 

Governance. Kolaborasi dapat diartikan sebagai kerjasama, interaksi, kompromi 

oleh beberapa unsur pihak yang terkait baik itu individu maupun lembaga 

kelompok yang juga menerima manfaat dari adanya strategi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah baik penerimaan manfaat secara langsung maupun tidak 

langsung tentunya dalam hal ini mereka semua memiliki tujuan yang sama terkait 

apa yang mereka ingin capai dalam kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan. 

Analisis lebih lanjut mengenai kerjasama dalam kacamata pemerintahan dapat 

dilacak dalam tulisan Chris Ansell dan Alison Gash tentang Collaborative 

Governance. Untuk selanjutnya konsep ini akan penulis gunakan sebagai pisau 

analisis dalam tulisan ini.  Menurutnya, Collaborative Governance adalah 

pemerintahan yang disusun dengan cara melibatkan suatu badan publik serta 

 
22Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh.2012. An Integrative Framework for 

Collaborative Governance.”Journal of Public Administration Research and Theory Vol 22 No 1 Hal 3 
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organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, 

berorientasi musyawarah mufakat dan terdapat pembagian peran untuk 

melaksanakan kebijakan publik ataupun mengelola program publik serta aset 

publik.23 

Collaborative Governance merupakan suatu respon keinginan para pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan serta merespon 

keterbatasan dana pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan 

masyarakat akan kinerja pemerintah  

Terdapat enam kriteria penting yang ditetapkan untuk mendefinisikan 

Collaborative Governanceyang meliputi  forum di inisiasi oleh pemerintah, 

melibatkan aktor non pemerintah, tiap aktor terlibat langsung dalam pengambilan 

keputusan, dan forum musyawarah tersebut bersifat formal dan merupakan rapat 

bersama, pwngambilan keputusan secara adil berdasarkan konsensus,fokus 

kolaborasi dalam konteks kebijakan dan manajemen publik.24 Dengan demikian 

suatu kolaborasi tetap menunjukkan bahwa pemerintah sebagai leading sector, 

meski melibatkan aktor non pemerintah. Selain itu, kolaborasi hasus dilakukan 

dalam bentuk formal dan bersifat konsesus serta dilaksnaakan baik dalam proses 

perumusan dan implementasi kebijakan, maupun dalam konteks manajemen 

publik. 

 
23 Giat Tri Sambodo. 2016. Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, 

Kulonprogo, DI. Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 
24 Chris Ansell and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal 

Public Administration Research and Theory University of California. Hlm 554. 
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Chris Ansell dan Alison Gash meggambarkan bahwasanya Collaborative 

Governance merupakan suatu usaha yang dilakukan bersama dalam memecahkan 

masalah yang melibatkan instansi pemerintah dan juga beberapa masyarakat, 

keterlibatan berlangsung secara partisipasi dan musyawarah dengan kelompok 

yang terorganisir ataupun aktor lain yang memiliki kepentingan dalam 

pengambilan keputusan. Begitu halnya dengan strategi pemerintah dalam 

pengembangan kawasan wisata Museum Keraton Sumenep yang mana Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep merangkul 

masyarakat serta pihak lainnya yang terlibat dan ikut andil dalam pengembangan 

pariwisata. 

2.4 Tujuan Pelaksanakan Collaborative Governance 

Kolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan 

sesuatu hal  yang memang diperlukan dalam praktek pemerintahan saat ini. 

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya kolaborasi pada 

setiap lembaga ataupun institusi. Pada dasarnya proses collaborative governnace 

tidak muncul begitu saja, sebab hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari 

berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya koordinasi ataupun 

kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh publik. 

Munculnya collaborative governance bisa dilihat dari aspek kebutuhan 

dari suatu institusi untuk melakukan suatu kerjasama. Karena setiap lembaga 

tentunya memiliki keterbatasan untuk melakukan suatu programnya. Selain itu, 

kolaborasi juga muncul karena terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga 

dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari suatu lembaga saja 
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akan tetapi lembaga lain yang juga terlibat dalam suatu kolaborasi.Kolaborasi 

juga dapat dikatakan sebagai aspek perkembangan dari suatu ilmu pemerintahan, 

utamanya dengan munculnya konsep governance yang mana menekankan 

keterlibatan oleh beberapa aktor misalnya pemerintah, swasta,  masyarakat dalam 

proses penyelenggaraan pemerintah. 

 Pelaksanaan collaborative governance memiliki beberapa tujuan yang 

dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah. Kolaborasi dapat menjadi solusi 

dalam menyelesaiakan urusan publik yang bersifat kompleks, solusi bagi 

kegagalan implementasi kebijakan, efisiensi anggaran, mampu memobilisasi 

kepentingan politik tiap aktor dan meredam adanya konflik antar kelompok 

kepentingan yang terkadang sulit diredam.25 Dengan kata lain, kolaborasi 

dikakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. 

Kolaborasi juga dianggap munucul akibat  beragamnya kepentingan antar tiap 

kelompok sehingga memunculkan adanya suatu kolaborasi. Sehingga dengan 

dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. 

Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program 

atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan 

lembaga tersebut. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk 

mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan. 

 

 

 
25Junaedi. 2015. Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota 

Tanjung Pinang. Hal 10. Diakaes dari (http://jurnal.umrah.ac.id) pada 27 Mei 2018. 

http://jurnal.umrah.ac.id/
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2.5 Tahapan Collaborative Governance 

Model kebijakan kolaboratif berawal dari kondisi isu lokal yang kemudian 

kolaborasi tersebut memiliki tujuan untuk mengatasi isu ataupun masalah yang 

berkembang di masyarakat. Sehingga perlu kerjasama untuk dapat mengatasinya, 

dengan adanya proses kerjasama tersebut diperlukan komunikasi yang baik antar 

aktor yang terlibat dan dapat mencegah terjadinya rasa ketidak percayaan dan 

hilangnya rasa hormat, ketidak seimbangan antar kelompok kepentingan, serta 

tidak adanya konflik antar aktor yang terlibat. Selain adanya kondisi isu lokal 

dalam proses kebijakan kolaboratif juga  menganalisis variabel desain 

kelembagaan serta kepemimpinan yang sering mempengaruhi proses kolaborasi, 

untuk lebih lanjut model kolaborasi akan dijabarkan dalam gambar berikut ini: 

Gambar 2.1  

Model Collaborative Governance 
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a) Start Condition 

Kondisi awal ini merupakan kondisi awal dimana proses Collaborative 

Governance dilaksanakan. Dalam hal ini kondisi awal ini biasanya 

dilatarbelakangi oleh visi yang sama terhadapa tujuan yang akan dicapai serta 

manfaat yang di dapatkan dalam proses kolaborasi. 

b) Facilitative Leadership 

Kepemimpinan merupakan suatu fasilitator untuk nantinya bisa 

membawa unsur yang terlibat dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan sangatlah 

penting untuk bisa merangkul, memberdayakan serta melibatkan semua unsur 

yang terlibat agar proses kolaborasi dapat berjalan sesuai keinginan. Peran 

facilitative leadership salah satu hal yang penting untuk memberdayakan unsur 

terlibat yang lemah agar nantinya bisa menyesuaikan.26 

c) Institutional Design 

Hal ini mengacu tentang bagaimana forum Collaborative Governance di 

desain, partisipasi, forum juga dihadiri oleh seluruh anggota, memiliki acuan 

dasar yang jelas, dan prosesnya terbuka.  Dalam program pembangunan RTH ini 

acuan dasar yang dipegang yaitu UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. 

 

 

 

 
26 Chris Ansell and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal 

Public Administration Research and Theory University of California. Hlm 555. 
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d)  Collaborative Process 

Proses kolaborasi ini menggambarkan suatu tahapan yang akan dilalui 

seluruh anggota yang terlibat. Gray mendefinisikan suatu proses kolaborasi 

kedalam tiga tahapan yaitu pengaturan masalah, pengaturan arah, dan 

implementasi. Dimana pada proses  tersebut terdapat variabel yang saling 

berkaitan. Face to face dialogue, yaitu pertemuan tatap muka atau sering disebut 

komuikasi secara langsung antar pihak yang terkait. Sehingga terjadi interaktif 

antar pihak untuk membahas suatu kepentingan bersama, dengan komunikasi 

secara langsung diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Trust building, mebangun kepercayaan antar pihak yang terlibat 

bahwasanya seluruh pihak yang terlibat memang memiliki tujuan yang sama 

dalam mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua pihak. Kepercayaan 

biasanya dibangun dari sebuah komunikasi antar pihak terkait. Comitment to 

Proces, merupakan komitmen dalam melaksanakan suatu proses guna mencapai 

tujuan bersama yang diinginkan. 

Kemudian share understanding, yaitu berbagi pengertian dan pemahaman 

dalam sebuah kolaborasi, bahwasanya misi dan forum yang dibuat merupakan 

tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir yaitu outcomes, yaitu hasil yang 

didapatkan dari proses yang sedang berlangsung yang bisa memberikan manfaat 

serta bernilai strategis oleh semua pihak. 
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e)  Intermediate Outcomes 

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau 

keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial 

dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan 

suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul apabila tujuan yang mungkin 

dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit 

dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. 

Dengan demikian, berdasarkan pada penjelasan di atas, Collaborative 

governance dalam penyelenggaraannya memiliki rangkaian tahapan yang terdiri 

dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut menjadi faktor yang 

dapat mempengaruhi atau menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

collaborative governance. Oleh karena itu, tiap aktor atau stakeholder yang 

terlibat dalam collaborative governance haruslah memperhatikan komponen-

komponen tersebut. Selain itu, tahapan collaborative governance juga 

menunjukkan bahwa, penyelenggaraan kolaborasi tidak serta merta 

mensyaratkan pada adanya keterlibatan aktor pemerintah, swasta, dan 

masyarakat, melainkan juga didukung dengan adanya komponen-komponen 

penting yang meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain 

kelembagaan, dan proses kolaborasi, serta hasil sementara dari kolaborasi yang 

dapat menjadi acuan dan feedback bagi penyelenggara kolaborasi kedepannya.    
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2.6 Kendala dalam Kegiatan Collaborative Governance 

Terhambatnya suatu kolaborasi disebabkan banyak faktor, terutama 

pada faktor koordinasi, normatif, dan komitmen. Terkait dengan faktor 

koordinasi adalah bahwa kolaborasi bisa gagal dikarenakan Koordinasi yang 

kurang antara stakeholder, karena koordinasi sendiri adalah suatu kegiatan yang 

di dalamnya terdapat proses interaksi berbagai pihak untuk saling memberikan 

informasi atau menyepakati suatu keputusan, sehingga tujuan yang ingin 

dicapai bisa berhasil di realisasikan. Artinya kordinasi sangat dibutuhkan antar 

pihak state, private sector dan civil society dalam penerapan collaborative 

governance, sehingga apabila koordinasi bisa dilaksanakan dengan baik antar 

stakeholder, maka dapat menunjang maksimalnya proses kolaborasi. 

Kurangnya koordinasi antara stakeholder menjadi salah satu faktor yang 

menghambat penerapan collaborative governance.27 

Terkait dengan faktor normative, dimana landasan hukum merupakan 

salah satu faktor penting dalam penerapan sebuah kebijakan. Karena dengan 

adanya landasan hukum yang tegas mengenai collaborative governance dalam 

suatu pembangunan, karena dengan adanya landasan hukum yang mengatur 

mengenai collaborative governance dalam suatu pembangunan maka semua 

stakeholder akan berpartisipasi dalam program pemerintah jika program 

tersebut memang membutuhkan pihak lain, jadi pihak yang akan ikut terlibat 

 
27 Jurnal Meida Ervinta, tahun 2018 
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tidak akan segan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan 

program tersebut. 

Selanjutnya pada aspek Komitmen, dimana komitmen merupakan faktor 

penting dalam kolaborasi, karena tanpa adanya komitmen dari masing-masing 

stakeholder, kolaborasi tidak akan bisa berjalan dan tidak akan bisa mencapai 

apa yang menjadi tujuan kolaborasi, karena jika komitmen yang dibangun pada 

masing-masing stakeholder tidak sesuai dengan perjanjian maka kolaborasi 

tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu komitmen sangatlah dibutuhkan 

dalam menjalankan collaborative governance. 

2.7 Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

2.7.1  Definisi Ruang Terbuka 

Ruang terbuka adalah salah satu bagian dari ruang-ruang yang terdapat 

di suatu kota yang biasanya merupakan wadah bagi kehidupan manusia dan 

mahkluk lainnya untuk dapat hidup dan berkembang secara berkelanjutan. 

Ruang terbuka dapat dipahami sebagai ruang atau lahan yang belum dibangun 

atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai 

nilai untuk keperluan taman dan rekreasi, konservasi lahan dan sumber daya 

alam lainnya atau keperluan sejarah dan keindahan28. Jadi dapat di mengerti 

bahwa suatu kota dapat bekerjasama dengan alam, sehingga dapat menjadi 

wadah bagi manusia dan mahkluk lainnya untuk hidup secara berkelanjutan 

 
28 Ebenezer Howard, 1902, Garden Cities of Tomorrow,. London: S. Sonnenschein & Co., Ltd. (at 

Google Books) 
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jika didukung dengan adanya ruang terbuka. Salah satu bagian terpenting dari 

ruang terbuka adalah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka (open space) adalah 

ruang sebagai kawasan rekreasi, tempat bermain yang aktif untuk anak-anak, 

pemuda dan orang dewasa dan juga ruang untuk kegiatan santai yang pasif 

bagi orang dewasa dan sebagai kawasan konservasi lingkungan hijau29.  

2.7.2 Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

 Ruang terbuka hijau merupakan tempat atau area yang bersifat 

terbuka, tempat tumbuhnya tanaman baik yang tumbuh karena alam maupun 

tanaman yang ditanam dengan sengaja30. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 

dengan proporsi tiga puluh persen merupakan standar yang minimal untuk 

menjamin keseimbnagan ekosistem kota, selain itu juga dapat meningkatkan 

ketersediaan udara bersih yang diperlukan oleh masyarakat serta dapat 

meningkatkan nilai estetika kota. Untuk meningkatkan proporsi ruang terbuka 

hijau di daerah perkotaan maka pemerintah menyarankan agar setiap 

masyarakat dapat menanaman tumbuhan di daerah kawasan rumah mereka. 

Karena proporsi ruang terbuka hijau yang ideal adalah tiga puluh persen dari 

total luas wilayah yang terbagi menjadi dua puluh persen untuk ruang terbuka 

hijau publik dan sepuluh persen untuk ruang terbuka hijau privat. 

 

 

 
29 Grove, AB & Gresswell RW. 1983. City Landscape. United Kingdom: Construction Industry 

Conference Centre. 
30 Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 1 
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2.7.3 Bentuk Ruang Terbuka Hijau  

Bentuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ada beberapa macam 

tergantung pada sumber peraturan yang berlaku. Diantaranya menurut 

dokumen yang dikeluarkan oleh Dirjen Penataan Ruang yang berjudul 

“Ruang Terbuka HIjau sebagai Unsur Pembentukan Taman Kota” yang 

menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau terdiri dari ruang terbuka hijau 

privat (halaman rumah, tempat umum seperti halaman sekolah, halaman 

kantor, halaman hotel dan lain-lain, sedangkan untuk ruang terbuka hijau 

publik seperti taman kota, lapangan, hutan kota dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 

2007 pasal 29 menyebutkan bahwa  ruang terbuka hijau terbagi menjadi dua 

yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, yang 

dimaksud dengan ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau 

yang dikelola oleh pemerintah daerah yang gunanya untuk pemenuhan 

pelayanan publik serta dapat digunakan sebagai kepentingan masyarakat, 

seperti taman kota, jalur hijau sepanjang jalan, TPU dan lain-lain. sedangkan 

ruang terbuka hijau privat merupakan ruang terbuka hijau yang 

tanggungjawabnya dikelola oleh setiap masing-masing individu, seperti 

kebun, halaman rumah dan lain-lain.31 

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 pasal 6 

mengenai penataan ruang terubka hijau kawasan perkotaan menyebutkan 

 
31 Undang-Undang Penataan Ruang no 26 Tahun 2007 pasal 29 
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bahwa yang termasuk kedalam ruang terbuka hijau seperti taman rekreasi, 

taman kota, hutan kota, hutan lindung, cagar alam, kebun raya, kebun 

binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lahan pertanian dan lain-

lain.32 

Taman kota merupakan sebidang lahan yang dikelola sedemikian rupa, 

sehingga memberikan kenyamanan, keindahan dan keamanan bagi 

penggunanya. Biasanya kota-kota yang di Negara maju lebih mengutamakan 

penyediaan taman kota, karena dianggap dapat memberikan kenyamanan bagi 

masyarakat dan taman kota dianggap sebagai fasilitas yang memberikan 

dampak positif bagi lingkungan seperti mengurangi polusi udara, 

meningkatkan kualitas air, dan lain-lain33. 

Taman kota sendiri memiliki dua fungsi utama diantaranya 

menyediakan tempat rekreasi bagi masyarakat kota dan memberikan dampak 

positif bagi masyarakat baik secara visual maupun psikologis. Dalam 

perkembangannya taman kota saat ini tidak hanya untuk menampung kegiatan 

santai dan rekreasi saja, tetapi harus dapat menampung kegiatan lainnya 

seperti olahraga, kegiatan kebudayaan, hiburan dan interaksi sosial karena kita 

ketahui bahwasanya suatu taman kota harus memiliki berbagai fungsi baik 

fungsi ekologis, biologis, estetis, sosial dan lain-lain. 

 

 
32 Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2007 pasal 6 mengenai Penataan Ruang Terbuka Hijau 

Kawasan Perkotaan 
33 Arifin H.S Nurhayati dan Arifin Susilo Hadi,2002. Taman dalam ruang, Penerbit : Swadaya, Jakarta. 
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2.7.4 Tujuan dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau  

Terkait dengan pengadaan ruang terbuka hijau disuatu kota, ruang 

terbuka hijau mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Tujuan RTH 

kota umumnya adalah untuk menjaga iklim mikro kotanya, sedangkan fungsi 

RTH adalah sebagai sarana rekreasi dan ada juga yang berfungsi ekologis. 

Pada dasarnya RTH bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

perkotaan34. Tapi secara rinci ruang terbuka hijau bertujuan untuk melindungi 

manusia dan mahkluk hidup lainnya dari bencana alam, melindungi dan 

mengelola SDA untuk alasan ekonomis, keunikan serta nilai-nilai sosial yang 

ada didalamnya, sebagai sarana rekreasi, pendidikan dan kebudayaan, sebagai 

lahan cadangan untuk perkembangan kota di masa yang akan datang dan 

sebagai salah satu unsur pembentuk kota35 

Sedangkan menurut Permendagri No 1 Tahun 2007, secara rinci 

menyebutkan tujuan pembentukan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk 

meningkatkan mutu lingkungan hidup yang nyaman, segar, indah, bersih dan 

sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian 

lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 

masyarakat. 

Pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengelolaan RTH, terdiri dari 

pemerintah, dimana Kewajiban Pemerintah Kota, dalam hal ini 

 
34 Grey, G.W., dan Deneke, F.J. 1986. Urban Forestry. Second Edition. New York: Jhon Wiley and 

Sons. 
35 Miller, Robert W, Urban Forestry, Wadsworth Publishing, Belmont, California, 1981 
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instansi/lembaga yang terkait dalam  mengadakan dan menyelenggarakan 

pembangunan secara adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, 

termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan keserasian. Khusus 

RTH lingkungan, melalui sistem pengelolaan tertentu dapat dialihkan pada 

pihak swasta, namun secara prinsip pemerintah yang bertanggung jawab 

sebagai pengelola. Karena penataan ruang terbuka hijau merupakan tugas 

pemerintah, maka sifat hukum pengamanan dan pengawasannya bisa 

ditentukan oleh Peraturan Pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Pusat 

maupun Pemda. 

Selain peran dari pemerintah adapun peranan dari pihak swasta dimana 

Peranan swasta sebagai pelaku ekonomi kota yang bergerak di sektor formal 

maupun informal, secara tidak langsung berkewajiban untuk melaksanakan 

pengadaan RTH. Melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu serta 

pengkajian dari sudut pandang swasta, dapat disediakan ruang terbuka hijau 

yang memungkinkan untuk dikelola oleh swasta, yaitu, RTH untuk 

keindahan/estetika, RTH untuk rekreasi dan RTH lainnya yang dapat 

dikomersilkan. 

Dan yang terakhir aktor yang terlibat dalam pembangunan Ruang 

Terbuka Hijau adalah Masyarakat Kota, peranan masyarakat baik secara 

individual maupun kelembagaan terhadap ruang terbuka hijau lebih terbatas 

pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari segi perencanaan maupun 

pengadaannya, peran serta masyarakat sangat kecil sekali. Hal ini disebabkan 

karena keberadaan ruang terbuka hijau kota biasanya terbentuk oleh adanya 
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tanah kosong yang belum/tidak dimanfaatkan. Perkembangan fisik daerah 

perkotaan yang cukup pesat menghadapkan ruang terbuka hijau kepada 

konflik lokasi dengan kegiatan sosial ekonomi. Karena konflik kepentingan 

ini sulit untuk dihindarkan, maka harus diupayakan pengamanan dan 

pengawasan RTH.36 

Selain tujuan dari dibangunnya Ruang Terbuka Hijau ternyata 

keberadaan RTH juga memberikan banyak fungsi, seperti a) Sebagai peneduh, 

pengatur suhu, penyaring udara kotor, pengontrol banjir, angin dan suara serta 

tempat tingggal binatang; b) Sebagai tempat rekreasi dan bermain anak-anak; c) 

Menunjukan tampilan/identitas kota.37 

Secara umum fungsi RTH menurut Permendagri No 1 Tahun 2007 

menyatakan bahwa fungsi ruang terbuka hijau adalah: a) Sebagai areal 

perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan; b) 

Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan 

keindahan lingkungan; c) Sebagai sarana rekreasi; d) Sebagai pengaman 

lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik di 

darat, perairan dan udara; e) Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta 

penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan; f) 

Sebagai tempat perlindungan plasma nutfah; g) Sebagai sarana untuk 

mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro; h) Sebagai pengaturan tata air.38 

 
36 Master Plan Pertamanan Kota Bogor, 2005:34 
37 Shirvani, Hamid, 1985, The Urban Design Process, Van Nostrand Reinhold Company, New York 
38 Permendagri Nomor 1 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 
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2.2.4 Manfaat dan Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Manfaat ruang terbuka hijau (RTH) adalah untuk menunjang kesehatan, 

kesejahteraan dan keamanan bagi penghuni kota39. Ruang terbuka hijau juga 

dapat memberikan hasil produksi sumber daya alam memberikan perlindungan 

terhadap bencana alam, melestarikan lingkungan hidup, menunjang kesehatan 

dan keselamatan, memfasilitasi kegiatan rekreasi serta dapat mengendalikan 

pembangunan40. Selain itu, semua ruang terbuka hijau kota menyampaikan 

pesan secara fungsional, simbolis atau persuasif (membujuk). Sedangkan 

menurut Permendagri No 1 Tahun 2007 manfaat ruang terbuka adalah sebagai 

berikut: a) Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan; b) 

Memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota; 

c)Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah41. 

 Secara umum jenis-jenis RTH dapat dilihat dari faktor bentuk dan 

lokasi ruang terbuka hijau. Menurut Permendagri No 1 Tahun 2007, 

berdasarkan letak lokasi ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi 3 yaitu 

Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan 

peruntukan ruang kota, yaitu: a) Kawasan permukiman kepadatan tinggi; 

b)Kawasan permukiman kepadatan sedang; c) Kawasan permukiman kepadatan 

rendah; d) Kawasan industri; e) Kawasan perkantoran; f) Kawasan 

 
39 Rapuano, Michael, P.P. Pirone, and Brooks E. Wigginton, 1964 Open Space In Urban Design, The 

Cleveland Development Foundation, Cleveland, Ohio. Tersedia : Hilman Firmanyah Tugas Akhir, 

Tahun 2008. “Kajian Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Guna Menanggulangi Pencemaran Udara Di 

Pusat Kota Cianjur”. Jurusan Teknik Planologi, Universitas Pasundan, 
40 Chatman, Seymour. 1980. Story and Discourse: Narrative Sructure in Fiction and Film. Ithaca and 

London: Cornell Universityy Pers. 
41 Permendagri Nomor 1 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka HIjau Kawasan Perkotaan 
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sekolah/kampus perguruan tinggi; g) Kawasan perdagangan; h) Kawasan jalur 

jalan; i) Kawasan jalur sungai; j) Kawasan jalur pesisir pantai dan kawasan 

pengaman utilitas. 

Selanjutnya RTH berdasarkan letak lokasi dilihat Pada tanah yang 

bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas 

permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai,  alur jalan dan jalur 

pengaman utilitas. Dan juga dilihat pada tanah yang di wilayah perkotaan dan 

dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan atau 

ditelantarkan. 

 


