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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Tata Kelola Perkotaan 

 Menurut Hadimoeljono bahwa tata kelola perkotaan merupakan proses yang 

terbentuk berdasarkan hasil interaksi aktor-aktor pembangunan di Kota dan 

membicarakan bagimana para actor pembangunan mengambil keputusan terkait 

cara mereka merencana, membiayai, dan mengelola hal-hal terkait perkotaan21. 

Menrut Wijayanti menjelaskan bahwa tata kelola perkotaan adalah segala sesuatu 

yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, 

mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

Tata kelola perkotaan yang dimulai dari proses perencanaan 

pembangunan sampai dengan implementasi dapat meningkatkan efisiensi 

sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, mempercepat berlangsungnya 

dampak kebijakan, memperluas inovasi kebijakan, akan meningkatkan 

efektivitas dampak kebijakan.22  

 

Dukungan pemerintah yang baik juga ikut meningkatkan peluang Kota 

berkelanjutan. Keberhasilan program tata kelola perkotaan yang berkelanjutan 

seperti transportasi hijau tergantung oleh tata kelola pemerintah mulai dari 

perumusan, implementasi kebijakan, kesepakatan dan kerjasama. Tata kelola 

perkotaan itu penting karena beberapa hal yaitu : 

(1) Membentuk karakter fisik dan sosial dari kawasan perkotaan. Cara 

mengelola Kota, seperti mengelola fungsi lahan, perumahan, transportasi, 

 
21 Hadimoeljono Mochamad Basoeki dkk, Panduan Praktis Implementasi, Agenda Baru Perkotaan 

New Urban Agenda, 2017, hal.4-6 
22 Wijayanti, L., 2012. Implementasi Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal 

Pembangunan Wilayah dan Kota, 8(2), pp. 126-137. 



 

19 
 

akan memberikan pengaruh pada karakter fisik Kota tersebut, Berdampak 

pada jumlah dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Kondisi tata 

kelola, khususnya terkait dengan proses mengelola pelayanan publik, akan 

menentukan jumlah dan kualitas dari pelayanan publik di Kota tersebut, 

termasuk efektif dan efisien pelayanan yang diberikan.  

(2) Menentukan sistem pembiayaan dalam pembangunan perkotaan. Tata 

kelola perkotaan juga menentukan sistem pembiayaan yang akan digunakan 

serta memastikan anggaran yang ada sudah dapat teralokasi hingga ke 

tingkat yang lebih rendah dengan cara yang adil dan efisien. 

(3) Mempengaruhi kemampuan masyarakat yang tinggal di perkotaan dalam 

mengakses pemerintahnya. Tata kelola perkotaan yang transparan akan 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk dapat ‘dekat’ 

dengan pemerintahnya sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang 

responsif dan mudah diakses oleh masyarakat.  

(4) Mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan. Mekanisme partisipasi yang diadopsi dalam tata 

kelola perkotaan tentunya akan memberikan kesempatan bagi masyarakat 

dan seluruh aktor pembangunan yang terlibat lainnya untuk terlibat secara 

aktif dalam proses pembangunan sejak awal, termasuk dalam proses 

pengambilan keputusan. Kebijakan dan rencana pembangunan perkotaan 

sudah seharusnya melalui proses yang baik sehingga kebutuhan seluruh 

lapisan masyarakat sudah terakomodir serta pemerintah dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. 
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(5) Menentukan pemerintah akuntabel terhadap masyarakat dan mampu 

merespon kebutuhan masyarakat. Kebijakan dan rencana pembangunan 

perkotaan sudah seharusnya melalui proses yang baik sehingga kebutuhan 

seluruh lapisan masyarakat sudah terakomodir dan pemerintah dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. 

Tata kelola perkotaan dalam penghitungan indeks pembangunan Kota 

berkelanjutan merupakan indikator utama. Tata kelola Kota yang baik akan 

mendorong pengembangan kapasitas kelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai 

tata kelola perkotaan yang baik. Tujuan dari tata kelola Kota adalah meningkatkan 

peran pemangku kepentingan Kota dalam pengelolaan Kota berkelanjutan sebagai 

agent of change, agent development, dan agent of social control dengan tetap 

menjunjung tinggi nilai, norma, dan etika. Untuk itu Sendrawati mengemukakan 

bahwa target pemenuhan tata kelola Kota adalah (1)  transparansi dan keterbukaan 

(2)  partisipasi masyarakat (3) akuntabilitas (4) supremasi hukum (5) demokrasi 

(6)profesionalisme (7) daya tanggap, serta efisien dan efektif (8) desentralisasi (9) 

kemitraan (10) komitmen pada lingkungan hidup (11) peningkatan keswadayaan 

masyarakat dalam membangun lingkungan perkotaan.  

Indikator dalam mengimplementasikan tata kelola perkotaan 

menurut Hadimoeljono dkk23 yaitu (1) Kelembagaan yang baik dan kuat, 

(2) Hubungan/koordinasi antara lembaga dan antar aktor, (3) mewujudkan 

pemerintah yang responsif, (4) pembiayaan pembangunan perkotaan (5) 

kemitraan, (6) pemanfaatan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi).  

 

Kelembagaan yang baik dan kuat. Dalam menghadapi kompleksnya 

permasalahan yang ada di kawasan perkotaan, dibutuhkan kelembagaan yang baik 

 
23 Ibid, hlm 15 
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serta kuat, juga agar tata kelola perkotaan dapat berlangsung dengan efektif dan 

efisien. Kelembagaan yang baik dan kuat dapat dibentuk oleh beberapa kondisi 

yaitu (1) keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah (2) Peningkatan kapasitas 

aktor pembangunan. (3) Peran aktif seluruh aktor pembangunan (4) Mekanisme 

pengelolaan berdasarkan temuan/bukti.   

Memiliki pemerintah yang responsif menjadi salah satu cara untuk 

mewujudkan tata kelola perkotaan yang responsif. Terbentuknya pemerintah yang 

responsif dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu (1) Memiliki kebijakan dan 

agenda pembangunan, (2) Terdapat ruang partisipasi bagi masyarakat, (3) Memiliki 

mekanisme akuntabilitas, (4) Desentralisasi wewenang. 

 Tata kelola perkotaan tentunya tidak lepas dari mekanisme pembiayaan 

pembangunan perkotaan, agar kegiataan pembangunan perkotaan dapat berjalan 

sesuai dengan rencana, maka dibutuhkan dukungan pembiayaan yang mencukupi. 

Namun, tidak jarang anggaran yang dimiliki oleh pemerintah tidak mencukupi, 

sehingga perlu ada langkah lain agar kebutuhan akan pendanaan dapat teratasi yaitu 

(1) penguatan keuangan dan fiskal daerah, (2) identifikasi alternatif pembiayaan 

pembangunan, (3) pelibatan aktor-aktor pembiayaan perkotaan. 

 

  Kemitraan untuk mendukung pembangunan perkotaan ini dapat dilakukan 

oleh pemerintah dengan pihak manapun antara lain (1) kemitraan dengan 

komunitas, masyarakat, pihak swasta, institusi keuangan, badan-badan kerja sama, 

lembaga penjaminan dalam mewujudkan perkotaan, serta (2) kemitraan dan kerja 

regional dan internasional. 

 Teknologi informasi komunikasi sudah menjadi menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Inovasi terus terjadi dan apabila teknologi 
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dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. 

Begitu pula dalam tata kelola perkotaan, dengan bantuan teknologi, segala 

kerumitan dalam tata kelola yang sebelumnya dihadapi oleh aktor pembangunan, 

sudah dapat diatasi secara bertahap yaitu (1) pemanfaatan TIK di internal tata kelola 

pemerintahan dan (2) mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi ataupun 

untuk mengakses pelayanan publik 

Berdasarkan beberapa pendapat dan konsep yang telah dikemukakan maka 

dapat disimpulkan bahwa tata kelola perkotaan (good urban governance) adalah 

upaya merespon dalam mengimplementasi efektif kebijakan dan provisi pelayanan 

yang responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan warga atas berbagai masalah 

pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien diselenggarakan oleh 

pemerintah yang akuntabel.  

Dalam pelaksanaan kebijakan tata kelola perkotaan tersebut agar berjalan 

dengan baik, pemerintah dapat mengupayakan peran dan sumberdaya dengan 

maksimal. Melalui pendekatan Menurut Christopher Hoods ingin melihat upaya 

pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan, melalui pendekatan penggabungan teori 

NATO, dikarenakan memiliki kesamaan dengan teori implementasi yang dipakai 

sebelumnya dari.24  

B.  Eco Urban Tourism  

Keberadaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah dapat memberikan 

dampak positif maupun negative. Namun, pada dasarnya tergantung pada 

manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diperankan oleh segenap 

 
24 Hood, Christopher C. & Helen Z. Margetts, 2007. The Tools of Government in the Digital Age, 

Palgrave, New York, Hlm 156 
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pemangku kepentingan (stakeholders) baik dari unsur pemerintah-industri 

masyarakat yang ada pada wilayah tersebut.  

Pencapaian tujuan dan misi pembangunan kepariwisataan yang baik, 

berkelanjutan (sustainable tourism) dan berwawasan lingkungan hanya akan dapat 

terlaksana manakala dalam proses pencapaiannya dapat dilakukan melalui tata 

kelola kepariwisataan yang baik (good tourism governance). Prinsip dari 

penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik adalah adanya koordinasi 

dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan 

partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak 

pemerintah, swasta/ industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait.  

Menurut Sunaryo25 bahwa secara teoritis pola manajemen dari 

penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan 

berwawasan lingkungan sehingga terciptanya good tourism governance 

akan dapat dengan mudah dikenali melalui berbagai ciri penyelenggaraan 

yang berbasis pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 

 

1)  Partisipasi Masyarakat Terkait 

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan 

kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan 

tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang 

akan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan 

pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam 

mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun sebelumnya. 

Partisipasif; dengan melibatkan para stakeholder adalah landasan suatu 

pemerintahan yang baik, yang bisa secara langsung maupun melalui lembaga 

 
25 Bambang Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya 

di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media p,77-81 
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perantara yang sah secara hukum atau perwakilan. Hal ini untuk menunjukan bahwa 

meninggikan nilai dari demokrasi suatu negara dimana masyarakat juga 

mendapatkan kesempatan dalam membuat keputusan.  

2)  Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan 

Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan 

produktif dalam pembangunan kepariwisataan meliputi kelompok dan institusi 

LSM (Lembaga Swadaya Mayarakat) bidang pariwisata, kelompok sukarelawan, 

pemerintah daerah, asosiasi industri wisata, Asosiasi bisnis dan pihak-pihal lain 

yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima manfaat dari 

kegiatan kepariwisataan. 

3)  Kemitraan Kepemilikan Lokal 

Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan 

lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat stempat. Usaha fasilitas 

penunjang kepariwisataan serta hotel, restoran, cindera mata, transportasi wisata. 

Seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat 

melalui model kemitraan yang strategis.  

4)  Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut 

Pembangunan kepariwisataan harus dapat menggunakan sumber daya yang 

dibutuhkan secara berlanjut, yang artinya kegiatan-kegiatan harus menghindari 

penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara 

berlebihan. Dalam pelaksanaannya,program kegiatan pembangunan kepariwisataan 
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harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan 

diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional 

yang sudah baku. 

5)  Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat 

Aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan 

dalam program kegiatan kepariwisataan, agar kondisi yang harmonis antara: 

pengunjung/ wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan 

dengan baik. Misalnya kerja sama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau 

cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, 

manajemen, sampai pada pemasaran. 

6)  Daya Dukung Lingkungan 

Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus 

dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan 

berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, 

sosial-ekonomi dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan 

serasi dengan batas-batas kapasitas lokal dan daya dukung lingkungan yang ada. 

7)  Monitor dan Evaluasi Program 

Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan 

kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, 

evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan 
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batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan. 

8)  Akuntabilitas Lingkungan 

Perencanaan program pembangunan kepariwisataan harus selalu memberi 

perhatian yang besar pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, peningkatan 

pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat yang tercermin dengan jelas dalam 

kebijakan, program dan strategi pembangunan kepariwisataan yang ada. Akuntabel 

atau accountability; merupakan kebutuhan utama dalam pelaksanaannya, yang 

dimana pemerintah dibantu oleh pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil yang 

bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraannya. 

9)  Pelatihan Pada Masyarakat Terkait 

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan 

pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali 

pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis 

secara vocational dan profesional. 

10)  Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan 

Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-

program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat 

karakter lansekap (sense of place) dan identitas budaya masyarakat setempat secara 

baik. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk 

mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi 
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pengunjung atau wisatawan. Pengembangan suatu daya tarik wisata tidak hanya 

memproritaskan daya tarik wisata alam saja, tetapi pariwisata perkotaan perlu juga 

dikembangkan untuk mendukung jalannya aktivitas pariwisata di suatu daerah.  

Fenomena yang terjadi saat ini adalah, pertumbuhan wisata perkotaan di 

dunia semakin meningkat dan telah menjadi trend untuk dikembangkan,  Prijadu 

dkk (2014) mengemukakan pariwisata perkotaan (urban tourism) merupakan suatu 

bentuk pengembangan pariwisata dengan lokasi wisata berada di dalam Kota, 

dimana area atau spot-spot didalam Kota, elemen-elemen Kota bahkan Kota itu 

sendiri menjadi suatu komuditas utama pariwisata. 

Pratiwi (2014) mengemukakan bahwa pariwisata perkotaan 

merupakan bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur 

perkotaan (bukan pertanian) dan segala hal yang terkait dengan aspek 

kehidupan Kota (pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi) sebagai daya tarik 

wisata.  

 

Tondobala (2012) mengemukakan bahwa tumbuh dan kembangnya 

kawasan wisata dalam suatu Kota tergantung dari beberapa hal:  

(1) Cara memanfaatkan potensi-potensi obyek wisata yang telah ada.  

(2) Menggali potensi yang belum dikembangkan. 

(3) Mendukung peluang pengembangan obyek wisata dengan ketersediaan 

prasarana dan sarana yang sesuai dengan kondisi lingkungan, dan. 

(4) Melakukan pengelolaan kawasan secara profesional dan berkelanjutan. 

C. Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. 

Djajadiningrat mengatakan bahwa secara ideal keberlanjutan pembangunan 

membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal seperti berikut : (1) 
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Keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat pembangunan demi keberlanjutan 

kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Dikaitkan dengan 

kearifan budaya, masing-masing suku di Indonesia memiliki konsep yang secara 

tradisional dapat menjamin keberlangsungan ekologis. (2) Keberlanjutan ekonomi 

yang terdiri atas keberlanjutan ekonomi makro dan keberlanjutan ekonomi sektoral 

merupakan salah satu aspek keberlanjutan ekonomi dalam perspektif 

pembangunan. Dalam keberlanjutan ekonomi makro tiga elemen yang diperlukan 

adalah efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan dan 

peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal ini akan dapat tercapai 

melalui kebijaksaaan ekonomi makro yang tepat guna dalam proses struktural yang 

menyertakan disiplin fiskal dan moneter. Sementara itu keberlanjutan ekonomi 

sektoral yang merupakan keberlanjutan ekonomi makro akan diwujudkan dalam 

bentuk kebijaksanaan sektoral yang spesifik. Kegiatan ekonomi sektoral ini dalam 

bentuknya yang spesifik akan mendasarkan pada perhatian terhadap sumber daya 

alam yang bernilai ekonomis sebagai kapital. Selain itu koreksi terhadap harga 

barang dan jasa, dan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan biosfer 

keseluruhan sumber daya. (3) Dalam hal keberlanjutan sosial dan budaya, secara 

menyeluruh keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial. Hal-hal yang 

merupakan perhatian utama adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat 

lokal dalam pengambilan keputusan. (4) Di bidang keberlanjutan politik terdapat 

pokok pikiran seperti perhatian terhadap HAM, kebebasan individu, hak-hak sosial, 

politik dan ekonomi, demokratisasi serta kepastian ekologis. (5) Sedangkan 

keberlanjutan di bidang pertahanan dan keamanan adalah keberlanjutan 
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kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan. 

Persoalan berikutnya adalah harmonisasi antar struktur (suprastruktur dan 

infrastruktur) dalam menghadapi atau melaksanakan idealisasi pembangunan yang 

berkelanjutan. Apabila selama ini terjadi ketimpangan, maka yang terjadi adalah 

disharmonisasi yang berdampak pada hal yang lebih luas yaitu yang menyangkut 

nasionalisme, rasa kebangsaan dan “pudarnya negara bangsa”. 

Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan 

pencapaian terhadap keberlanjutan ataupun kesinambungan berbagai aspek 

kehidupan yang mencakup; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik 

dan pertahanan keamanan. 

1. Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan 

keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin 

keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis 

harus diupayakan hal-hal sebagai berikut: Memelihara integritas tatanan 

lingkungan agar sistem penunjang kehidupan dibumi tetap terjamin dan 

sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan 

seluruh kehidupan berkelanjutan.  

Oleh karena itu pada kondisi seperti ini konsep sustainable tidak boleh 

diterapkan. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumberdaya yang tidak 

dapat dipulihkan berarti: pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan 

oleh generasi masa mendatang dan diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi 

dengan sumberdaya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya 

sekecil mungkin, karena sumberdaya lingkungan adalah biosfer, secara menyeluruh 

sumberdaya ini tidak menciut akan tetapi bervariasi sesuai dengan kualitasnya. 
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2. Keberlanjutan ekonomi akan dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi 

untuk pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi makro merupakan landasan 

bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. 

Kebijakan ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang 

kondusif bagi pengembangan usaha, dan terbukanya kesempatan yang luas 

bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin. 

Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, kebijakan ekonomi makro perlu 

memperhitungkan empat tujuan yang saling berkaitan, yaitu menjaga stabilitas 

ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan 

mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan 

ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang 

berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal 

tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup 

reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan 

domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang 

tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan 

peningkatan distribusi pendapatan dan aset. 

3. Keberlanjutan sosial budaya secara menyeluruh dinyatakan dalam keadilan 

sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. 

Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu: Stabilitas 

penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, 

kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status 

wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga. 
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Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan 

mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin 

tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas 

sosial. Halangan terhadap keberlajutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk 

mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan 

peningkatan peran wanita. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan 

mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan 

dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat 

masyarakat dan pembangunan ekonomi. 

Mendorong pertisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. 

Beberapa persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu: 

prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk 

manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya 

meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi 

harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras 

dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional 

dan desa, Kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi 

sumber daya. 

4. Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada human right, kebebasan 

individu dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan 

politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses 

demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab, kepastian kesedian 

pangan, air, dan pemukiman. 
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Setiap perencanaan pembangunan wilayah membutuhkan batasan praktikal 

yang dapat digunakan secara operasional untuk mengukur tingkat perkembangan 

wilayahnya. Secara umum dan yang lazim di sebagian besar kalangan, 

pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output produksi menjadi kinerja 

pembangunan yang paling populer. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi juga menimbulkan berbagai masalah seperti penurunan distribusi 

pendapatan, peningkatan jumlah pengangguran, serta kerusakan sumber daya alam 

maka akan menyebabkan paradoks dan mengarah pada pembangunan tersebut.  

Indikator adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, 

indikator kinerja harus berupa sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta 

digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan hingga tahap evaluasi. 

Indikator pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang 

disebutkan oleh Risna (2011) beberapa pakar adalah :  

1. Culture-ecology interface yaitu pembangunan berkelanjutan merupakan 

fungsi yang terintegrasi dari nilai-nilai budaya yang menyatu terhadap 

ekosistem. Indikator yang termasuk dalam hal ini adalah ukuran perubahan 

etika lingkungan, komitmen untuk menjaga keseimbangan political 

cultural dan eco tourism.  

2. Culture-economy interface yaitu menggambarkan fungsi tujuan di dalam 

termin nilai-nilai non market dan keputusan menjaga konservasi lingkungan 

untuk tujuan budaya. Dalam hal ini, nilai kultural ekonomi bernilai lebih 

tinggi.  
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3. Economy-ecology interface yaitu menggambarkan fungsi tujuan di dalam 

termin dari nilai-nilai ekonomi dan cost benefit analysis. 

  Indikator pembangunan berkelanjutan diukur dari cadangan 

konservasi alam dan ekonomi (stock and flow of environmental and 

economy) untuk kegiatan produksi serta pelayanan untuk generasi saat ini 

dan yang akan datang. Contoh dari indikator pembangunan berkelanjutan 

ini adalah kesuburana tanah, keragaman budaya, dan kesehatan ekosistem 

sebagai indikator kualitas lingkungan.26 

Dalam penataan perkotaan perlu memperhatikan beberapa komponen 

tertentu terkait untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Oleh 

sebab itu Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan 6 komponen tata kelola Kota 

untuk mencapai pembangunan Kota yang berkelanjutan, yaitu  

1. Proses Perencanaan. Proses perencanaan halam hal tata kelola perkotaan 

memiliki beberapa tahapan dalam mewujukan Kota yang baik. Tahap yang 

pertama yaitu menyusun formulasi perencanaan, setelah melakukan formulasi 

dalam perencanaan yang sesuai dengan rencana maka selanjutnya di 

implementasikan dalam melakukan pengimpementasikan tersebut perlu 

adanya pengendalian, dan melakukan pelaporan, dan tahapan yang terakhir 

yaitu dilakukan adanya pemantauan terhadap hasil dari proses perencanaan 

tersebut.  

 
26 Risna Dewi, (2011). Pengembangan Konsep Pemukiman Berkelanjutan (Studi Kasus Di 

Pemukiman Kumuh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Skripsi S2, Program Studi 

Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 

Medan 
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2. Daya Saing, yaitu bagaimana suatu perkotaan dapat meningkatkan daya saing 

dalam bidang ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan infrastruktur sebagai 

pendukung aktivitas Kota, sehingga perekonomian akan meningkat.  

3. Tata Guna Lahan dan Bentuk Kota.  Peningkatan pemanfaatan dan 

mengoptimalkan penggunaan lahan di suatu Kota, harus dengan penataan land 

use sehingga akan memberikan esensi terhadap bentuk Kota. 

4. Infrastruktur dan pengelolaan pelayanan. Pengadaan infrastruktur dan 

pengelolaan pelayanan hal yang penting dalam suatu Kota karena menjamin 

kemudahan penduduk dalam melangsungkan kegiatan, 

5. Pengelolaan Institusi Perkotaan. Sistem pemerintahan yang baik (good 

governance) sebagai perwujudan untuk mengatur kebijakan yang dapat menata 

ketertiban pembangunan perkotaan sesuai prosedur dan terstruktur dan 

verkaitan dengan pengaturan jalannya pemerintahan, misalnya dengan 

melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, melibatkan 

swasta/developer dalam pembangunan, maupun sistem insentif dan disentif 

dalam pengaturan pembangunan,  

6. Urban-Peri Urban. Dalam tata kelola perkotaan juga perlu memperhatikan 

pembangunan ruang Kota dan pengelolahan kawasan pinggiran (hiterland) 

sehingga terjadi pemerataan pembangunan27. 

Memperhatikan prinsip-prinsip  pembangunan berkelanjutan tersebut 

dapat diketahui bahwa tata kelola perkotaan akan sangat mempengaruhi apakah 

Kota tersebut sustainable atau tidak. Hal ini sesuai pendapat Tambunan bahwa 

 
27 Kementerian pekerjaan Umum, Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan. tersedia pada : 

http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/sppip/files/Kebijakan%20Penataan%20Ruang%20PerKotan.pd

f diakses pada tanggal 27 Juni 2019 

http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/sppip/files/Kebijakan%20Penataan%20Ruang%20Perkotan.pdf
http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/sppip/files/Kebijakan%20Penataan%20Ruang%20Perkotan.pdf
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pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari 

pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang 

yang harus terintegrasi antara lingkungan, social, dan ekonomi. 

D. Penelitian Terdahulu 

Pada sub-bab ini dijelaskan mengenai studi terdahulu, yang dimana 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.  

Penilitian dari Bagus Andhika, Wayan Yogi Adnyana Putra yang berjudul 

Pemanfaatan Pariwisata Terhadap Keberlanjutan Lahan Pertanian Di Bali, dimana 

dalam penelitian ini Hubungan antara sektor pariwisata yang timpang terhadap 

sektor pertanian di Bali, menyebabkan  tergerusnya  lahan  dan  pergeseran  fungsi  

lahan  pertanian  dalam skala  yang  besar.  Luas  lahan  pertanian  di  Bali  hingga  

saat  ini  selalu  mengalami  penurunan hingga mencapai angka rata - rata 1.000 ha 

per tahun, karena adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, terutama 

disebabkan oleh berkembangnya sektor  pariwisata. Alih  fungsi  lahan  di  Provinsi  

Bali  berdampak  pada  eksistensi  Subak sebagai bentuk kelembagaan permanen 

yang berkaitan dengan tata kelola air  irigasi,  aktivitas  yang  bersifat  sosio - 

agraris,  religius  dan  berdimensi  ekonomi. Pada  area  tersebut  pertumbuhan  villa  

dan  condotel  menjadi  faktor  utama yang  berdampak  pada  konversi lahan  

pertanian.  Untuk mengurangi dampak pariwisata dalam mengubah fungsi lahan 

terutama lahan pertanian  dilakukan  dengan  strategi  seperti  peningkatan  land  

value  subak  melalui pemanfaatan pariwisata yang berbentuk agrotourism, 
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peningkatan land value lahan subak  melalui   pemanfaatan   brand   warisan   budaya   

dunia   oleh   unesco   dan pengurangan konversi lahan pertanian melalui penetapan 

harga lahan dan revenue melalui dukungan pemerintah.  

Penelitian terdahulu yang kedua dari Asih Widi Lestari, Firman Firdausi yang 

berjudul The Role Of Government Of Batu On The Implementation Of Tourism 

Policy Based On Sustainable Development. Dimana dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teori dari Sustainable Development, Tourism, Policy, bahwa 

pengembangan pariwisata di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu sudah membuat 

kebijakan – kebijakan dalam upaya pengembangan pariwisata Kota Batu, Dalam 

implementasi kebijakan tersebut melalui prinsip – prinsip pembangunan 

berkelanjutan (sustainable Development) dikatakan sudah berhasil yaitu dimana 

pro ekonomi, pro kesejahteraan, pro lingkungan berkelanjutan, pro social, dan pro 

lingkungan hidup.  

Selanjutnya penelitian terdahulu yang ketiga berjudul Implementasi Program 

Eco tourism Development Dalam Kerjasama Heart Of Borneo Terhadap Pelestarian 

Hutan Kawasan Jantung Borneo. Dalam Penelitian ini menggunakan teori Eco 

Tourism, Green Economy, Dilihat dari sudut pandang kerjasama menyatakan 

bahwa eco tourism, yang di Pulau Borneo tidak sesuai dengan apa yang 

didefinisikan dalam eco tourism. Kebakaran hutan, penebangan hutan, alih fungsi 

lahan berakibat buruk pada kondisi lingkungan Pulau Borneo. Pembangunan 

ekonomi dan industry yang dilakukan pihak swasta merupakan penyebab kerusakan 

hutan dan penghambat utama dalam pelestarian hutan Indonesia, Malaysia, dan 

Brunei. Dalam mengatasi permasalahan yang saling berkaitan ini, munculah inisitif 

untuk melakukan pembangunan dan pekembangan ekonomi berbasis lingkungan 
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yang dicanangkan oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei dalam kerjasama Heart of 

Borneo. Sehingga, aspek ekonomi dan lingkungan yang sering kali berlawanan arah 

dapat disatukan menjadi satu cara untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan 

dan ekonomi yang saling berkesinambungan. 

Selanjutnya penelitian terdahulu yang keempat yaitu Model Perencanaan Eco – 

Urban Tourism Di Kota Merauke, dalam penelitian ini bertujuan untuk proses 

orientasi pembangunan Kota Merauke didasarkan pada pariwisata, masyarakat sipil 

dan kearifan lokal. Potensi Kota Merauke sebagai kota wisata belum dikembangkan 

secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan dan strategi yang 

relevan untuk dapat diaplikasikan dalam pengembangan pariwisata melalui konsep 

eco urban tourism yang berkelanjutan. Sejalan dengan konsep perencanaan 

pengembangan Kota Wisata Merauke secara berkelanjutan (Clean Environmental 

Management dan God Enviromental Governance) yang menuntut persyaratan 

masyarakat lokal harus terlibat dalam pembangunan Kota Wisata Merauke.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan dalam penulisan penelitian maupun pembeda dalam collaborative 

governance maka dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan. Disini 

peneliti dalam penulisannya menggunakan teori collaborative governance dari 

Emerson dan Nabatchi karena dalam penjelasan teori lebih komprehensif dimana 

dalam teori tersebut menjelaskan proses kolaborasi yang dilakukan antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat. Menurut Emerson dan Nabatichi pada model 

collaborative governance terdiri atas beberapa komponen yang dimulai dari 

komponen dinamika kolaborasi (dialog antar stakeholder, motivasi bersama, dan 

kapasitas kolaborasi); kegiatan kolaborasi, dan hasil kolaborasi. Model kolaborasi 
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ini sangat menyeluruh dan diharapkan mampu menjelaskan keseluruhan proses 

kolaborasi mulai dari aspek persiapan; pengembangan trust dan komitmen; sumber 

daya; prosedur; kepemimpinan, kegiatan kolaborasi yang dilakukan secara kolektif 

maupun parsial; dan hasil yang dicapai dalam kolaborasi. 

 

 


