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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.1 Latar  Belakang 

Perkembangan  kota  selalu  diindikasi  pada  pembangunan  fisik  dan  

sosial  ekonomi  masyarakat  yang  pada  hakikatnya  harus  didukung  dengan  

pola  pertumbuhan  yang  berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Hal  ini  

menunjukkan  bahwa  kecenderungan  meningkatnya  pertumbuhan  penduduk,  

baik  pertumbuhan  alami  (natural  growth)  maupun  urbanisasi  (urbanization)  

akan  memicu  pula  pada  kecenderungan  pola  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  

oleh  suatu  kota  yang  sedang  berkembang.  Salah  satu  fungsi  pemerintah  kota  

adalah  menciptakan  pelayanan  publik  di  perkotaan.  Menurut  Undang-Undang  

Nomor  25  Tahun  2009  Pasal 1 (1),  yang  dimaksud  dengan  Pelayanan  Publik  

adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  

pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  

negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa  dan/atau  pelayanan  administratif  

yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. 

Kota  sebagai  pusat  pertumbuhan,  perkembangan  dan  perubahan  serta  

pusat  dari  berbagai  kegiatan  ekonomi,  sosial  budaya,  politik,  dan  lingkungan  

bagi  suatu  daerah.  Tentu  keberadaannya  melahirkan  beragam  kebutuhan  akan  

fasilitas  sarana  dan  prasarana  dalam  menunjang  berbagai  macam  aktivitas  

masyarakatnya,  yang  salah  satunya  adalah  fasilitas  ruang  publik. 
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Ruang  publik  merupakan  salah  satu  elemen  penting  dalam  potret  

pertumbuhan  kota  yang  ekologis,  di mana  ruang  publik  mencakup  aspek  

sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Adapun  pelayanan  dan  pembangunan  

sektor  ruang  publik  pada  kawasan  perkotaan  antara  lain  meliputi  tersedianya  

sarana  dan  prasarana  ruang  publik  yang  cukup  untuk  melayani  aksi  

komunikatif  antarwarga,  serta  mampu  merespon  kebutuhan  dalam  berbagai  

aspek  dan  sendi  kehidupan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  keberadaan  ruang  

publik  diharapkan  mampu  memberikan  dampak  kepuasan  dan  kenyamanan  

baik  secara  sosial,  biologis,  psikologis,  dan  fisik  bagi  penggunanya.1 

Ruang  publik  merupakan  sektor  penunjang  utama  terhadap  citra  kota,  

yang  di  mana  keberadaannya  ibarat  wajah  (penampakan)  suatu  kota,  maka  

dari  itu  ruang  publik  yang  baik  bisa  membawa  citra  kota  yang  baik  pula.2  

Selain  pada  kepentingan  citra  kota,  ruang  publik  juga  diperlukan  untuk  

tujuan  sosial  misalnya  sebagai  sarana  rekreatif-edukatif,  sarana  budaya  

masyarakat  lokal,  sarana  olahraga  dan  sebagainya.  Tentu,  kondisi  ruang  

publik  pada  suatu  kota  sangat  penting  untuk  diperhatikan. 

Penyelenggaraan  program  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  publik  

pada  dasarnya  harus  dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif  serta  

mempertimbangkan  segi  fungsionalitas  ruang  publik  itu  sendiri  baik  dari  

segi  administratif  maupun  teknis,  yaitu  memiliki  beberapa  karakteristik  yakni  

                                                      
1
  Prihastoto  (2013 : 1-2)  dalam  Jurnal  Pure,  2013.  ‘Planning  for  Urban,  Region  and 

    Environment’,  Vol. 2,  No. 1.  Jurusan  Perencanaan  Wilayah  dan  Tata  Kota,  Fakultas  Teknik: 

   Universitas  Brawijaya  Malang) 
2
  Dinas  Tata  Kota  Bekasi,  2013. ‘Revitalisasi Ruang Publik’.  Jurnal Tata Kota Bekasi,  Edisi  1, 

    Hal. 8 
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responsif,  demokratis,  dan  bermakna.3  Responsif,  berarti  bahwa  ruang  publik  

merupakan  ruang  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  kegiatan  dan  

kepentingan  luas;  Demokratis,  artinya  ruang  publik  dapat  digunakan  oleh  

masyarakat  umum  dari  berbagai  latar  belakang  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  

aksesibel  bagi  berbagai  kondisi  fisik  manusia;  Bermakna,  memiliki  arti  

ruang  publik  harus  memiliki  tautan  antarmanusia,  ruang,  dan  dunia  luas  

dengan  konteks  sosial.  Maka,  ruang  publik  tentu  memiliki  daya  tarik  

tersendiri  dalam  memenuhi  kebutuhan  prasarana  interaksi  antarwarga  

terutama  pada  wilayah  perkotaan.4 

Mengingat  pentingnya  keberadaan  ruang  publik  pada  studi  kota,  tentu  

pemerintah  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  memegang  peranan  

penting  dalam  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  publik  diperkotaan.  Oleh  

sebab  itu,  pemerintah  selalu  dituntut  untuk  mampu  menciptakan  efisiensi  

dan  efektifitas  dalam  setiap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya,  tak  terkecuali  

dalam  penyelenggaraan  program  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  publik  

yang  baik.  

Adapun  guna  terciptanya  efisiensi,  efektifitas,  dan  produktifitas  dalam  

program  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  publik  yang  baik,  maka  

dibutuhkan  strategi,  kebijakan,  perencanaan,  dan  program  pembangunan  yang  

komprehensif.  Selain  itu,  juga  perlunya  memberikan  dukungan  pengaturan,  

pengelolaan,  dan  pengawasan  secara  efisien  dan  efektif.  Sebab  kebijakan  

                                                      
3
  Ibid., Hal. 9 

4
  Maharani, Ratry, Desy, 2017. ‘Kebijakan Pemerintah dalam Pemanfaatan Ruang Publik melalui 

    Revitalisasi  Taman  di  Kota  Malang’.  Skripsi  Sarjana,  Universitas  Muhammadiyah  Malang, 

    Indonesia, Hal. 1 
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pembangunan  daerah  pada  hakikatnya  bukan  terletak  pada  substansinya,  

melainkan  pada  pelaksanaannya  (implementasi  kebijakan)  di mana  aktor-aktor  

yang  membidangi  perencanaan  pembangunan  daerah  mampu  menciptakan  

kebijakan  pembangunan  yang  terkoordinasi,  terintegrasi,  saling  bersinergi,  

berkesinambungan  (sinkronisasi)  dan  harmoni. 

Dari  pernyataan  berikut,  dapat  dipahami  bahwa  dalam  pelaksanaan  

program  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  publik  perkotaan  tentu  

dibutuhkan  koordinasi  antar  organisasi  publik  yang  terkait.  Sebab  dalam  

mewujudkan  pelayanan  publik  yang  efektif  serta  efisien  suatu  organisasi  

tidak  dapat  bekerja  sendiri.  Terlebih,  dalam  pembangunan  daerah  yang  pada  

dasarnya  memerlukan  konsep  keterpaduan,  yaitu  terpadu  (saling  mendukung)  

antar  sektor  dan  masing-masing  sektor  merealisasikan  pekerjaannya  (proyek)  

sesuai  dengan  rencana  baik  waktu  maupun  ruang  (spasial)  yang  sudah  

ditentukan  bersama.5 

Konfigurasi  penyelenggaraan  program  pemerintah  dalam  penyediaan  

dan  pemanfaatan  ruang  publik  pun  tidak  selalu  pada  kegiatan  pembangunan-

pembangunan  struktur  fisik  baru  mengingat  kondisi  lahan  perkotaan  yang  

semakin  hari  semakin  berkurang.  Salah  satu  cara  pemerintah  untuk  

mensiasati  kurang  terpenuhinya  standart  minimal  ruang  terbuka  yaitu  dengan  

melakukan  revitalisasi  pada  suatu  kawasan  tertentu.  Revitalisasi  adalah  

upaya  untuk  peningkatan  nilai  lahan  atau  kawasan  melalui  pembangunan  

kembali  dalam  suatu  kawasan  yang  dapat  meningkatkan  fungsi  kawasan  

                                                      
5  Amal,  Ichlasul,  1996.  ‘Pembangunan  Nasional’.  Seminar  Nasional  Hastanas,  Bandung 
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sebelumnya.  Tujuan  revitalisasi  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  

Pekerjaan  Umum  Nomor  18/PRT/M/2010  tentang  Pedoman  Revitalisasi  

Kawasan  yang  didalamnya  menjelaskan  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  ruang  publik  perkotaan. 

Masalah  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  publik  merupakan  

masalah  yang  terjadi  hampir  di  setiap  wilayah  perkotaan  di  Indonesia.  

Permasalahan  dalam  konteks  ruang  publik  yang  dialami  Kabupaten  Gresik  

(dalam  hal  ini  Alun-alun  Kota  Gresik)  saat  ini  yaitu: 

a. Menurunnya  fungsi  kawasan;  hal  ini  dipengaruhi  pertumbuhan  sektor  

informal  yang  tinggi  dengan  berbagai  ragam  aktivitas  perekonomian. 

b. Minimnya  fasilitas  dan  daya  dukung  yang  ada;  meliputi  beberapa  

faktor  antara  lain : menyempitnya  ruang  aksi  komunikatif  (sarana  

edukatif-rekreatif),  minimnya  fasilitas  olahraga,  lahan  parkir,  dan  

sebagainya. 

c. Kebijakan  perubahan  konsep  kawasan;  hal  ini  dipengaruhi  oleh  

karakteristik  Kabupaten  Gresik  yang  terus  mengalami  perubahan  
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budaya,  bahkan  perekonomiannya  seiring  dengan  perkembangan  status  

dan  fungsi  administrasi  pemerintahannya.  Tentu  hal  ini  juga  

berimplikasi  terhadap  perubahan  sebuah  konsep  ruang  alun-alun  yang  

merupakan  salah  satu  identitas  (landmark)  Kabupaten  Gresik. 

Selain  itu,  tantangan  lain  yang  dihadapi  Kabupaten  Gresik  dalam  

penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  publik  yang  diantaranya  menjadi  isu  

strategis  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  bersama  Dinas  

Lingkungan  Hidup  antara  lain:  Luas  RTH  pada  area  publik  baru  mencapai  

± 16%  (data  Dinas  Lingkungan  Hidup),  masih  jauh  dari  angka  penyediaan  

luasan  RTH  minimum  30%  seperti  yang  telah  diamanatkan  dalam  Undang-

undang  Penataan  Ruang;  Dari  total  luas  RTH  tersebut,  hanya  seperempatnya  

yang  berupa  taman  atau  fasilitas  umum.  Dengan  demikian  pemanfaatan  

RTH  (taman  kota)  cenderung  menyimpang  dari  fungsinya;  Berkaitan  dengan  

poin  tersebut  maka  timbul  tidak  kejelasan  mengenai  definisi  dan  pembagian  

ruang  terbuka  publik  di Kabupaten  Gresik  yang  kerap  disamaratakan  dengan  

pengertian  RTH  (dalam  hal  ini  taman);  Perlunya  peningkatan  kesadaran  

masyarakat  dalam  pengelolaan  RTH;  Selanjutnya,  bagaimana  untuk  

menciptakan  ruang  publik  yang  ideal  dan  betul-betul  menjadi  ruang  berbagai  

macam  kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat  Kabupaten  Gresik.  Dengan  

demikian,  keberadaan  ruang  publik  baik  RTH  maupun  RTNH  tidak  sekedar  

untuk  memenuhi  kuota  30%  belaka  namun  tidak  efisien,  melainkan  

merupakan  ruang  publik  yang  bermakna. 
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Melihat  dari  kondisi  ruang  publik  alun-alun  di  Kabupaten  Gresik  

yang  mengalami  banyak  permasalahan,  perlu  disadari  akan  pentingnya  

peningkatan  pelayanan  pada  sektor  ruang  publik  tersebut  untuk  mendukung  

kelangsungan  hidup  masyarakat,  khususnya  masyarakat  perkotaan  Gresik  

agar  kondisi  masyarakat  serta  lingkungan  dapat  tetap  stabil.  Untuk  

meningkatkan  pelayanan  tersebut  perlu  adanya  koordinasi  antar  Organisasi  

Perangkat  Daerah  Kabupaten  Gresik  terkait  dalam  hal  ini  meliputi : Badan  

Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  

(BAPPEDA)  Kabupaten  Gresik;  sebagai  suatu  organisasi  pemerintah  daerah  

yang  bertugas  dibidang  perumusan  kebijakan  teknis  serta  pengkoordinasian  

proses  penyusunan  kebijakan  terkait  perencanaan  pembangunan  dan  

pengembangan  daerah;  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  

Gresik  sebagai  suatu  organisasi  pemerintah  yang  bertugas  melaksanakan  

kewenangan  desentralisasi  dibidang  penyediaan  dan  pemanfaatan  ruang  

publik  di  Kabupaten  Gresik.  

Adapun  Kabupaten  Gresik  yang  saat  ini  menyandang  sebagai  kota  

Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN)  sektor  industri  dan  perdagangan  terbesar  di 

Jawa  Timur  dengan  jumlah  penduduk  sekitar  1,3  juta  jiwa  tentunya  

memberikan  implikasi  terhadap  kebutuhan  penambahan  fasilitas  ruang  

publik.  Melalui  agenda  revitalisasi  alun-alun  yang  diaktualisasikan  kedalam  

program  pembangunan  Islamic  Center  sebagaimana  tertuang  dalam  Rencana  

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun  2016-2021,  

pemerintah  daerah  Kabupaten  Gresik  berupaya  mewujudkan  visinya  
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“Terwujudnya  Gresik  yang  Agamis,  Adil,  Sejahtera,  dan  Berkehidupan  yang  

Berkualitas”. 

Program  pembangunan  Islamic  Center  ini  merupakan  salah  satu  

upaya  pemerintah  Kabupaten  Gresik  dalam  menciptakan  pembangunan  

infrastruktur  daerah  yang  berkelanjutan,  dan  berdaya  saing  serta  

mewujudkan  harmonisasi  pembangunan  berlandaskan  tata  ruang  melalui  

strategi  penguatan  karakter  Gresik  sebagai  Kota  Santri  dan  Kota  Wali. 

Program  pembangunan  Islamic  Center  tersebut  merupakan  program  

pemerintah  daerah  Kabupaten  Gresik  yang  sudah  direncanakan  sejak  awal  

2016  yang  di  mana  bangunan  Islamic  Center  akan  didirikan  diatas  kawasan  

alun-alun  yang  tersebar  di  lima  lokasi  wilayah  Gresik  yakni  di  Kecamatan  

Sidayu  (wilayah  Kabupaten  Gresik  Bagian  Utara),  Kecamatan  Bawean  

(wilayah  kepulauan),  Kecamatan  Gresik  (pusat  perkotaan),  serta  Kecamatan  

Driyorejo  dan  Cerme  (wilayah  Kabupaten  Gresik  Bagian  Selatan).  Namun,  

pada  tahun  2017  pemerintah  Kabupaten  Gresik  memutuskan  hanya  

merealisasikan  satu  proyek  yaitu  Alun-alun  Gresik  dikarenakan  keterbatasan  

anggaran. 

Dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Gresik  

memutuskan  untuk  membangun  Islamic  Center  dan  melakukan  renovasi  

kawasan  Alun-alun  Gresik.  Bangunan  Islamic  Center  ini  bakal  dipadu-

padankan  dengan  kawasan  cagar  budaya  yang  ada  disekitarnya,  yakni   

meliputi  Masjid  Jami’  Gresik  hingga  makam  salah  satu  wali  songo  
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(Waliyullah)  Syech  Maulana  Malik  Ibrahim,  yang  memang  lokasinya  

berdekatan  dengan  Alun-alun.6 

Program  pembangunan  Islamic  Center  tersebut  menjadi  salah  satu  

program  prioritas  Pemerintah  Daerah  setelah  munculnya  Peraturan  Daerah  

Kabupaten  Gresik  Nomor  10  Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  

Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Rencana  

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun  2016-2021. 

Sebagai  salah  satu  program  pembangunan  yang  termasuk  dalam  

Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Gresik  2010-2030  

yang  di  mana  juga  merupakan  program  unggulan  yang  berpotensi  kuat  

dalam  membangun  karakter  Kabupaten  Gresik  menjadikannya  program  

tersebut  terus  berkelanjutan,  hal  ini  didapati  pada  Renja  Tahun  2019  yang  

tertera  alokasi  anggaran  untuk  pembangunan  Islamic  Center  selanjutnya  di  

Kecamatan  Balongpanggang  (dalam  hal  ini  sebagaimana  lokasi  pembangunan  

Islamic  Center  tersebut  sebagai  respons  terkait  kurang  terpenuhinya  standart  

minimal  ruang  pada  wilayah  Kabupaten  Gresik  Bagian  Selatan  yang  sudah  

ditentukan  sebelumnya,  yakni  berlokasi  di  Kecamatan  Driyorejo). 

Sehubung  dengan  penyelenggaraan  revitalisasi  Alun-alun  Gresik  yang  

berupa  pembangunan  Islamic  Center,  tentu  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  

Ruang  Kabupaten  Gresik  menyelenggarakan  koordinasi  bersama  Badan  

Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah  beserta  

OPD  Kabupaten  Gresik  lainnya  yang  terkait.  Koordinasi  yang  terjalin  antar  

                                                      
6  Https://properti.kompas.com/read/2017/03/17190000421/alunalun.gresik.bakal.disulap.jadi. 

   islamic.center  diakses  pada  23  Agustus  2019,  21.30 WIB 
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instansi  terkait  menuntun  keberhasilan  program  pembangunan  Islamic  Center  

dalam  upaya  penataan  kawasan  (revitalisasi)  Alun-alun  Gresik  mulai  dari  

proses  perumusan  kebijakan,  perencanaan,  implementasi  hingga  evaluasi. 

Berdasarkan  penjelasan  secara  umum  peneliti  menganggap  pentingnya  

penelitian  ini  berdasarkan  pada  koordinasi  antar  Organisasi  Perangkat  

Daerah  Kabupaten  Gresik  yang  dibangun  dalam  pelaksanaan  program  

revitalisasi  Alun-alun  Gresik  melalui  pembangunan  Islamic  Center.  Tentu  

hal  ini  membuat  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  secara  langsung  serta  

mendalami  terkait  koordinasi  antar  instansi  yang  terjadi.  Penelitian  ini  

memfokuskan  bagaimana  bentuk  koordinasi  serta  mekanisme  tata  kerja  antar  

Organisasi  Perangkat  Daerah  dalam  pelaksanaan  revitalisasi  ruang  publik  

Alun-alun  di  Kabupaten  Gresik.  Koordinasi  antar  instansi  dalam  agenda  

revitalisasi  alun-alun  tersebut  mampu  menggiring  peneliti  karena  memiliki  

daya  tarik  tersendiri  bagaimana  Pemerintah  Daerah  selaku  pelayan  publik  

saling  bersinergi  dan  mengintegrasikan  kepentingan,  tugas  dan  fungsinya  

dalam  pelaksanaan  pembangunan  daerah  Kabupaten  Gresik. 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  berikut  maka  rumusan  masalah  

dalam  penelitian  ini  adalah : 

1. Bagaimana  pelaksanaan  koordinasi  antar  instansi  dalam  revitalisasi  

alun-alun  di  Kabupaten  Gresik? 

2. Apa  saja  kendala  dalam  pelaksanaan  koordinasi  antar  instansi  dalam  

revitalisasi  alun-alun  di  Kabupaten  Gresik? 



 

11 
 

1.3 Tujuan  Penelitian 

Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  

berikut: 

1. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  koordinasi  antar  instansi  dalam  

revitalisasi  alun-alun  di  Kabupaten  Gresik. 

2. Untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  

koordinasi  antar  instansi  dalam  revitalisasi  alun-alun  di  Kabupaten  

Gresik. 

 

1.4      Manfaat  Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat.  Adapun  

manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  : 

1. Manfaat  Teoritis 

Untuk  menambah  wawasan  bagi  peneliti  maupun  pembaca  dalam  

bidang  Ilmu  Pemerintahan  khususnya  mengenai  koordinasi  antar  organisasi  

publik  terkait  dalam  revitalisasi  ruang  publik  perkotaan.  Serta  agar  dapat  

digunakan  sebagai  dasar  penelitian  sejenis  dan  diharapkan  dapat  menjadi  

penelitian  dengan  sifat  berkelanjutan.  Penelitian  ini  berkaitan  dengan  mata  

kuliah  yang  pernah  di  tempuh  atau  wajib  di tempuh  peneliti  yaitu  mata  

kuliah  Organisasi  dan  Manajemen  Pemerintahan. 

2. Manfaat  Praktis 

a. Manfaat  bagi  instansi  terkait  :  Diharapkan  mampu  menjadi  acuan  

atau  rekomendasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  serta  kontribusi  secara  

menyeluruh  dan  bermanfaat  bagi  instansi-instansi  yang  terkait  dalam  
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pelaksanaan  koordinasi  terkait  revitalisasi  ruang  publik  kota  guna  

mewujudkan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik,  khususnya  bagi  

Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  

Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Gresik  selaku  koordinator  terkait  

perencanaan  pembangunan  di  daerah,  juga  Dinas  Pekerjaan  Umum  

dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Gresik  selaku  penanggung  jawab / leading  

sector  terkait  pelaksanaan  program  revitalisasi  ruang  publik  di  

Kabupaten  Gresik. 

b. Manfaat  bagi  masyarakat :  Diharapkan  mampu  memberikan  atau  

sebagai  bahan  dalam  pendidikan  yang  berdampak  ke  masyarakat  agar  

lebih  memahami  dan  menguasai  tentang  pentingnya  pelaksanaan  

koordinasi  antar  instansi  dalam  mewujudkan  pembangunan  di  daerah,  

serta  pentingnya  pemanfaatan  ruang  publik  khususnya  pada  sektor  

ruang  terbuka  demi  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  serta  pola  

estetika  (citra)  kota  yang  baik. 

 

1.5 Definisi  Konseptual  dan  Definisi  Operasional 

1.5.1 Definisi  Konseptual 

a. Koordinasi 

Koordinasi  terkait  erat  terhadap  sebuah  manajemen  (tata  kelola)  

dalam  mewujudkan  tujuan  baik  pada  organisasi  publik  maupun  swasta.  

Koordinasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  penyatuan/integrasi  berbagai  

tujuan  serta  agenda  kegiatan  pada  setiap  bagian  yang  terpisah  dalam  

organisasi  guna  tercapainya  tujuan  bersama  secara  efektif  dan  efisien.  Maka  
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melalui  koordinasi  tentunya  mampu  menciptakan  keadaan  berupa  3 (tiga) S,  

yaitu:  Serasi,  Selaras,  dan  Seimbang. 

Adapun  ciri-ciri  koordinasi  yaitu  meliputi:  1.) Tanggung  jawab  

koordinasi  terletak  pada  pimpinan;  2.) Koordinasi  adalah  suatu  usaha  

kerjasama  3.) Koordinasi  adalah  proses  yang  berjalan  terus-menerus  

(continue  process);  4.) Adanya  pengaturan  usaha  kelompok  secara  teratur;  

5.) Konsep  kesatuan  tindakan;  6.) Tujuan  koordinasi  adalah  tujuan  bersama  

(common  purpose).7 

Bentuk-bentuk  koordinasi  menurut  Hasibuan  yakni  meliputi  koordinasi  

vertikal  dan  koordinasi  horizontal.  Adapun  koordinasi  horizontal  terbagi  atas  

interdisciplinary  coordination  dan  interrelated  coordination.8  Sementara  

terkait  metode  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  koordinasi  yaitu  sebagai  

berikut:  1.) Koordinasi  melalui  kewenangan;  2.) Koordinasi  melalui  

konsensus;  3.) Koordinasi  melalui  pedoman  kerja;  4.) Koordinasi  melalui  

suatu  forum;  dan  5.)  Koordinasi  melalui  konperensi.9 

Dalam  agenda  perencanaan  pembangunan  daerah,  tentunya  koordinasi  

menjadi  salah  satu  kebutuhan  penting  pada  lingkup  pemerintahan.  Terkait  

ini  koordinasi  diartikan  sebagai  wujud  progresifitas  paradigma  administrasi  

publik  guna  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  profesional  dan  memiliki  

instrumen  manajerial  yang  dinamis. 

                                                      
7
  Handayaningrat, Soewarno, 1988.  ‘Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional’ 

    Jakarta: CV. Haji Masagung,  Hal. 120-128 
8  Hasibuan,  Malayu  SP.,  2014.  ‘Manajemen:  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah’.  Jakarta: Bumi 

    Aksara,  Ed. Revisi,  Cetakan  Kesepuluh,Hal. 86-87 
9  Handayaningrat,  op. cit.  Hal. 124 
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Koordinasi  antar  organisasi  publik  ini  merupakan  bentuk  modernisasi  

penyelenggaraan  pelayanan  publik  era  reformasi  birokrasi  yakni  Joined-Up  

Government,  di  mana  berbagai  entitas  (organisasi  publik)  saling  membangun  

sinergi,  berpartisipasi,  dan  saling  menyetujui  untuk  bersama-sama  dalam  

mencapai  tujuan  melalui  berbagi  informasi,  berbagi  sumberdaya,  berbagi  

manfaat,  dan  bertanggung  jawab  dalam  pengambilan  keputusan  bersama  

dengan  asas  penyatuan/integrasi  tugas  dan  fungsi  dalam  sektor  pelayanan  

publik  (integrated  public  service  delivery)  guna  mewujudkan  akseleritas  

pembangunan  daerah  serta  pelayanan  publik  yang  maksimal  dan  harmoni. 

Adapun  manfaat  yang  mampu  dicapai  melalui  Joined-Up  Government  

antara  lain:  1.) Lunturnya  budaya  serta  iklim  kebijakan  yang  berbeda  dan  

saling  melemahkan  satu  sama  lain;  2.) Terkelolanya  sumber  daya  dengan  

lebih  baik,  meskipun  langka;  3.) Terciptanya  sinergi  oleh  berbagai  

Stakeholder  yang  berbeda-beda  kedalam  suatu  kebijakan  tertentu.10 

b. 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  ayat  1).  Kawasan  adalah  wilayah  yang  memiliki  fungsi  utama  lindung  

atau  budi  daya.  (pasal  1  ayat  4). 

                                                      
10  Pollitt,  Christopher,  2003.  ‘Joined-Up  Government’.  University  of  Leuven:  Political  Studies   

 Review,  Hal. 34-35 
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Revitalisasi  pada  prinsipnya  tidak  sekedar  menyangkut  masalah  

konservasi  bangunan  dan  ruang  kawasan  bersejarah  saja,  tetapi  lebih  kepada  

upaya  untuk  mengembalikan  atau  menghidupkan  kembali  kawasan  dalam  

konteks  kota  yang  tidak  berfungsi,  atau  menurun fungsinya  agar  berfungsi  

kembali,  atau  menata  dan  mengembangkan  lebih  lanjut  kawasan  yang  

berkembang  sangat  pesat  namun  kondisinya  cenderung  tidak  terkendali. 

Dalam  teori  revitalisasi  menyebutkan  bahwa,  revitalisasi  terjadi  

melalui  beberapa  tahapan  dan  membutuhkan  kurun  waktu  tertentu  

(Danisworo,  2000).  Beberapa  tahapan  yang  bisa  diacu  dalam  upaya  

revitalisasi  meliputi: 1. Intervensi  fisik;  2. Rehabilitasi  ekonomi;  3. Revitalisasi  

sosial/institusional.11 

Berdasarkan  penjelasan  diatas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  

revitalisasi  merupakan  salah  satu  langkah  untuk  mengembalikan  kondisi  

ekologi  atau  lingkungan  yang  telah  rusak  kembali  seperti  sedia  kala  dengan  

tujuan  untuk  menyeimbangkan  kebutuhan  lingkungan  yang  bersih  dengan  

lingkungan  yang  terdapat  pada  suatu  wilayah. 

c. Ruang  Publik  Alun-alun 

Alun-alun  dapat  diartikan  sebagai  ruang  terbuka  yang  berupa  tanah  

lapang  yang  luas  dan  berumput  yang  berada  pada  pusat  kota  dan  dapat  

digunakan  sebagai  wadah  berbagai  aktifitas  masyarakat.  Sementara  definisi  

alun-alun  menurut  Van  Ramondt  ialah  sebagai  halaman  depan  rumah/istana  

                                                      
11

  Internet: www.academia.edu/3409783/ Jurnal_ Strategi _Revitalisasi_ Kawasan  Pusat  Kota 

     Bukittinggi  diakses  pada  2 September 2019,  04.52 WIB 
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atau  pendopo  tempat  kediaman  para  penguasa  yang  memiliki  karakter  fisik  

yang  luas  dan  dijadikan  pusat  berbagai  aktifitas  sehari-hari  masyarakat.12 

Secara  dragmatis-historis  konsep  ruang  alun-alun  selalu  mengalami  

perubahan  maupun  pergeseran  makna  seiring  perkembangan  zaman  mulai  

ditafsirkannya  sebagai  simbol  kekuasaan  pemerintahan  masa  kerajaan  hingga  

simbol  kesatuan  aktifitas  masyarakat  yang  bersifat  kultural,  politis,  filosofis-

religius,  maupun  ekonomis.13  Secara  keseluruhan  alun-alun  dianggap  sebagai  

hal  terpenting  dalam  perwujudan  citra  (landmark)  suatu  kota.    

Adapun  diketahui  bahwa  alun-alun  adalah  bagian  dari  bentuk  

perwujudan  ruang  publik.  Ruang  publik  sendiri  memiliki  arti  sebagai  suatu  

wadah  yang  dapat  menampung  aktifitas  tertentu  manusia,  baik  secara  

individu  maupun  berkelompok.  Ciri  kuat  pada  ruang  publik  adalah  ruang  itu  

memungkinkan  berlangsungnya  aksi  komunikatif  antarwarga  dengan  berbagai  

ragam  kepentingan,  identitas,  nilai,  dan  cara  berpikir  mereka.14 

Dalam  “The  Structural  Transformation  of  the  Public  Sphere”  (1962),  

Habermas  mendefinisikan  ruang  publik  sebagai  sebuah  komunitas  virtual  

atau  imajiner  yang  tidak  selalu  ada  disetiap  ruang.  Melalui  tindakan  

perakitan  dan  dialog,  ruang  publik  menghasilkan  pendapat  dan  sikap  yang  

berfungsi  untuk  menegaskan  atau  tantangan.15  Maka,  ruang  publik  pada  

                                                      
12

  DPRD  Kabupaten  Gresik,  2016.  ‘Catatan  Hasil  Perjalanan  Kabupaten  Gresik’. Jejak  Rekam 

     DPRD  Kabupaten  Gresik,  Hal. 176 
13  Internet:  www.researchgate.net/publication/315380337/ Pelestarian _ Kawasan _ Alun-alun 

      diakses  pada  2 September 2019,  05.06 WIB 
14

  Dinas  Tata  Kota  Bekasi,  loc. cit. 
15

  Navis Zubaidi, Adnan, 2011. ‘Ruang  Publik  dalam  Media  Baru  (www.kaskus.us)’.  Jurnal Ilmu 

     Komunikasi,  Vol. 1,  No. 2,  ISSN : 2088-981X.  Prodi  Ilmu  Komunikasi, Fakultas  Dakwah: IAIN 

 Sunan  Ampel  Surabaya 
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semestinya  harus  bersifat  bebas,  terbuka,  transparan,  tidak  ada  intervensi  

pemerintah  atau  otonom  didalamnya  serta  harus  mudah  diakses  oleh  seluruh  

masyarakat. 

1.5.2 Definisi  Operasional 

1. Stakeholder  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  yang  terlibat  dalam  

koordinasi  pada  agenda  revitalisasi  ruang  publik  alun-alun  di  

Kabupaten  Gresik. 

2. Pembagian  tugas  dalam  koordinasi  antar  Organisasi  Perangkat  Daerah  

pada  agenda  revitalisasi  ruang  publik  alun-alun  di  Kabupaten  Gresik. 

3. Sharing  dana  dan  knowledge  dalam  koordinasi  antar  Organisasi  

Perangkat  Daerah  pada  agenda  revitalisasi  ruang  publik  alun-alun  di  

Kabupaten  Gresik. 

4. Hasil  koordinasi  antar  Organisasi  Perangkat  Daerah  pada  agenda  

revitalisasi  ruang  publik  alun-alun  di  Kabupaten  Gresik. 

1.6 Metode  Penelitian 

Metode  penelitian  merupakan  langkah  sistematis  dalam  mendapatkan  

informasi  sesuai  dengan  tema  penelitian.  Maka  pada  penelitian  ini  

menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  sering  disebut  

dengan  naturalistic  inquiry  (inkuiri  alamiah).  Data  kualitatif  berada  secara  

tersirat  di  dalam  sumber  datanya.  Sumber  data  kualitatif  adalah  catatan  hasil  

observasi,  transkrip  interview  mendalam  (depth  interview),  dan  dokumen-
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dokumen  terkait  yang  dapat  berupa  tulisan  ataupun  gambar.16  Adapun  uraian  

dari  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: 

1.6.1 Jenis  Penelitian 

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  

dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  ini  merupakan  

metode  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi-informasi  

mengenai  keadaan  atau  fenomena  yang  ada  saat  ini.  Selain  itu,  jenis  

penelitian  deskriptif  juga  merupakan  prosedur  pemecahan  masalah  yang  

diselidiki  dengan  menggerakkan,  melukiskan  keadaan  subyek,  serta  obyek  

penelitian  saat  ini  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak.17.  Di dalamnya  

terdapat  berbagai  upaya  yakni  mendeskripsikan,  mencatat,  analisis  serta  

menginterpretasikan  kondisi  yang  sedang  terjadi  atau  ada.  Jenis  penelitian  

deskriptif  ini  kemudian  digunakan  untuk  menjelaskan  fakta  dan  fenomena  

tentang  Koordinasi  Antar  Instansi  dalam  Revitalisasi  Alun-alun  di  Kabupaten  

Gresik. 

1.6.2 Sumber  Data 

a. Data  Primer 

Data  primer  yaitu  data  yang  bersifat  utama  yang  diperoleh  dari  hasil  

wawancara  langsung  dan  observasi  terhadap  objek  penelitian. 

 

 

                                                      
16

  Nazir,  Moh,  1999. ‘Metode  Penelitian’.  Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  Hal. 63 
17

  Nawawi, Hadari, 2003.‘Metode  Penelitian  Bidang  Sosial’.  Yogyakarta : Gajahmada, University 

     Press, Hal. 63 
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b. Data  Sekunder 

Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  referensi  atau  

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

yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  data  untuk  melengkapi  penelitian. 

 
1.6.3 Teknik  Pengumpulan  Data 

Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  utama  dalam  suatu  

penelitian  untuk  memperoleh  data  yang  akan  mempermudah  peneliti  untuk  

meneliti  dan  menyelesaikan  masalah.  Adapun  penelitian  data  yang  

dipergunakan  dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut: 

a. Observasi 

Observasi  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti  melakukan  

penelitian  secara  langsung  dilapangan  untuk  mengetahui  dan  memahami  

serta  memperoleh  gambaran  riil  tentang  jawaban  dari  permasalahan  

penelitian  ini  yang  diketahui  oleh  subjek  penelitian.  Peneliti  melakukan  

observasi  dengan  melihat  langsung  target  ruang  publik  Alun-alun  Gresik  

yang  telah  direvitalisasi. 

b. Wawancara 

Wawancara  yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  

tatap  muka  dan  tanya  jawab  secara  langsung  antara  peneliti  terhadap  

narasumber  atau  sumber  data  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  informasi  

penting  mengenai  penjelasan  detail  tentang  jawaban  atas  permasalahan  

dalam  penelitian.  Wawancara  akan  dilakukan  kepada  Badan  Perencanaan  

Pembangunan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Gresik  dan  
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Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Gresik  dengan  harapan  

mendapat  data  langsung  terkait  dengan  keadaan  lapang  berupa  masalah  dan  

permasalahan  yang  dihadapi  terkait  koordinasi  antar  instansi  (Organisasi  

Perangkat  Daerah)  Kabupaten  Gresik  dalam  pelaksanaan  revitalisasi  alun-

alun  tersebut. 

c. Dokumentasi 

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  Badan  

Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian,  dan  Pengembangan  Daerah  Kabupaten  

Gresik  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Gresik.  

Peneliti  juga  dapat  menggunakan  dokumentasi  berupa  foto  atau  video  

selama  kegiatan  berlangsung.  Melalui  strategi  dokumentasi,  informasi  dapat  

diperoleh  dari  fakta  yang  tersimpan  dalam  bentuk  surat,  catatan  harian,  

arsip  foto,  hasil  rapat,  cinderamata,  jurnal  kegiatan  dan  sebagainya. 

1.6.4 Subyek  Penelitian 

Subyek  penelitian  adalah  orang  yang  bermanfaat  untuk  memberikan  

informasi  terkait  pembahasan  penelitian.  Penentuan  subyek  penelitian  dalam  

penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  purposive  sampling  yang  didasarkan  

pada  tujuan  dan  keperluan  yang  telah  ditentukan  dengan  kriteria  tertentu.  

Adapun  guna  mendapatkan  informasi  yang  valid  dan  lengkap,  maka  subyek  

yang  ditentukan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: 
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a. Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan, Penelitian, dan  

Pengembangan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Gresik 

b. Kepala  Bidang  Pengembangan  Wilayah,  Infrastruktur  dan  Lingkungan  

BAPPEDA  Kabupaten  Gresik 

c. Kepala  Bidang  Cipta  Karya  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  

Kabupaten  Gresik 

 

1.6.5 Lokasi  Penelitian 

Lokasi  penelitian  merupakan  tempat  dimana  penelitian  dilakukan  

guna  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  pada  dua  lokasi  yaitu: 

a. Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan 

Daerah   Kabupaten  Gresik 

Jalan  Dr.  Wahidin  Sudiro  Husodo  No. 245  Gresik,  Jawa  Timur, 

Telp. (031)-3952812 / Fax. (031)-3955333 / (031)-3958888, 

email :  bappeda@gresikkab.go.id 

 

b. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Gresik 

Jalan  Dr.  Wahidin  Sudiro  Husodo  No. 247  Gresik,  Jawa  Timur, 

Telp. (031)–3953278 / Fax. (031)-3954347,  website :  dpu.gresik.go.id 

Email :  dpu@gresikkab.go.id 
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1.6.6 Analisa  Data 

Jenis  penelitian  ini  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  

maka  akan  digunakan  analisis  data  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan  

Humberman18  bahwa  analisis  data  terdiri  dari  empat  komponen  antara  lain: 

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  Koordinasi  Antar  Instansi  

dalam  Revitalisasi  Alun-alun  di  Kabupaten  Gresik. 

 

b. Reduksi  Data 

Reduksi  data,  diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  pemutusan  

perhatian  pada  penyederhanaan  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  

dari  catatan  tertulis  dilapangan.  Reduksi  dilakukan  sejak  pengumpulan  data  

dimulai  dengan  ringkasan,  mengkode,  menelusur  tema,  membuat  gagasan-

gagasan,  menulis  dan  sebagainya  dengan  maksud  menyisihkan  data / 

informasi  yang  tidak  relevan  dengan  mencari  fokus  atau  pokok  

permasalahan  pada  pelaksanaan  koordinasi  antar  instansi  (Organisasi  

Perangkat  Daerah)  Kabupaten  Gresik  dalam  pelaksanaan  revitalisasi  alun-

alun  tersebut,  dari  hal  tersebut  nantinya  akan  didapat  hasil  penelitian  yang  

valid. 

                                                      
18

  Humberman,  Miles,  2007.  ‘Analisis  Data  Kualitatif’.  (UI) Press  :  Jakarta.  Hal. 20 
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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  dari  gambaran  keseluruhan.  Pada  tahap  ini  peneliti  

berupaya  mengklasifikasikan  dan  menyajikan  data  sesuai  dengan  pokok  

permasalahan  yang  diawali  dengan  pengkodean  pada  setiap  sub  pokok  

permasalahan.  Hal  tersebut  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  mencari  makna  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  dalam  konsep-konsep  dasar  penelitian. 

1.7 Pembatasan  Penelitian 

Pembatasan  Penelitian  dimaksudkan  agar  penelitian  lebih  fokus  dalam  

permasalahan  yang  ada.  Adapun  batasan  permasalahan  yang  digunakan  

dalam  penelitian  tersebut  yakni  materi  penelitian  hanya  terbatas  pada  

koordinasi  yang  dilakukan  oleh  para  Stakeholder  (Organisasi  Perangkat  

Daerah  Kabupaten  Gresik)  terkait  agenda  revitalisasi  ruang  publik  Alun-alun  
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pada  tahap  Intervensi  Fisik.  Penelitian  dan  pengamatan  dilakukan  melalui  

dokumentasi  dan  wawancara  secara  mendalam.  Penelitian  ini  hanya  dalam  

satu  waktu  tertentu  yakni  pada  bulan  September  hingga  November  2019,  

pada  jajaran  instansi  pemerintahan  Kabupaten  Gresik  yakni  BAPPEDA  

(Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah)  

dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Gresik. 


