
 

  







 
 
 
 
 

  



ABSTRAK 

 

Elya Septiani, 2021. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Utara, dibimbing oleh 
Muhammadiah dan Mappamiring  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses collaborative 

governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu 

Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

tipe fenomenologi. Adapun sumber data dari penelitian ini yakni sumber 

dta primer yang diperoleh melalui interview dengan informan, sedangkan 

data sekunder diperoleh dari dokumen yang terkait dengan topic 

penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. 

Hasil penelitian menemukan bahwa proses kolaborasi melalui face to face 

dialogue masih lemah disebabkan kurangnya intensitas dialog antar 

stakeholder, trust building ditunjukkan adanya saling mengerti dan 

menyadari tugas setiap stakeholder dalam kolaborasi mengelola ruang 

terbuka hijau, commitment to process, ditunjukkan dengan saling terbuka, 

mengingatkan dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas masing-

masing stakeholder, shared understanding ditunjukkan dengan saling 

memberi, solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam proses kolaborasi 

pengelolaan ruang terbuka hijau, intermediate outcome, hal yang ingin 

dicapai dalam kolaborasi ruang terbuka hijau yakni menjadikan ruang 

terbuka hijau sebagai wadah masyarakat dalam melakukan interaksi 

berbagai kegiatan dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 

 

Kata Kunci : Collaborative Governance, Ruang Terbuka Hijau 

 

 

  



ABSTRACT 

Elya Septiani, 2021. Collaborative Governance in The Management of Green 

Open Space in North Luwu Regency. Supervised by Muhammadiah and 

Mappamiring 

This research aims to find out the collaborative governance process in the 

management of green open space in North Luwu Regency. The research method 

was a qualitative method with a phenomenological type. The source of the data 

from this study was the primary source obtained through interviews with 

informants, while secondary data was obtained from documents related to the 

research topic. The informant determination technique applied purposive 

techniques. The results of the study found that the process of collaboration 

through face to face dialogue was still weak due to the lack of intensity of 

dialogue between stakeholders, trust building was shown to understand each 

other and be aware on the task of each stakeholder to collaborate in managing 

green open spaces, commitment to process, indicated by mutually open, 

reminding and doing their work based on the duties of each stakeholder, shared 

understanding was shown by giving each other, solution to problems faced in the 

process of collaboration in the management of green open space, intermediate 

outcomes, things that want to be achieved in green open space collaboration, 

namely making green open space as a forum of people to interact with various 

activities and to improve the quality of the environment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada setiap kegiatan pembangunan baik di kota maupun di daerah 

kabupaten memerlukan lokasi. Kebutuhan akan lokasi dalam 

pembangunan akan memberikan dampak atau pun gangguan terhadap 

lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan diera sekarang 

tidak mampu untuk dihindari. Sehingga perlu dilakukan suatu upaya untuk 

meminimalisirkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mengupakan 

peningkatan dampak positif terhadap lingkungan. 

Di era otonomi daerah sekarang ini pemerintah daerah memiliki 

berbagai macam tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

dalam pemerintahan, salah satunya adalah mengelola lingkungan hidup 

untuk dapat berjalan selaras dengan perkembangan peradaban. 

Pengelolaan lingkungan hidup, berarti suatu upaya untuk melakukan 

tindakan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran 

lingkungan untuk meningkatkan kualitas pemulihan lingkungan.  

Pengelolaan lingkungan hidup telah banyak dikembangkan 

berbagai bentuk kebijakasanaan dan program serta kegiatan untuk 

mendukung terkelolanya lingkungan hidup. Salah satu upaya yang 

dilakukan dengan melakukan kolaborasi dalam mengelola lingkungan. 

Berkaitan dengan kolaborasi dalam islam sangat memperhatikan 

hubungan kerjasama saling tolong menolong dalam kebaikan. Islam 
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memiliki banyak referensi tentang kolaborasi dalam Al-Quran. Berikut ini 

beberapa ayat-ayat dalam Al-qur’an yang menjelaskan tentang hubungan 

kerjasama saling tolong menolong dalam kebaikan : 

 

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi’ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan 

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) 

kepada suatu kaum kerena mereka menghalanh-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya. (Q.S : Al-Maidah : 2) 

 
Artinya : dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, 

maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan 

(perkataan) ku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan 

mendustakanku. (Q.S : Al-Qasas : 34) 
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Artinya : Allah berfirman : “Kami akan membantumu dengan 

saudaramu. Dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang 

besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu, (berangkatlah kamu 

berdua) dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang 

yang mengikuti kamulah yang menang. (Q.S ; Al-Qasas : 35) 

Dapat dikatakan kolaborasi merupakan salah satu akhlak yang 

penting dalam islam, di lihat dari beberapa ayat Al-Quran di atas 

menjelaskan akan pentingnya untuk saling bekerjasama dalam kebaikan 

dan bukan bekerjasama untuk berbuat dosa dan mungkar. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah 

ditegaskan bahwa yang menjadi salah satu urusan pemerintahan yang 

wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah adalah urusan lingkungan hidup. Adanya 

otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola 

daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang kepada daerah ini mendorong 

pemerintah daerah untuk membangun daerahanya sendiri. Pesatnya 

pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah demi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya 

pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan 

berwawasan lingkungan ditujukan untuk meningkatkan tercapainya 

kualitas lingkungan hidup yang bersih dan bermutu bagi lingkungan yang 

dapat diakses oleh masyarakat. 
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Di era yang semakin berkembang saat ini, polusi dan minim ruang 

terbuka hijau menggambarkan beberapa kondisi kota/kabupaten yang ada 

di Indonesia. Hal ini menjadikan keinginan masyarakat di beberapa 

daerah untuk dapat merasakan lingkungan yang asri dan minim polusi 

masih menjadi angan. Kini banyaknya pembangunan yang dilakukan 

kurang memperhatikan tata ruang terhadap lingkungan. 

Bagian terpenting dalam pengelolaan lingkungan yang telah 

banyak diterapkan pemerintah di berbagai wilayah Indonesia baik tingkat 

provinsi maupun daerah adalah pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai 

bentuk pembangunan yang berlandaskan lingkungan hidup. Seiring 

lajunya pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dan terdapat keinginan masyarakat dalam 

pemanfaatan ruang terbuka hijau. Dengan tujuan meningkatkan kualitas 

kehidupan maka diperlukan suatu agenda penataan untuk pengendalian 

dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau.  

Salah satu produk hukum yang dibuat untuk mendukung 

terkelolanya lingkungan hidup adalah UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang, yang terdapat pada pasal 28 huruf a mengatur tentang 

penyediaan dan perencanaan ruang terbuka hijau yang selanjutnya diatur 

di dalam PERMEN PU NO 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan 

ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Kemudian untuk 

menyelaraskan PERMEN tersebut Kabupaten Luwu Utara membuat suatu 

produk normatif sebagai bentuk keturutsertaan dalam pengelolaan ruang 
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terbuka hijau. Produk normatif tersebut dibuat dalam bentuk PERDA Kab. 

Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau Bagian Wilayah Perkotaan Masamba. 

Ruang terbuka hijau dalam PERDA tersebut merupakan salah satu 

bagian dari kota yang tidak adanya didirikan bangunan atau seminim 

mungkin unsur bangunan, yang terdiri dari unsur alam dan unsur binaan 

antara lain; taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, 

hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang 

berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan. 

Pembangunan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan Masamba 

telah berlangsung kurang lebih 3 tahun semenjak diberlakukannya 

PERDA tersebut. Di Kabupaten Luwu Utara terdapat lima titik ruang 

terbuka hijau salah satunya ruang terbuka hijau Taman Sulikan. Dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau Taman Sulikan terlibat beberapa instansi 

pemerintahan yang berkolaborasi dan juga pihak swasta 

Studi collaborative governance sangat relevan untuk digunakan 

dalam hal ini, dikarenakan pada umumnya istilah kolaborasi 

menggambarkan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai 

pihak. Menggunakan konsep collaborative governance ini begitu 

bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah pemerintahan sekaligus untuk 

menemukan alternatif dalam menyelesaikan permasalahan di 

pemerintahan. Diharapkan dengan konsep tersebut pihak yang 

berkolaborasi mampu memahami tugas serta fungsinya masing-masing 
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sehingga terjalin koordinasi dalam mencapai tujuan dari kolaborasi 

tersebut. 

Collaborative governance itu sendiri menurut Ansell dan Gash 

(2008) dalam Irawan, 2017, merupakan suatu pengaturan dalam 

pemerintahan yang di dalamnya terdapat satu atau lebih lembaga publik 

yang secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dalam 

proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi 

pada konsesus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan 

menerapkan kebijakan publik serta mengelola program publik. Hal ini 

menjelaskan bahwa dalam collaborative governance melibatkan 

stakeholder dalam mencapai tujuan dari kolaborasi tersebut. 

Selain itu O’Flynn dan Wanna dalam Irawan (2017), memberikan 

pemahaman jika kolaborasi mengarah pada bentuk kerjasama dengan 

orang lain, baik secara individu maupun kelompok dengan melakukan 

beberapa usaha dalam kerjasama tersebut. Pada tata kelola governance 

mengarah pada kolaborasi sebagai kesetaraan dan keseimbangan antar 

pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Di dalam proses 

pemerintahan, publik menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam 

mengatur birokrasi. 

Sejatinya efektifitas dalam kolaborasi dapat terlaksana apabila 

melalui proses seperti: komunikasi, kerjasama, dan fleksibilitas (Junaidi, 

2016). Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang collaborative 

governance dapat dikatakan pada dasarnya hubungan kolaborasi 
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merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa aktor yang saling 

berinteraksi dan bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan dalam 

kolaborasi tersebut. 

Pengelolaan ruang terbuka hijau dalam pembangunan berbasis 

lingkungan hidup membutuhkan kerjasama dalam menjaga dan menjamin 

terpeliharanya kualitas ruang terbuka hijau. Kebutuhan akan kerjasama 

dengan sektor lain menunjukkan adanya urgensi akan tata kelola yang 

baik melalui pengelolaan ruang terbuka hijau. Collaborative governance, 

mengarah kepada hubungan kerjasama antar para aktor yang terlibat, 

penekanan hubungan kerjasama tersebut pada dialog yang terjalin serta 

sustainabilitas dan koordinasi (Novita, 2018). Dalam konteks ini, 

pendekatan collaborative governance diharapkan mampu menganalisis 

hubungan kerjasama yang terbangun antar sektor dalam proses 

pengelolaan yang lebih menekankan pada pemeliharaan ruang terbuka 

hijau. 

Seyogyanya pembangunan ruang terbuka hijau diperuntukan untuk 

kepentingan masyarakat sebagai tujuan dan sasaran pembangunan. 

Diharapkan pembangunan ruang terbuka hijau mampu dimanfaatkan 

masyarakat untuk berbagai kepentingan sehingga mampu meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, demi menciptakan 

suatu pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan untuk 

meningkatkan kualitas mutu kehidupan dari generasi sekarang dan 

generasi yang akan datang. 
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Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di 

Kabupaten Luwu Utara dalam bentuk pemeliharaan dan peningkatan 

ruang terbuka hijau. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut maka 

dilakukan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah. Bentuk 

kolaborasi ditunjukkan dengan adanya SK pembagian tugas dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun instansi atau dinas-dinas yang 

terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yakni ; a) Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang, b) Dinas Lingkungan Hidup, c) Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan d) Bagian Umum 

Sekretariat Daerah. Pembagian tugas dan fungsi masing-masing instansi 

dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara 

diperuntukkan untuk memudahkan jalannya kolaborasi, pembagian tugas 

pun memberikan kejelasan tanggung jawab setiap instansi dalam 

mengerjakan setiap pekerjaannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih 

dalam pekerjaannya, dan akan membentuk satu kesatuan kerja, sehingga 

proses kolaborasi pun akan terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

Adapun pihak swasta yang terlibat yang terlibat dalam kerjasama 

pengelolaan ruang terbuka hijau yakni cv.as-zhifa 222 yang memiliki tugas 

dan fungsi pemeliharaan fisik ruang terbuka hijau Kabupaten Luwu Utara. 

Pola pengelolaan dalam hal ini pemeliharaan ruang terbuka hijau 

Kabupaten Luwu Utara dilakukan sesuai dengan surat keputusan 

penetapan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pemeliharaan ruang 

terbuka hijau publik. Berdasarkan surat keputusan tersebut pengelolaan 
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ruang terbuka hijau dilakukan dengan ; pemeliharaan fisik, memelihara 

kebersihan dan keindahan ruang terbuka hijau, memelihara keamanan 

ruang terbuka hijau publik, dan memlihara fasilitas penerangan ruang 

terbuka hijau. 

Berdasarkan PERMEN PU NO 5/PRT/M/2008 tentang pedoman 

penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, diterangkan bahwa 

proporsi ataupun kebutuhan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan 

minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% 

ruang terbuka hijau privat. Sehingga pemerintah Kabupaten Luwu Utara 

pun harus memenuhi proporsi tersebut. Namun fakta di lapangan, dalam 

perjalanannya telah banyak taman-taman ruang terbuka hijau yang 

mengalami kerusakan dan tidak terawat lagi. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa fasilitas-fasilitas taman yang 

telah rusak dan sudah tidak layak lagi digunakan, tanaman-tanaman yang 

tidak terawat yang dibiarkan rimbun dan petugas keamanan yang sangat 

jarang ada di pos keamanan taman. Hal ini menunjukkan bahwa tugas 

dan fungsi perangkat daerah dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau 

masih belum berjalan secara baik dan maksimal. Dari hasil wawancara 

singkat di lapangan menunjukkan masih kurang terbangun dialog tatap 

muka antar sektor yang terkait. Misalnya saja untuk melakukan pertemuan 

guna membahas pemeliharaan ruang terbuka hijau masih sangat jarang 

lakukan. 
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Jika permasalahan di atas dikaitkan dengan teori collaborative 

governance yang dikembangkan oleh Anshell dan Gash (2008) bahwa 

dalam suatu proses collaborative governance terdapat hubungan 

kerjasama dan koordinasi antar sektor yang terlibat. Agar kerjasama dan 

koordinasi berjalan dengan baik maka perlu melalui proses face to face 

dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding 

and intermediate outcomes. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau masih 

lemah dalam dialog tatap muka (face to face dialog) hal ini dikarenakan 

kurangnya intensitas pertemuan dan tidak adanya pertemuan yang 

terprogram, begitu pula dengan membangun kepercayaan (trust building) 

dengan saling mengerti dan percaya akan tugas dalam mengelola ruang 

terbuka hijau akan tetapi berdasarkan hasil observasi bentuk kepercayaan 

tersebut tidak tergambar pada hasil kinerja dikarenakan tidak adanya 

sikap untuk saling memberi kepedulian dan dukungan dalam hal ini tidak 

adanya sikap saling memberi support, komitmen terhadap proses 

(commitment to process) berdasarkan hasil observasi ditunjukkan masih 

kurang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya mengelolah ruang terbuka 

meskipun mereka tahu akan tugasnya hal ini dapat dilihat bahwa mereka 

hanya sekedar melaksanakan tugas atau menggugurkan tugas dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau tanpa memperhatikan hasil maksimal 

dalam pekerjaannya, begitu pun dengan indikator saling berbagi 

pemahaman (shared understanding) juga masih kurang menujukkan hasil 
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dari koordinasi untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah 

misalnya dalam hal ini masalah hewan ternak yang hingga sekarang 

masih belum terselesaikan dan masih kurang pemahaman masyarakat 

tentang ruang terbuka hijau dikarenakan tidak adanya inisiatif SKPD untuk 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang 

terbuka hijau, serta hasil akhir yang dari kolaborasi (intermediate 

outcomes) terwujudnya ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara 

namun terwujudnya disini hanya sekedar memperadakan ruang terbuka 

hijau hal ini dikarenakan dalam perjalanannya telah mengalami banyak 

kerusakan diakibatkan masih belum optimal dalam pemeliharaannya 

Kurang terbangunnya dialog tatap muka (face to face dialogue) 

akan mempengaruhi indaktor yang lain tidak berjalan dengan baik dalam 

proses collaborative governance. Karena pada dasarnya face to face 

dialogue merupakan inti dari proses trust building, commitment to process, 

shared understanding dan intermediate outcomes (Novita, 2018) 

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa apa yang diharapkan 

melalui PERDA Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bagian Wilayah Perkotaan Masamba 

tidak sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sehingga penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Collaborative Governance dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah proses collaborative governance melalui face to 

face dialogue, trust building, commitment to process, shared 

understanding dan intermediate outcomes collaborative dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara ? 

2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat collaborative 

governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten 

Luwu Utara ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui proses collaborative governance melalui face to 

face dialogue, trust building, commitment to process, shared 

understanding dan intermediate outcomes dalam pengelolaan 

ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat collaborative 

governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Kota di 

Kabupaten Luwu Utara 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapakan mampu menjadi sumbangan 

pemikiran ilmiah terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau dalam 

perspektif collaborative governance untuk dikaji dan diteliti lebih 

mendalam lagi di tempat yang berbeda. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam 

pengambilan keputusan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Luwu 

Utara untuk menjadikan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota 

dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. 
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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengkaji tentang collaborative governance dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau. Sebelumnya penelitian tentang 

pengelolaan ruang terbuka hijau dilakukan oleh sebagai berikut :  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Rumusan Masalah Hasil Penelitian 

1 Muchlas. M 

dan Zulfan N 

(2017) 

Pengembangan 

Kapabilitas 

dynamic 

governance 

Dalam 

Optimalisasi 

Pengelolaan 

Lahan Terbuka 

Hijau di Kota 

Makassar 

Bagaimanakah 

pengembangan 

Kapabilitas dynamic 

governance Dalam 

Optimalisasi 

Pengelolaan Lahan 

Terbuka Hijau di 

Kota Makassar 

mengungkapkan 

bahwa adanya 

antisipasi RTH 

melalui kebijakan 

pengembangan 

Kapabilitas dynamic 

governance 

2 Nurlina S dan 

Risma H 

(2017) 

Partisipasi 

Masyarakat 

Perkotaan Dalam 

Pengelolaan 

Ruang Terbuka 

Hijau Sebagai 

Pertanian Urban, 

Makassar, 

Indonesia 

(Studi Kasus 

Kelurahan 

Bongaya, 

Kecamatan 

Tamalate) 

Bagaimanakah 

Partisipasi 

Masyarakat 

Perkotaan Dalam 

Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau 

Sebagai Pertanian 

Urban, Makassar, 

Indonesia 

(Studi Kasus 

Kelurahan Bongaya, 

Kecamatan 

Tamalate) 

Mengetahui adanya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengelolaan ruang 

terbuka hijau dalam 

pertanian urban 

dengan 

menggambarkan 

situasi atau kejadian 

mengenai gerakan 

sosial masyarakat 

peduli RTH. 

3 Jovi A K dan 

Retno S 

Sinergitas antar 

Stakeholder 

Bagaimanakah 

Sinergitas antar 

Mengetahui 

sinergitas antar 
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(2017) dalam 

Pengelolaan 

Ruang Terbuka 

HIjau Taman 

Kota di Kota 

Temanggung 

Stakeholder dalam 

Pengelolaan Ruang 

Terbuka HIjau 

Taman Kota di Kota 

Temanggung 

stakeholder dalam 

pengelolaan ruang 

terbuka hijau taman 

kota dengan 

menganalisis dua 

tahap pengelolaan 

yakni pemeliharaan 

dan pengamanan 

4 Auradian 

Marta, (2016) 

Pengelolaan 

Daerah Aliran 

Sungai Terpadu 

di Provinsi Riau 

dalam Perspektif 

Collaborative 

Governance 

Bagaimanakah 

Pengelolaan 

Daerah Aliran 

Sungai Terpadu di 

Provinsi Riau dalam 

Perspektif 

Collaborative 

Governance 

Mengkaji tentang 

relasi aktor dalam 

upaya pengelolaan 

DAS di Provinsi Riau 

serta 

mendeskripsikan 

faktor penyebab 

pengelolaan DAS 

belum optimal 

5 Asti Amelia 

Novita (2018) 

Collaborative 

Governanca dan 

Pengelolaan 

Lingkungan 

Hidup di 

Pertambangan 

Bagaimanakah 

Collaborative 

Governanca dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

di Pertambangan 

Mengkaji peran 

stakeholders dalam 

meningkatkan tata 

kelola lingkungan dan 

menjamin 

environmental 

security khususnya di 

kawasan 

pertambangan 

6 Elya Septiani 

(2020) 

Collaborative 

Governance 

Dalam 

Pengelolaan 

Ruang Terbuka 

Hijau di 

Kabupaten Luwu 

Utara 

Bagaimanakah 

Collaborative 

Governance Dalam 

Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau di 

Kabupaten Luwu 

Utara 

mengetahui proses 

collaborative 

governance dalam 

pengelolaan ruang 

terbuka hijau di 

Kabupaten Luwu 

Utara dengan 

menganalisis faktor 

pendukung dan 

penghambat proses 

kolaborasi dalam 

pengelolaan ruang 

terbuka hijau. 
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Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah tujuan penelitian yang dilakukan saat ini untuk mengetahui proses 

collaborative governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di 

Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, fokus penelitian yang mengarah pada 

proses kolaborasi antar lintas sektor di pemerintahan Kab. Luwu Utara 

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Selain itu akan di analisis pula 

faktor pendukung dan penghambat proses kolaborasi dalam pengelolaan 

ruang terbuka hijau. Yang nantinya akan dilihat faktor dominan dalam 

proses kolaborasi tersebut. Lokasi penelitian ini pula di Kabupaten Luwu 

Utara serta dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. 

B. Perkembangan Administrasi Publik 

Mempelajari perkembangan ilmu administrasi publik dapat dikelompokkan 

menjadi tiga periode. Pada periode pertama disebut administrasi negara 

klasik (Shafritz, 1978) atau disebut pula old public administration 

(Denhardt dan Denhardt, 2003) dalam (Thoha, 2010). Pada periode kedua 

disebut Management publik baru atau new public manajemen, dan pada 

periode ketiga disebut new public service  

1. Old Public Administration  

Administrasi publik yang dikemukakan oleh Wodrow Wilson (1887/1987) 

bahwa melaksanakan konstitusi itu lebih sulit ketimbang membuatnya. 

Wilson pun memberikan saran agar pemerintah mempunyai struktur 

seperti yang dimiliki struktur privat ialah memiliki eksekutif otoritas, 
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pengendalian (controlling), yang begitu penting dalam melaksanakan 

kegiatan mewujudkan tujuan yang dilakukan secara efisien (Thoha, 2010) 

The old public administration berdasarkan perjalanan sejarahnya 

mengalami perkembangan. Menurut Herbert Simon (1957) dalam (Thoha, 

2010) yang mengembangkan model rasional melalui tulisannya tentang 

administration behaviou. Adapun karakteristik the old public administration 

yakni sebagai berikut : 

1) Government atau pemerintah dalam paradigma ini lebih memberikan 

titik perhatian kepada jasa pelayanan secara langsung yang 

diberikan oleh lembaga pemerintahan dengan kewenangannya. 

2) Pembuat kebijakan dan administrasi sangat memiliki kaitan erat 

dengan merancang dan melaksanakan suatu kebijakan-kebijakan 

demi mencapai suatu tujuan politik. 

3) Para administrasi publik pun dalam hal ini hanya memiliki peran yang 

sedikit dalam hubungannya dengan proses pembutan kebijakan 

dalam upaya melaksanakan kebijakan publik. 

4) Adapun pemberian pelayanan harus diupayakan dilakukan oleh para 

administrator publik yang memiliki tanggung jawab terhadap pejabat 

politik dan adanya pemberian diskresi terbatas untuk melaksanakan 

tugasnya. 

5) Para administrator publik memiliki peran untuk dapat bertanggung 

jawab kepada pemimpin politik yang telah dipilih secara demokratis. 
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6) Beberapa program kegiatan yang telah diadministrasikan secara 

baik melalui garis hirarki organisasi maka akan dikontrol dan diawasi 

oleh para pejabat dari hirarki atas organisasi 

7) Efisiensi dan rasionalitas menjadi nilai-nilai utama dari administrasi 

publik. 

8) Warga negara memiliki keterlibatan yang terbatas disebabkan oleh 

administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup. 

9) Peran yang dimiliki administrasi publik secara luas dirumuskan, 

seperti ; planning, organizing, staffing, directing, coordinating, 

reporting, budgeting  

2. New Public Management 

Pada dasarnya dalam konsep the new public management mengarah 

pada prinsip mekanisme pasar dan terminology di sektor publik. Konsep 

ini pun mendorong setiap manajer pimpinan untuk terus menemukan ide 

yang inovatif demi untuk meningkatkan kulitas kinerja, sekarang ini dikenal 

dengan melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan 

(Mustari, 2013) 

Terinspirasi pernyataan dari Ronald Reagen (Presdien Amerika Serikat) 

bahwa “government is not solution to our problem”. Berawal dari fakta 

yang ada bahwa dalam birokrasi pemerintahan yang besar lebih terlihat 

pada pemborosan, menurunnya kinerja pelayanan publik dan tidak 

efisiensi. Maka dari itu kata “administrasi” digantikan dengan kata 

“manajemen” yang lebih mengarah pada prinsip bisnis/privat untuk 

mentransformasikan prinsip-prinsip bisnis ke dalam sektor publik (Mustari, 



19 

 

 

2013). Sehingga muncullah sebuah paradigma yang hingga kini dikenal 

dengan new pulic management sebagai alat yang dipakai melihat 

kekurangan pada konsep old public administration dalam memberikan 

solusi terhadap pelayanan publik. 

Pada konsep new publik management muncullah paradigma reinventing 

government. Pada tahun 1992 David Osborn dan Ted Gaebler 

menerbitkan buku terlaris “Reinventing Government” dan kemudian David 

Osborn bersama Peter Plastrik menerbitkan buku “Banishing 

Bureaucracy” (1997). Pembaharuan dalam reinventing governance dapat 

dikatakan sebagai upaya mewirausahakan birokrasi. Osborn dan Plastrik 

(1997) dalam Thoha (2010), menggambarkan arti dari mewirausahakan 

birokrasi (reinventing government) sebagai sebuah transformasi terhadap 

sistem yang ada pada organisasi sektor publik demi meningkatkan secara 

efektifitas, adaptabilitas, efisiensi, dan kapasitasnya untuk berinovasi. 

3. New Public Service dan Governance 

The new public service berbeda dengan konsep the old public 

administration dan the new public management. Ide dasar new public 

service terbangun melalui beberapa konsep yaitu: (1) teori democratic 

citizenship, (2) model komunitas dan civil society, (3) organisasi 

humanism, (4) postmodern ilmu administrasi publik. Empat konsep inilah 

yang membangun perkembangan ilmu administrasi publik pada bagian 

ketiga yang disebut dengan new public service (Thoha, 2010) 

Paradigma new public service (NPS) merupakan suatu konsep yang 

dimunculkan oleh Janet V.Dernhart dan Robert B.Dernhart dalam tulisan 
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yang berjudul “The new public service : serving, not steering (2003)”. 

Gagasan Dernhart & Dernhart ini mengarah pada suatu pelayanan publik 

yang baru bahwa pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik 

sebaiknya menjalankan pelayanan tidak mesti serupa dengan pelayanan 

privat melainkan melayani dengan demokratis di masyarakat, dengan 

keadilan, pemerataan, tidak membeda bedakan golongan, penuh 

kejujuran dan tepatnya (Mustari, 2013) 

Hal ini dimaksudkan agar para penyelenggara negara harus mendengar 

kebutuhan dan kemauan warga negara (citizen). Pelayanan publik yang 

dipraktekkan pula lebih fokus kepada kondisi adanya kreatifitas, antar 

warga negara dan para pejabat pemerintahan bekerjasama. Dalam 

kondisi pengimplementasian kebijakan. 

Pada dasarnya paradigma new public service, memperlakukan publik 

sebagai penggunan pelayanan bukan sebagai pelanggan dan 

memandang publik sebagai warga negara yang diberikan pelayanan. 

Administrasi tidak hanya sekedar untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan akan tetapi juga memberikan hak sebagai warga negara dalam 

mendapatkan pelayanan publik. Dalam administrasi publik apa yang 

menjadi kemaslahatan publik maka aktor-aktor yang terlibat memiliki 

kewajiban merumuskan dan mengimplementasi apa yang menjadi 

kebutuhan masyarakat. Karena hal ini pulalah yang menjadikan 

pandangan NPS menjadi gagasan governance (Thoha, 2010) 
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Gagasan mengenai teori governance lebih memandang bahwa negara di 

era globalisasi sekarang ini bukan lagi menjadi aktor utama untuk 

penyediaan berbagai fasilitas pelayanan publik namun lebih kepada 

dibutuhkannya hubungan kemitraan, kolaborasi dan kerjasama serta 

jaringan yang luas antar stakeholder (Mustari, 2013) 

C. Konsep Collaborative Governance 

1. Pengertian Collaborative Governance 

Pemerintahan di dekade terakhir ini, dalam pembuatan dan 

pengiimplementasian kebijakan. Menerangkan sebuah pemerintahan yang 

disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau yang lebih sering dikatakan 

collaborative governance. Pemerintahan kolaboratif, menyatukan aktor 

privat dan publik bekerjasama mengambil keputusan di berbagai sektor 

kebijakan (Ansell dan Gash, (2007) dalam Sururi (2018). Bentuk dari 

collaborative governance melibatkan berbagai stakeholders atau 

pemangku kepentingan yang lainnya secara bersama dalam sebuah 

forum dengan pemerintah dalam hal membuat suatu keputusan bersama. 

Merujuk pada pengertian di atas bahwa pada dasarnya pemerintahan 

kolaboratif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, atau lebih 

mudahnya melibatkan berbagai sektor. Kolaborasi yang melibatkan 

berbagai sektor tersebut dianggap suatu bentuk penyatuan. Yang 

nantinya sektor yang terlibat tersebut akan bekerjasama, berkoordinasi 

dalam membuat suatu keputusan guna untuk menemukan suatu solusi 

dari masalah publik. 
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Menurut Ansell dan Gash (2007) dalam Sururi (2018), terdapat 

serangkaian faktor  yang sangat penting dalam proses kolaborasi itu 

sendiri. Faktor-faktor ini termasuk dialog tatap muka, pembangunan 

kepercayaan, dan pengembangan komitmen dan tujuan bersama. 

Bahwasanya untuk membangun siklus yang baik dalam berkolaborasi 

maka berfokus pada memperdalam kepercayaan, komitmen, dan tujuan 

bersama. 

Konsep kolaborasi pemerintahan lebih mengarah pada suatu proses yang 

saling mengatur antar organisasi publik atau lembaga negara dengan non 

negara dan stakeholders yang kemudian melibatkan diri dalam mengambil 

keputusan, berlandaskan konsensus, yang deliberatif memiliki tujuan 

mengadakan dan melaksanakan kebijakan, serta asset negara mampu 

dikelola (Hidayatulloh dan Hutami, 2019) 

Mengacu pada konsep kolaborasi pemerintahan yang didefinisikan dia 

atas, ada enam kriteria penting yang harus diperhatikan, sebagai berikut: 

forum dipimpim oleh lembaga publik, adapun anggota forum aktor non-

negara, dan terlibat dalam mengambil keputusan, bukan sekedar 

"dikonsultasikan" oleh organisasi publik, secara resmi forum ini diatur 

dalam pertemuan yang teragenda untuk membuat keputusan, dan 

kolaborasi akan terfokus pada sistem merumuskan kebijakan atau 

manajemen publik (Hidayatulloh dan Hutami, 2019) 

Konsep collaborative governance seperti yang diterangkan di atas 

mengarah pada bentuk kerjasama antar berbagai stakeholder dengan 
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pihak yang memiliki kepentingan yang sama, untuk saling menyamakan 

persepsi, menjalin kemitraan dalam mengambil keputusan untu 

menyelesaikan suatu masalah. Hal serupa diterangkan oleh O’flynn dan 

Wanna dalam (Irawan, 2017), bahwasanya kolaborasi sebagai bentuk 

untuk bekerja bersama atau kerjasama dengan orang lain. Dengan orang 

lain mengarah kepada seorang aktor, individu, kelompok kepentingan 

ataupun organisasi yang saling kerjasma. Bagi mereka yang berkolaborasi 

memiliki ketentuan dan syarat dengan yang lainnya untuk menjalin 

kesepakatan kerja yang efektif dalam berkolaborasi. 

Pemerintahan kolaboratif sendiri telah menjadi istilah umum dalam 

administrasi publik. Tata kelola pemerintahan kolaboratif mengacu pada 

tindakan pemerintah baik di depan umum ataupun di sektor swasta dalam 

konteks kolektif. O’leary, Bingham dan Gerard (2006) mendefinisikan tata 

kelola pemerintahan kolaboratif sebagai suatu sarana untuk mengarahkan 

proses yang dapat mempengaruhi suatu keputusan dan tindakan, baik 

dalam masyarakat, swasta, dan sektor publik lainnya. Yang lebih 

khususnya adalah seperangkat kegiatan koordinasi dan pengawasan 

dalam membangun kemitraan yang kolaboratif antar lembaga baik publik 

dan privat (Emerson, Nabatchi, Balogh, 2011) 

Pemerintahan kolaboratif lebih tepat didefinisikan sebagai metode 

pengambilan keputusan kolektif di mana agen publik dan pemangku 

kepentingan non-negara terlibat satu sama lain dalam proses 

musyawarah berorientasi konsensus untuk menemukan dan menerapkan 
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kebijakan untuk mengelola sumber daya publik. Dengan adanya 

kolaboratif tersebut mampu menyelesaikan masalah melalui kebijakan 

dengan saling berkoordinasi, yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh 

suatu organisasi atau departemen pemerintah yang bertindak sendiri. 

Bahwa Ini merupakan sinergi yang dapat dibuat melalui kerja bersama 

’(Huxham, Chris and Vange, 2005) dalam (Purdy, 2012) 

Pemerintahan kolaboratif pula merupakan konsep lintas sektor yang 

mencakup publik, swasta, dan masyarakat. Tata kelola kolaboratif merujuk 

pada proses kekuatan ketika melibat tiga sektor pemerintah, swasta dan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai solusi untuk 

mengatasi masalah publik. Diyakini pula pemerintahan kolaboratif dapat 

mengahasilkan suatu kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel  

serta mampu dan lebih mudah diterima  publik karena melibatkan tiga 

sektor tersebut (Sousa dan Klyza (2007) dalam Purdy, 2012) 

Tata kelola pemerintahan kolaboratif, yang melibatkan banyak pihak, baik 

di sektor pemerintah maupun swasta, merupakan salah satu cara untuk 

menemukan solusi kolektif untuk masalah-masalah publik. Meskipun 

demikian, untuk mencapai tujuannya, tata kelola pemerintahan kolaboratif 

harus didasarkan pada desain besar atau melalui proses perencanaan 

yang matang (Emerson dkk, (2012) dalam Muhammad, 2017) 

Pemaparan konsep diatas menunjukkan kolaborasi terjadi ketika para 

pemangku kepentingan baik sektor publik maupun non publik saling 

bekerjasama dan berkoordinasi membangun kemitraan melalui proses 
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yang terarah untuk membuat suatu kebijakan baru guna untuk mengatasi 

masalah publik. Mengingat bahwa masalah publik begitu kompleks, 

dengan melibatkan berbagai lintas sektor diharapkan dapat meringankan 

dan lebih memudahkan dalam menyelesaikan masalah publik. 

Kolaborasi merupakan suatu bentuk dari kerjasama, investigasi, dan 

kompromi dari berbagai elemen baik secara individu maupun kelompok, 

lembaga dan pihak lainnya merasakan dampak dari proses kolaborasi 

tersebut (Haryono, 2012). Dari pengertian tersebut jelas bahwa kolaborasi 

dibentuk dengan adanya kerjasama antar berbagai pihak. Pihak yang 

terlibat tersebut merupakan bagian terpenting dalam proses kolaborasi 

dalam mencapai tujuan bersaman dan menyelesaikan masalah publik. 

Selain itu dilakukan pula kompromi untuk mendapatkan kesepakatan 

antara pihak  yang terlibat dalam proses kolaborasi tersebut. Terlebih lagi, 

Edward M Marshal (1995) dalam Muhammad (2017) menerangkan 

bahwasanya kolaborasi adalah suatu proses yang berlandaskan 

hubungan kerjasama dengan adanya kepercayaan, integritas, dan 

terobosan yang dicapai melalui konsensus, kepemilikan, dan menyatukan 

semua aspek organisasi. 

Kolaborasi didasari dari nilai-nilai yang memiliki tujuan serupa adanya 

rasa yang kuat dalam melalui proses tersebut kemauan untuk 

memberikan manfaat, sikap jujur, dan menunjukkan rasa kasih sayang 

serta diperuntukkan pada masyarakat (Haryono, 2012). Hal ini pun 

senada seperti yang dikemukakan Gray (1989) dalam Irawan (2017), yang 
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menggambarkan kolaborasi sebagai bentuk berpikir antar aktor yang 

dalam melihat unsur-unsur dari sebuah masalah, kemudian ditemukannya 

jalan keluar serta kekurangan dari kolaborasi itu sendiri. Diungkapkan pula 

oleh Donahue dan Zeckhauser (Irawan, 2017), bahwa collaborative 

governance dianggap sebagai bentuk hubungan kerjasama antar 

pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana. 

Mengacu pada pengertian tersebut bahwa pada dasarnya collaborative 

governance ada karena hubungan saling ketergantungan dan saling 

membutuh yang terjalin antar pihak yang berkolaborasi bukan hanya pihak 

swasta sebagai pelaksana namun pihak administrator publik pula menjadi 

pelaksana dalam proses mencapai tujuan bersama jika kolaborasi yang di 

lakukan merupakan kolaborasi antar lintas sektor di pemerintahan. Melalui 

proses collaborative governance terdapat pula interaksi saling 

menguntungkan antar sektor yang terlibat. Sehingga tujuan positif antar 

pihak yang berkolaborasi dapat tercapai. 

Newma, Barnes dkk (2004) dalam Sururi (2018), bahwa dalam 

collaborative governance dibutuhkan partisipasi masyarakat.Terkait 

kolaborasi dalam proses pembangunan daerah, mengatakan bahwa ; 

selain dukungan pemerintah juga membutuhkan partisipasi masyarakat 

dan swasta, sehingga nantinya dapat dirasakan manfaat langsung bagi 

pengguna sumber daya,. Maka dapat dikatakan unsur terpenting dalam 

collaborative governance ialah partisipasi semua pihak yang terlibat atau 

terkena dampak kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya daerah 
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sehingga nantinya mampu mengarah pada kemajuan pembangunan 

daerah. 

Agar kemitraan dalam berkolaborasi berjalan baik, maka diperlukan suatu 

gagasan atau dalam hal ini yakni model collaborative governance seperti 

yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash (2007) dalam (Sururi, 2018) yaitu 

:condition, institutional design, leadership, and collaborative process. 

Dapat dilihat dari berbagai sumber tentang tata kelola pemerintahan 

kolaborasi mengarah pada dua hal terpenting dalam proses kolaborasi 

yaitu komitmen dan partisipasi. Komitmen dimaksudkan bahwa pihak yang 

berkolaborasi bekerjasama dan bersepakat untuk mencapai tujuan 

bersama dan partisipasi bahwa setiap unsur yang turut menunjang proses 

kolaborasi pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung 

terlibat dalam pencapaian tujuan dari kolaborasi tersebut. 

Thomson dan Perry (2006) dalam (Batara, 2013) menyatakan dalam 

suatu bentuk kolaborasi dapat dikatakan suatu alur proses yang 

melibatkan pemangku kepentingan dengan saling berkomunikasi, interaksi 

dan bernegosiasi, yang di dalammya secara bersama membuat aturan 

dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara-cara bertindak 

ataupun cara mengambil keputusan pada isu-isu yang dibawa. Dari 

penjelasan tersebut bahwa pada dasarnya kolaborasi merupakan proses 

interaksi bersama yang saling menguntungkan. 

Menurut Bertania, et.all (2006) dalam (Batara, 2013) bahwa system dalam 

hubungan kolaboratif telah memberi bukti nyata dan efektif melalui 
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perumusan kebijakan publik. sebab, dengan kolaborasi dapat dikurangi 

dan diminimalisir kegagalannya, dengan pembuatan perencanaan 

strategis dalam program kolaborasi tersebut serta adanya solusi dalam 

bentuk jangka panjang. Adapun yang menjadi suatu keutamaan dari 

kolaborasi yakni adanya proses yang transparan, keberagaman, hadirnya 

setiap wakil para pelaku kolaborasi untuk pengambilan keputusan atau 

kebijakan. Terdapat unsur-unsur dalam proses tersebut yaitu adanya 

dialog, membangun komitmen, tujuan dan kesepakatan bersama (Batara, 

2013). Pendekatan kolaborasi dianggap berhasil dalam menangani 

berbagai masalah publik maupun dalam implementasi kebijakan publik, 

karena melibatkan semua pihak. Dengan melibatkan semua pihak 

dianggap mampu menangani setiap masalah publik. 

Kolaborasi yang dibangun dan mengedepankan prinsip kerjasama 

maupun partnership antar dan inter orgnaisasi publik ataupun jaringan 

dengan organisasi non publik dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas 

yang dimiliki organisasi publik untuk mengambil peran dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Kepemimpinan kolaboratif akan 

membagikan informasi untuk semua, yakni : 

a) Memberikan support atau dukungan kepada semua pihak untuk 

senantiasa terlibat dalam memberikan ide maupun gagasan 

b) Pemenuhan fasilitas untuk seluruh pihak yang terlibat 

c) Menyampaikan pendapat untuk mendapatkan sebuah keputusan 

yang dapat disetujui bersama 
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d) Adanya pemberian waktu serta sumberdaya demi kepentingan 

semua pihak yang terlibat 

e) Memberi kesempatan untuk mengembangkan peran dan tanggung 

jawab semua pihak yang terlibat 

f) Berusaha mencari solusi untuk mengatasi akar masalah 

g) Menawar umpan balik sesegera mungkin secara personal 

Kolaborasi menurut O’leary (2010) mengarah pada penggunaan kegiatan 

yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan. Kemudian 

kolaborasi pula mengarah pada suatu proses pengambilan keputusan 

bersama (Stoker, 2004) dalam (Wargadinata, 2017). Begitupun yang 

dikatakan oleh Kim, (2010) bahwa kolaborasi diartikan sebagai kerjasama 

lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dan pihak swasta. Jika 

dikaitkan dalam tata kelola pemerintahan, kolaborasi pada prinsipnya 

menjadi suatu alternative konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Beberapa fungsi ataupun tugas yang membutuhkan dan diperlukan 

keterlibatan pihak lain, maka kolaborasi akan di butuhkan dalam situasi 

ini. Hal ini, dikarenakan kolaborasi tidak terbatas pada waktu ataupun 

periode tertentu. Hal ini pula yang dijelaskan oleh (Anderson & McFarlane, 

2000) dalam Muhammad (2017) bahwa kolaborasi merupakan suatu 

proses interaksi berkelanjutan antara beberapa individu maupun 

kelompok. Dalam pelaksanaan kolaborasi, perencanaan bersama 

diperlukan untuk memastikan semua pihak dalam kolaborasi mampu 
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mengemban akuntabilitas bersama untuk tugas atau tanggung jawab yang 

diimplementasikan bersama. 

Kolaborasi dalam tata pemerintahan melibatkan banyak pihak, yang 

lumrah disebutkan bahwa collaborative governance melibatkan tiga sektor 

yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta. Seiring perkembangannya 

lembaga ataupun organisasi masyarakat telah banyak melibatkan diri 

dalam tata kelola pemerintahan karena menjadi salah satu unsur 

terpenting dalam pembangunan. Dalam penyelenggaraannya kolaborasi 

dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang sama untuk keputusan yang 

diambil. Oleh karena itu dalam berkolaborasi mensyaratkan bagi pihak-

pihak yang terlibat duduk bersama dalam satu meja dan memiliki 

kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan. 

Sebuah proses yang didalamnya terdapat aktivitas dialog, partisipasi yang 

berorientasi pada keputusan bersama, yang kesemuanya terangkum 

dalam sebuah kegiatan yang disebut proses kolaboratif. Proses kolaboratif 

pula merupakan suatu proses adaptive system yang mana pendapat-

pendapat berbeda dari berbagai pihak yang akhirnya menghasilkan suatu 

konsesus (Sufianti, 2013). Selain itu, Setiap anggota tim kolaboratif 

bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan 

kepadanya, sementara pada saat yang sama memanfaatkan koordinasi 

dengan anggota tim lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan 

program-program yang menjadi kepentingan umum (Muhammad, 2017) 
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Syarat munculnya kekuatan dalam kolaboratif apabila; (1) terdapat 

perpaduan pemikiran dalam proses komunikatif dan interaktif dalam 

pemecahan masalah maupun penyusunan rencana, (2) kekuatan dalam 

kolaboratif dapat muncul jika adanya komitmen yang sama dari semua 

pihak, kemudian kerjasama yang tidak berhirarkis serta semua pihak 

memiliki peranyang sama, dan (3) terjadi berbagi sumber daya (Healey 

2006, Lowry 2010, dan Marullo 2009) dalam Sufianti (2013) 

Pengelolaan kolaboratif didefinisikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan 

atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan 

efektivitas pengelolaan kawasan secara bersama dan sinergis oleh para 

pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama (Falah, 2013). 

Pengelolaan kolaboratif dipandang lebih dari sekedar partisipasi dari para 

pemangku kepentingan (Abdurrahim, 2015) 

Innes dan Boher, 2010 menerangkan adanya beberapa negara yang 

dinilai telah berhasil dalam menerapkan perencanaan dalam proses 

kolaboratif dalam berbagai bidang yakni mengatasi berbagai kasus seperti 

lingkungan, keamanan, dan administratif yang kemudian melibatkan 

banyak pemangku kepentingan. Kemudian para pemangku akan 

membuka forum dan duduk saling berkomunikasi, berdiskusi ataupun 

berunding dan pada akhirnya mecapai pengambilan keputusan yang 

disepakati bersama sebagai suatu konsensus untuk dilaksanakan. Untuk 

dapat melaksanakan hal tersebut tentu saja memerlukan partisipasi, 
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kesetaraan diantara para aktor, dan kompetensi aktor untuk dapat 

berdialog (Sufianti, 2014) 

Suatu perencanaan kolaboratif akan mudah terpenuhi apabila didukung 

oleh partisipasi masyarakat yang modern dan demokrasi. Akan tetapi 

adanya masyarakat menjadi tolak ukur berhasilnya kolaborasi. Karena 

kolaboratif perencanaan adalah jalan mencari solusi yang diproses 

dengan dibuatnya keputusan atau kebijakan dari berbagai sudut pandang 

masalah yang dihadapi.  

Menurut Healey, 2006; Allmendinger dan Tewdwr-Jones,2002 dalam 

(Sufianti, 2014), perlu diketahui bersama perencanaan kolaboratif pada 

intinya mangarah pada unsur komunikasi (rasionalitas komunikatif). Hal ini 

berkaitan mengenai pemahaman yang menjadikannya sebagai 

perencanaan yang berbasis pada aktor terlibat yang selanjutnya tidak ada 

batasan waktu dan tempat. Inilah siklus antar pelaku untuk saling belajar 

mendapatkan suatu pengetahuan untuk pemecahan masalah melalui 

dialogyang terstruktur, dan akhirnya memberi keuntungan bagia kedua 

pihak. 

Merencanakan siklus kolaboratif sebenarnya dapat berbeda dalam 

pelaksanaannya, meski begitu akan ada pedoman yang didalamnya 

terkandung dialog otentik. Menurut Bertaina,et. al, (2006) dalam Sufianti, 

(2014) berdasarkan penelitian yang dilakukannya menggambarkan 

adanya delapan tahapan yaitu dengan delapan studi kasus di Trust Lands 

Amerika, yakni sebagai berikut: (1) memutuskan pelaksanaan kolaborasi, 
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(2) penyusunan agenda proses yang berhasil, (3) ditentukannya pihak-

pihak yang terlibat, (4) mengatur proses, (5) tersusunya struktur agenda 

keputusan, (6) saling bekerjasama dan mendukung, (7) saling berbagi 

informasi, dan (8) pengimplemantasian keputusan. Selain itu,  menurut 

Gunton dan Day (2003) dalam Sufianti (2014) mengarah pada kaitan 

perencanaan dalam kolaborasi dengan negosiasi. Yang akhirnya pun 

dibuatlah gambaran fase diantaranya ; fase pranegosiasi, fese negosiasi 

dan kemudian fase pasca negosiasi. 

Collaborative governance bagi Agranoff dan McGuire (2003) dalam Marta 

(2016) dapat dikatakan bekerja atau berhasil apabila terdapat kohesifitas 

dari elemen-elemen sebagai berikut :  

a. Trust,tujuan bersama dan saling ketergantungan merupakan hal 

yang harus dipenuhi oleh pelaku yang melakukan kolaborasi. 

Kepercayaan tidak hanya sepenuhnya soal rasa percaya melainkan 

pemenuhan terhadap kewajiban dan harapan. 

b. Shared belief and common purpose, merupakan landasan yang 

dibutuhkan dalam membangun kerjasama dan memperoleh manfaat 

dari kerjasama tersebut. 

c. Shifting mindset dan komitmen, merupakan adanya kerangka 

berpikir, persepsi dan cara bekerja serupa serta komitmen yang kuat 

baik secara individu maupun organisasi untuk berpartisipasi dalam 

pencapaian tujuan bersama. 
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d. Kepemimpinan dan kemampuan memadu. Kepemimpinan 

dibutuhkan sebagai pemberi arahan, pembagian tugas, dan 

mengawasi pelaksanaan aktivitas dalam kolaborasi tersebut. 

Dari berbagai pengertian tentang collaborative governance yang telah 

dikemukakan di atas, maka pada umumnya collaborative governance 

menggambarkan suatu hubungan kerjasama oleh berbagai pihak. Dalam 

hal ini mengarah pada kolaborasi sebagai kesetaraan dan keseimbangan 

antar pihak pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Sehingga gambaran 

collaborative governance adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proses Collaborative Governance 

Proses dalam hal ini mengaitkan adanya dialog yang kemudian 

dibutuhkan partisipasi para pelaku kolaborasi demi tercapainya keputusan 

yang telah disepakati. Menurut Gash dan Anshell (2008) dalam Sufianti 

(2012) memetakan suatu model dalam menggambarkan suatu proses 

kolaborasi. Proses kolaborasi dalam model ini terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu dimulai dari adanya: 1) face to face dialogue (dialog tatap 

Pemerintah 

(Government) 

Pengusaha 

(Entrepreneur) 

Masyarakat 

(Society) 
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muka) tahapan ini lebih mengarah pada sikap untuk saling bernegosiasi, 

berkomunikasi, mengadakan pertemuan dan sebagainya demi 

terbentuknya komunikasi yang intens, 2) trust-building (membangun 

kepercayaan) apabila etikat komunikasi yang baik terbangun maka akan 

melahirkan kepercayaan dalam proses kolaborasi tersebut, 3) commitment 

toprocess (komitmen terhadap proses) maka setelah tahapan kedua akan 

menghasilkan sikap untuk berkomitmen terhadap apa yang telah 

disepakati dalam kolaborasi dengan menunjukkan sikap rasa memiliki dan 

ketergantungan serta sikap keterbukaan, 4) shared understanding 

(berbagi pemahaman) pada tahap ini para pelaku kolaborasi saling 

mensharing setiap pengetahuan ataupun gagasan terkait tujuan 

kolaborasi yang sedang dilakukan dan terakhir 5) intermediate outcomes 

(hasil sementara) ini diharapkan untuk menghasilkan suatu perencanaan 

yang strategis dari kolaborasi atau biasa disebu “small win”. 

Menurut Bertaina, et al (2006) dalam Sufianti (2014) yang dijadikan syarat 

utama untuk sebuah proses kolaborasi ialah sikap transparansi yang 

kemudian menggambarkan adanya keanekaragaman dan keterwakilan 

serta kemampuan dalam pengambilan keputusan. Selain daripada itu, ada 

suatu model DIAD Network Dynamic yang dikembangkan oleh Innes dan 

Booher (2010), model ini lebih kepada pendeskripsian jejaring dalam 

kolaborasi dengan adanya keberagaman, yang mana terdapat 

keragaman, saling ketergantungan terhadap dialog otentik di dalamnya. 

Dilihat secara seksama, terdapat kemiripan dengan terdapat oleh Anshell 
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dan Gash, yakni dialog tatap muka, yang pada model ini disebut dialog 

otentik. Dan pada akhirnya, tujuan yang dihasilkan pada model ini 

dikatakan sebagai bagian dari unsur proses kolaborasi itu sendiri.  

Kemudian adanya komunikasi akan memunculkan suatu komitmen demi 

keberlangsungan proses kolaboratif bagi para pelaku yang terlibat. 

Setelahnya, diikuti dengan saling mengakui keberadaan sesuai dengan 

kepentingannya. Dan akhirnya, akan memunculkan rasa memiliki pada 

proses kolaborasi. Penting pula untuk tetap memiliki sikap keterbukaan 

antar pelaku kolaborasi, untuk menghasilkan manfaat demi keberhasilan 

mencapai tujuan kolaborasi tersebut. 

Bahwa dalam proses collaborative governance membutuhkan sinergitas 

berbagai pemangku kepentingan, untuk lebih dekat dengan masyarakat 

sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat, selain itu memperluas 

kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini pihak swasta/privat, untuk 

memnuhi sumber daya dalam pembangunan. Hal terpenting dari 

collaborative governance salah satunya adalah ketersediaan barang dan 

jasa yang akan digunakan dalam proses pembangunan (Sururi, 2018 ). 

Penyediaan barang dan jasa sebelumnya lumrah dilakukan oleh sektor 

publik, yang kadang memperlambat proses dan tidak sesuai dengan 

waktu yang direncanakan. Sehingga diperlukan kemitraan dengan pihak 

swasta. Hal inilah menjadi salah satu faktor terpenting bagi pemerintah 

dalam berkolaborasi. 
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Selanjutnya, collaborative governance adalah suatu proses dan tidak 

terjadi begitu saja. Sepertihalnya yang dikemukakan oleh Chris dan 

Vangen dalam Marta (2016) dalam proses tersebut ada 6 tahapan yaitu :  

a. Managing aims. Aims, goals atau objektif merupakan alas an utama 

suatu kolaborasi terjadi 

b. Compromise. Kompromi dalam proses kolaborasi sangat dibutuhkan 

melihat kompromi mampu untuk mengatasi perbedaan cara bekerja, 

kultur budaya, gaya kerja individu, norma dan nilai organisasi. 

Kompromi dilakukan dengan tujuan untuk cara menciptakan jalan 

tengah yang mengakomodasikan pihak lain dan menghilangkan 

stereotype terhadap pihak lain. 

c. Communication. Proses komunikasi yang efektif dalam sebuah 

kolaborasi dapat menghindari makna ganda atas satu kosakata yang 

sama 

d. Democracy and equality. Dalam kolaborasi ada tiga aspek demokrasi 

yang harus diperhatikan (1) siapa yang harus dilibatkan dalam 

kolaborasi, (2) kesejajaran dan penghargaan atas setiap orang dan 

(3) akuntabilitas dan keterwakilan dalam bentuk 

pertanggungjawaban terhadap organisasi. 

e. Power and trust. Hal ini digunakan sebagibentuk saling menghormati 

dan proposional dalam kolaborasi sesuai dengan kemampuan pihak 

yang melakukan kolaborasi 
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f. Determination, commitment dan stamina. Di Dalam sebuah proses 

kolaborasi terkadang sering terjadi situasi collaborative inertia yakni 

merupakan situasi dalam kolaborasi yang tidak memiliki 

keseimbangan yang mengakibatkan tujuan dari sebuah kolaborasi 

sulit untuk dicapai. Namun situasi yang sulit ini dapat diatasi dengan 

komitmen dalam program kolaborasi, determination manfaat 

keberlanjutan dan keteguhan hati (stamina) untuk berkolaborasi. 

Perlu diingat bahwa dalam tata kelola kolaboratif menekankan pada 

kerjasama antar aktor yang titik tekannya ada pada dialog serta 

sustainbilitas koordinasi dalam memecahkan suatu permasalahan. Perlu 

diketahui pula akan adanya institusional design yang merupakan 

penetapan aturan dasar dalam proses kolaborasi, seperti participatory 

inclusiveness, forum exclusiveness, clear ground rules dan process 

transparency (Novita, 2018) 

3. Ukuran Keberhasilan Collaborative Governance 

Biasanya untuk mengukur keberhasilan kolaborasi, maka ada beberapa 

faktor yang digunakan. Oleh Deseve (2007) dalam Lukito (2016) Ada 

beberapa hal yang biasanya digunakan dalam faktor untuk mengukur 

keberhasilan suatu kolaborasi. Menurut Deseve (2007) dalam Lukito 

(2016) berikut beberapa item yang dijadikan acuan ; 1) networked 

structured, terdapat hubungan yang saling berkaitan antar satu elemen 

dengan lainnya, kemudian dijabarkan secara konseptual. 2).commitment 

to a common pupose, menjadikannya sebuah network atau hubungan 
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sebagai alasan mengapa hal tersebut harus diperadakan. 3).Trust among 

the participants, kepercayaan yang terbangun di dalam network, antar 

pelaku dan partisipan. 4).Governance, terdiri dari pihak-pihak yang terlibat 

dalam jejaring kolaborasi, dan di dalamnya terdapat aturan yang telah 

disepakati bersama. 5). Akses kekuasaan, para pelaku kolaborasi 

mendapatkan akses kekuasaan, dengan tetap memperhatikan standard 

dan prosedur dalam berkolaborasi. 6). Distributive accountability dan 

responsibility, adanya kejelasan pembagian tugas dalam jejaring 

kolaborasi, mulai dari manajemen, pengelolaan dan tanggung jawab. 

7).Information sharing, pemberian kemudahan bagi anggota mulai dari 

akses, privasi yang terlindungi. 8). Access to, terpenuhinya segala sumber 

daya yang menunjang keberhasilan tujuan kolaborasi. 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance 

a. Faktor struktur sosial 

Faktor struktur sosial merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi jalannya collaborative governance. Sebagaimana yang 

telah didiskusikan oleh Campbell (dalam Sepriandi, 2019) bahwa modal 

struktur sosial mengacu pada hubungan di antara orang-orang (jaringan 

sosial mereka) dan norma timbal balik, serta kepercayaan yang muncul 

dari mereka. Hambatan lainnya bagi kolaborasi dalam struktur yang 

vertikal tersebut adalah kekakuan yang terjadi pada bagian timbulnya 

kesenjangan pendapat pada pemerintah.   
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Pada organisasi-organisasi pemerintah sering terjadi adanya perencanaan 

yang diinisiatifkan oleh aktor, dengan pemenuhan ketersedian 

sumberdaya, yang kemudian akan menimbulkan kesulitan untuk 

dibayangkan dalam pelaksanaan kolaborasi oleh para aktor diluar lingkup 

instansi demi mendapatkan kesamaan pemahaman (Government of 

Canada, 2008) dalam Sudarmo, 2011. Hal ini yang kemudian perlu 

diperhatikan dalam sebuah proses kolaboratif agar bagaimana hubungan 

antar para stakeholders dapat bersifat horizontal untuk bersama-sama 

mengambil keputusan bersama.  

b. Faktor Kultural 

Faktor kultural berkaitan erat dengan budaya kerja yang dilakukan oleh 

sumber daya manusia yang terlibat dalam kolaborasi. Kaner (dalam 

Supriandi, 2019) bahwa pelaksana, pemimpin dan fasilitator harus 

mencontohkan komitmen untuk belajar dan mengadopsi keterampilan 

kolaboratif seperti mendengarkan aktif, memastikan bahwa semua peserta 

didengarkan dan diperlakukan secara adil, mengidentifikasi dan menguji 

asumsi, berperilaku dan berkomunikasi secara otentik dan sabar 

menggerakkan kelompok dengan kecepatan yang memastikan semua 

termasuk. 

c. Kepentingan Pemerintah  

Faktor terakhir adalah faktor kepentingan pemerintah yang erat kaitannya 

dengan faktor politik kepentingan diantara para pemangku kepentingan. 

Sebagaimana yang dijelaskan Sudarmo (2011) bahwa perubahan 
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kesepakatan yang telah disetujui diawal kesepakatan kerjasama akibat 

adanya kepentingan baru yang berbeda-beda dari masing-masing 

pemangku kepentingan dapat menghambat proses kolaborasi tersebut.  

D. Ruang Terbuka Hijau 

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau (RTH) secara umum berupa lahan baik lahan pada 

wilayah kehutanan maupun tidak, seperti taman sekitaran kota, pinggiran 

jalan dengan jalur hijau, lahan di pekarangan rumah, perkebunan dalam 

sakala besar ataupun tidak. Diungkapkan dalam Departemen Kehutanan 

dan Peraturan Pemerintah PP No. 63/2002, ruang terbuka hijau dapat 

tergolong ke dalam hutan kota, dalam hal ini menerangkan suatu 

hamparan lahan yang bertumbuhnya pepohonan yang kompak dan rapat 

di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, 

yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.  

Berdasarkan Perda Kab. Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2016, bahwa RTH 

merupakan sebagian wilayah kota yang minim didirikan bangunan, yang 

selanjutnya terdiri atas unsur alam yakni vegetasi dan air serta unsur 

binaan yakni taman kota, jalur penghijauan tepi jalan, hutan perkotaan, 

pertanian perkotaan serta daerah pemakaman kemudian berperan dalam 

meningkatkan kualitas lingkungan. Selain itu di RTH pun dilengkapi 

dengan sarana penunjang yang sesuai dengan fungsi RTH tersebut. 

Tumbuhan hijau memiliki peran yang sangat dibutuhkan dalam hal 

mengubah CO2 menjadi O2 kemudian dilepaskan ke udara. O2 inilah 

yang menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Karena pada proses 
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fotosintesis tumbuhan menggunakan lebih banyak CO2 dan melepas O2 

lebih banyak (Sutarmi, 1983 dalam Tahir, 2017). Tumbuhan tidak hanya 

memiliki satu karakteristik namun lebih. Keistimewaan yang dimiliki 

tumbuhan inilah mampu menjaring polusi yang ada di udara penyebab 

timbulnya pencemaran udara. Pada setiap tumbuhan mempunyai 

karakteristik yang berbeda dalam mengabsorpsi gas-gas tertentu di udara, 

sehingga tumbuhan dapat dikatakan menjadi penyangga yang baik 

terhadap pencemaran udara. Kita pun bisa menyesuaikan jenis tanaman 

yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Mulai dengan memilih 

tanaman sebagai lambang daerah dan penyesuaian jenis tanah dan 

tanaman (Green for life, 2003 dalam Hastuti, 2008). 

Ruang terbuka hijau tidak hanya memiliki satu pengertian tetapi lebih. 

Salah satunya sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP). 

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan berfungsi untuk menjadi ‘paru-

paru’ kota. Sistem tata hijau pada wilayah perkotaan ini berfungsi sebagai 

semacam ventilasi udara dalam rumah (bangunan). Masih banyak lagi 

fungsi dari ruang terbuka termasuk menjadi fungsi estetika yang 

dimanfaatkan sebagai sumber rekreasi publik, secara aktif maupun pasif, 

yang kemudian diwujudkan dalam sistem koridor hijau sebagai suatu alat 

pengendali tata ruang atau lahan dalam suatu sistem RTH kota. (Hudan, 

2009 dalam Arifiyanti, 2014). 

Seperti yang dikemukakan Levent dalam Farida, (2010) RTH menjadi 

ruang terbuka baik publik maupun privat yang pada permukaannya 
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ditutupi oleh vegetasi, baik secara langsung atau tidak langsung tersedia 

bagi pengguna. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  No. 

5 Tahun 2008. Ruang terbuka hijau pada kawasan Perkotaan merupakan 

bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh 

tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, 

budaya, ekonomi dan estetika (Rawung, 2015) 

Zoeraini dalam Tahir (2017) mengungkapkan tentang ruang terbuka hijau 

yang menjadi salah satu elemen penting bagi suatu kota. Karena ruang 

terbuka hijau ini sebagai penyeimbang keadaan ekologi pada suatu 

kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan 

pembangunan di era modern. 

Oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan tepatnya di bab 1 pasal 1 ayat 2 yang 

menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang 

selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu 

kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna 

mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. 

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di 
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Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau (RTH) adalah area 

memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,baik yang tumbuh tanaman 

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan pengertian 

ruang terbuka hijau menurut Punomohadi (1995) dalam Imansari (2015), 

berupa lahan yang terbentang dengan kurangnya bangunan tanpa ada 

berstatus kuasa, kemudian lahan tersebut diberikan unsure kehidahan 

dengan adanya tumbuhan baik pepohonan maupun bunga-bunga, disertai 

dengan fasilitas penunjang dari fungsi ruang terbuka hijau.  

Diterangkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah 

diamanatkan bahwa salah satu strategi untuk pengendalian 

perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung 

dan daya tampung lingkungan adalah dengan mengembangkan ruang 

terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas 

kawasan perkotaan. Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk 

kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang 

meliputi unsur  lingkungan, sosial dan budaya. Fungsi hutan kota adalah 

untuk; a) memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;b) 

meresapkan air; c) menciptakan keseimbangan dan keserasian 

lingkungan fisik kota; dan d) mendukung pelestarian keanekaragaman 

hayati Indonesia. 

Kini dengan kualiats lingkungan menurun, membuat pemerintah dan 

masyarakat sadar akan ketersediangan ruang sebagai penunang 
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lingkungan. Dan akhirnya muncullah yang disebut penyediaan ruang 

terbuka hijau dengan berbagai fungsi dan manfaatnya. Ruang terbuka 

hiajau ini pun bisa berupa sebuah wilayah terbuka baik dalam bentuk jalar 

memanjang atau mengelompok, yang dalam penggunaannya pun lebih 

bersifat terbuka, menjadi tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang 

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Arianti, 2010) 

2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau 

Dilihat dari fungsinya sebagai intrinsik terdiri atas fungsi ekologis dan 

ektrinsik memiliki fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta keindahan 

(estetika). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 

Tahun 2016, menerangkan 2 fungsi RTH, meliputi : 

a) pengamanan keberadaan kawasan lindung 

b) pengendali pencemaran dan kerusakan tanah,air dan udara 

c) tempat perlindungan plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati 

d) pegendali tata air dan sarana ekstetika kota 

Ruang terbuka hijau disamping memiliki fungsi ekologis dan sosial, juga 

dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan. Kegiatan pembelajaran di 

ruang terbuka hijau menjadi salah satu alternatif dalam dalam 

pembelajaran pengenalan dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya 

(Marmi, 2016) 

3. Jenis Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola 

oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk 
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kepentingan masyarakat secara umum. Dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008, berikut jenis ruang terbuka hijau yang 

disediakan untukpublik : 

a. Ruang terbuka hijau tamaan kota 

Menurut Garvin et al, 1997 dalam Imansari, 2015, taman kota berupa 

lahan yang terbuka memiliki fungsi sosial dan estetik sebagai suatu 

sarana untu berkegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain di tingkat 

kota. Taman kota diperuntukan melayani penduduk dalam wilayah kota. 

b. Ruang terbuka hijau pada jalur hijau jalan, digambarkan adanya 

tumbuhan atau pepohonan sepanjang jalan baik pada jalur jalan pejalan 

kaki, ruang dibagian bawah jalan laying, dan median jalan. 

c. Ruang terbuka hijauu yang memiliki fungsii khusus, misalnya di daerah 

sempaadan rel kereta api, RTH yang berada di sempadan sungai, 

kemudian adanya RTH di jalur sempadan pantai, serta RTH untuk 

mengamankan sumber mata air/air baku dan RTH di pemakaman. 

(Imansari, 2015) 

Menurut Perda Kabupaten Luwu Utara No.7 Tahun 2016 Tentang 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Daerah Perkotaan, menerangkan 2 

jenis RTH, meliputi : 

a) RTH privat, merupakan tanggung jawab dari orang atau badan pemilik 

atau pengelola 

b) RTH publik, yang terdiri atas taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, 

dan fungsi tertentu. RTH Publik merupakan tanggung jawab dari 
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pemerintah daerah atau pemerintah Kecamatan/Desa yang 

penyediaannya dilakukan secara bertahap hal inilah yang dikemukakan 

oleh Arianti (2010) RTH publik menjadi tanggung jawab pemerintaha 

daerah karena pemerintah daerahlah yang memperadakannya sesuia 

kebutuhan masyarakat sedangkan RTH privat penyediaannya lebih 

kepada kepemilikan pribadi atau lembaga swasta dengan syarat adanya 

izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Jalur hijau berupa jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan 

olahraga, taman monument dan taman permakaman yang pembinaan, 

pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan rencana kota. Selain itu diperlukan sarana penunjang 

lainnya yang digunakan sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau. 

Sehingga nantinya semua kawasan dan jalur hijau dapat dimanfaatkan 

sebagai RTH. 

 

E. Bagan Kerangka Pikir 

Bagan kerangka pikir diperlukan dalam suatu penelitian, maka dalam 

penelitian ini digambarkan suatu bagan kerangka pikir yang 

menggambarkan alur collaborative governance dalam pengelolaan ruang 

terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara, dengan menggunakan konsep 

Collaborative governance dari Anshell dan Gash (2007) yang terdiri dari a) 

face to face dialogue sebagai proses membangun komunikasi antar 

stakeholder, b) trust building sebagai upaya membangun kepercayaan 
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antar stakeholder, c) commitment to process sebagai upaya meyakinkan 

untuk tetap menjaga keselaraan, keseimbangan dalam berkolaborasi, d) 

shared understanding sebagai upaya membangun kesepahaman antar 

stakeholder, dan e) intermediate outcomes sebagai keluaran dari proses 

kolaborasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Face to face 

dialogue, Trust building, Commitment to process, Shared understanding 

and Intermediate outcomes 

 

1. Face to face dialogue 

2. Trust building 

3. Commitment to process 

4. Shared understanding 

5. Intermediate outcomes 

(Anshell dan Gash, 2007) 

 

Terwujudnya RTH di Kabupaten Luwu Utara 

Faktor Pendukung : 

1. Kebijakan 

2. Peralatan Pemeliharaan RTH 

 

Faktor Penghamb 

at: 

1. Hewan Ternak 

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat 

 

Collaborative Governance dalam Pengelolaan RTH 

di Kabupaten Luwu Utara 
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G. Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Face to face dialogue merupakan sebuah proses dalam 

berkolaborasi yang berorientasi komunikasi ataupun dialog secara 

langsung antar perangkat daerah yang dilakukan baik dalam bentuk 

diskusi ataupun mengadakan pertemuan rapat untuk membahas 

dana mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan ruang terbuka 

di Kab. Luwu Utara 

2. Trust building, merupakan sebuah proses yang mana perangkat 

daerah yang terlibat dalam kolaborasi berupaya saling membangun 

kepercayaan dan saling meyakinkan terhadap proses kolaborasi 

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kab. Luwu Utara 

3. Commitment to process, merupakan sebuah proses yang 

mengupayakan perangkat daerah yang terlibat saling berkomitmen 

terhadap seluruh proses kolaborasi dalam pengelolaan ruang 

terbuka hijau di Kab. Luwu Utara sebagai bentuk untuk mencapai 

tujuan bersama. 

4. Shared understanding, merupakan proses untuk membangun 

kesepahaman saling berbagi pengetahuan, saling menyamakan visi 

dan misi perangkat daerah yang terlibat kolaborasi demi untuk 

mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di 

Kab. Luwu Utara. 

5. Intermediate outcomes, dalam hal ini dapat berupa sebuah keluaran, 

rencana-rencana strategis dari proses kolaborasi yang telah 
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disepakati bersama oleh perangkat daerah yang terlibat kolaborasi 

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kab. Luwu Utara. 

6. Terwujudnya RTH, bahwa adanya RTH yang sesuai dengan kondisi 

yang diharapakan Oleh Undang-Undang dan Peraturan daerah 

mengenai RTH 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian selama dua bulan setelah seminar 

proposal yakni selama bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 

2020. Peneliti memilih dan menetapkan tempat penelitian pada Dinas 

Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Bagian Umum Sekertariat Daerah serta CV. As-

Zhifa 222. Dasar pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data 

ataupun dokumen-dokumen yang sesuai dengan Collaborative 

Governance dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat diperoleh 

dari instansi tersebut. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Peneliti dalam hal ini menggunakan jenis penelitian metode 

penelitian kualitatif, dengan data-data permasalahan yang muncul 

kemudian dibiarkan secara terbuka untuk interprestasi. Dengan 

melakukan deskripsi mendalam secara mendetail dengan hasil 

wawancara yang medalam kemudian dianalisis secara mendalam pula. 

Kemudian peneliti pun menggunakan tipe fenomenologi dalam penelitian 

ini. Tipe ini menerangkan, menggambarkan dan mengungkapkan konsep 

ataupun fenomena yang terjadi dalam proses collaborative governance  

dalam mengelola ruang terbuka hijau. Tipe fenomenologi tidak memiliki 
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batasan dalam mengkaji dan menganalisis suatu fenomena atau masalah 

dalam penelitian.  

C. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh peneliti dalam panelitian ini yakni 

sumber data dari hasil wawancara dengan informan berkaitan kolaborasi 

dalam mengelola ruang terbuka hijau yang mana sumber data ini disebut 

dengan sumber data primer. Kemudian selain hasil data dari wawancara 

sumber data lainnya diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia 

berkaitan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, seperti surat keputusan 

Bupati Luwu Utara terkait kerjasama dalam memelihara ruang terbuka 

hijau, sumber data seperti ini termasuk dalam sumber data sekunder. 

D. Informan Penelitian 

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik purposive yang 

sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik 

penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak enam 

orang. 

Tabel 3.1 Jumlah Informan 

NO NAMA INISIAL INSTANSI KETERANGAN 

1 Ris Fatimah Saleh, S.Pi  RF 

Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten 

Luwu Utara 

1 Orang 

2 Sulfadly, ST.,MT SF 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang 

1 Orang 
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Kab. Luwu Utara 

3 Drs.H. Abdul Kadir AK 
Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja 
1 Orang 

5 Usnawati, SE US 

Kantor Bagian 

Umum Sekertariat 

Daerah  

1 Orang 

6 Rahmatia RH Kantor CV. AS-Zhifa 1 Orang 

7 Hanisa HS Warga 1 Orang 

8 Rosma RS Warga 1 Orang 

JUMLAH 8 Orang 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Wawancara 

Melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada informan 

penelitian yang berhubungan dengan proses collaborative governance 

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. 

2. Observasi 

Penulis dengan secara langsung mengamati sehingga terjadi 

interaksi dengan subjek penelitian kemudian peneliti mencatat apa saja 

yang didapat di lokasi penelitian 

3. Dokumentasi 

Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan 

mengumpulkan dokumen, foto dokumentasi dan dokumen arsip lainnya 

yang sesuia atau berkaitan dengan proses collaborative governance 

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. 
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F. Pengabsahan Data 

Pengabsahan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

menggunakan 3 teknik yakni sebagai berikut : 

1. Triangulasi sumber 

Penulis untuk menguji suatu kredibilitas dalam penelitiannya maka 

digunakanlah triagulasi sumber yang mana data yang telah didapatkan 

dari beberapa sumber baik informan maupun dokumen-dokumen 

dilakukan pengecekan data sehingga mengahasilkan data yang 

kredibel. 

2. Triangulasi teknik 

Penulis untuk mengukur kredibilitas data setiap menemukan data 

dari hasil observasi dan wawancara dengan informan maka dilakukan 

pengecekan data dengan teknik yang berbeda dari sumber data yang 

sama. 

3. Triangulasi waktu 

Mengukur kredibilitas data maka penulis akan melihat waktu 

dalam mengumpulkan data. Penulis melakukan pengumpulan data 

pada waktu yang berbeda dari setiap informan yakni pada waktu pagi 

dan siang. Maka waktu ini mempengaruhi kredibilitas data yang 

dikumpulkan.  

G. Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam Prastowo (2011), mengatakan dalam 

sebuah aktivitas menganalisis data kualitatif maka harus dilakukan secara 
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interaktif dan juga secara berulang atau terus menerus hingga mencapai 

pada data yang jenuh. Maka dilakukanlah aktivitas analisis data sebagai 

berikut :  

1. Mereduksi data (Reduksi data), karena dilapangan penulis 

mendapatkan data dengan jumlah yang cukup banyak. Maka diperlukan 

melakukan reduksi data, dalam hal ini penulis hanya menulis secara rinci 

dan teliti data yang diperoleh. Untuk lebih mempermudah maka peneliti 

hanya merangkum data-data pokok yang dianggap penting. 

2. Data display (Penyajian data), setelah data penelitian direduksi maka 

hasil dari reduksi tersebut akan di display atau penyajian data. Menyajikan 

data dengan uraian yang singkat namun saling berhubungan antar 

kategori satu dengan yang lainnya. Menyajikan data dapat dilakukan 

dengan bentuk naratif, grafik matriks dan network. 

3. Conclusion Drawing/verification (Penarikan kesimpulan), kemudian 

pada tahap selanjutnya setelah penyajian data maka penulis pun akan 

menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi data penelitian. Namun, 

menyimpulkan disini dapat bersifat sementara karena bisa saja akan 

berubah bila penulis menemukan bukti-bukti yang lebih valid lagi. Dan bila 

kesimpulan tersebut telah dibuktikan valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan maka kesimpulan yang telah dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Karakteristik Kabupaten Luwu Utara 

1. Deskripsi Geografis dan Topografis 

Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh 

wilayah Republik Indonesia, telah dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah mekanisme pemerintahan 

mengarah pada Otonomi Daerah.  

Pada tanggal 10 Pebruari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999 tentang 

Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang 

dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH 

Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA 

tanggal 12 Pebruari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, 

terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik 

Indonesia No.13 Tahun1999. 

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas 

Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi 

Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu: 

Kabupaten Luwu Utara memiliki luas wilayah 7.502 km² yang 

secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 
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20°30’45” sampai 2°37’30” Lintang Selatan dan 119°41’15” sampai 

12°43’11” Bujur Timur. Di Provinsi Sulawesi Selatan wilayah Kabupaten 

Luwu Utara merupakan paling utara yang terdirii dari pantai, dataran 

rendah hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.016 Mdpl. 

Wilayah Selatan berupa dataran rendah dan pantai yang berbatasan 

langsung dengan Teluk Bone. 

2. Deskripsi Wilayah Administrasi 

Batas wilayah administratif Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut: 

Utara  : Sulawesi Tengah 

Timur  : Kabupaten Luwu Timur 

Selatan  : Teluk Bone 

Barat  : Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat 

Secara administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri 15 Kecamatan 

167 Desa dan 7 Kelurahan. Sebagian besar wilayah berupa pegunungan 

menjulang seperti Gunung Tolangi, Gunung Baliase, Gunung Kabentonu, 

Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Tantanggunta dan lainnya. 

Sejumlah sungai besar yang berada di wilayah ini antara lain Sungai Salu 

Rongkong, Sungai Salu Kula, Sungai Salu Balease, Sungai Salu Karama, 

Sungai Salu Lodang dan lainnya. 

3. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam Pemeliharaan Ruang 

Terbuka 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mdpl
https://id.wikipedia.org/wiki/Pantai
https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Bone
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
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Hijau di Kabupaten Luwu Utara 

Tugas dan fungsi perangkat daerah dalam pemeliharaan ruang 

terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara diantaranya sebagai berikut : 

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas memelihara fisik 

ruang terbuka hijau publik 

b. Dinas Lingkungan Hidup bertugas memelihara Kebersihan dan 

Keindahan ruang terbuka hijau publik 

c. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memelihara keamanan ruang 

terbuka hijau publik. 

d. Bagian Umum Sekretariat Daerah bertugas memelihara fasilitas 

penerangan ruang terbuka hijau publik. 

B. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau 

di Kabupaten Luwu Utara 

Pengelolan secara kolaboratif merupakam suatu pelaksanaan kegiatan 

ataupun penanganan suatu masalah dalam hal untuk membantu 

meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan dalam hal ini kawasan 

ruang terbuka hijau secara bersama dan sinergis oleh berbagai pihak 

dengan dasar kesepahaman dan kesepakatan. Pengelolaan ruang 

terbuka hijau membutuhkan kerjasama atau kolaborasi untuk menjaga 

dan menjamin terpeliharanya kualitas ruang terbuka hijau. Maka dalam 

penelitian ini untuk mengukur berhasilnya kolaborasi tersebut dilakukan 
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pendekatan menggunakan teori Anshell dan Gash. Dalam teori tersebut 

terdapat lima indikator yakni ; 1) Face to face dialogue, 2) Trust building, 

3) Commitment to process, 4) Shared understanding, 5) Intermediate 

outcomes. Hasil analisis terhadap lima indikator tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Face to face dialogue 

Face to face dialogue sebagai proses komunikasi antar pihak yang 

berkolaborasi. Hal ini penting dilakukan dalam proses kolaborasi 

pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Novita (2018) bahwa proses face to face dialogue 

dalam kolaborasi lebih dari sekedar negosiasi dan merupakan proses 

untuk menghapus stereotip dan hambatan dalam komunikasi yang dapat 

menghambat kerjasama dalam kolaborasi tersebut. 

Bentuk komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan ruang 

terbuka hijau yakni : komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. 

Komunikasi secara langsung dilakukan dengan mengadakan pertemuan 

sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan hanya melalui telepon. 

Seperti yang dikemukakan oleh Devito (dalam Widiantari, 2013) bahwa 

komunikasi memiliki dua sifat yaitu komunikasi secara langsung 

merupakan komunikasi yang dilakukan dengan saling bertatap muka 

dalam suatu aktifitas komunikasi tanpa adanya perantara media, 

sedangkan komunikasi secara tidak langsung merupakan komunikasi 
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yang dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung dalam suatu 

aktifitas komunikasi, komunikasi dilakukan dengan perantara media 

seperti email, handphone dan jejaring sosial lainnya. 

Para aktor yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan ruang 

terbuka hijau di kabupaten Luwu Utara. Melakukan proses face to face 

dialogue dengan mengadakan pertemuan. Seperti yang dikatakan oleh 

Satpol PP dalam wawancara sebagai berikut : 

“Bentuk komunikasi selain menyurat juga biasa dilakukan rapat disana 

dilokasi. Yang terlibat dalam rapat satpol, bagian umum, lingkungan 

hidup, dan PUPR. Agenda rapat menbahas” tentang kebutuhan yang 

disana,misalnya saat event di lokasi taman itu, dari PUPR dipanggil 

kalau misalnya ada mau dibangun ini, dan untuk memperindah lagi 

nanti dipanggil DLH. (Wawancara dengan AK, 10 Agustus 2020) 

Hasil wawancara lainnya mengenai proses face to face dialogue oleh 

Dinas Lingkungan Hidup, yakni sebagai berikut : 

“biasanya berkoordinasi ji kita pertemuan langsung di lokasi taman, tapi 

tidak sering ji, Jarang juga komunikasi bagaimana. Jadi mereka lihat 

sendiri mi anunya masing-masing, ada lagi disana, dia kerja mi. Pernah  

rapat di lokasi. Biasa kalau mau ada acara.terus di fokuskan disitu 

ditaman itu jadi semua kelengkapannya di urus dan juga kalau ada 

masalah di taman seperti hewan ternak yang berkeliaran itu dirapatkan 

penertibannya,itu rapatnya di lokasi taman” (Wawancara dengan RF, 

13 Agustus 2020) 

Hasil wawancara serupa diungkapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang dalam wawancara sebagai berikut : 

“tidak ada ji jadwal resminya untuk agenda rapat. Kalau ada masalah 

yaitu kita dipanggil mi itu pun pertemuannya di lapangan kalau ada ji di 

butuhkan, seperti itu mi kalau ada event yang di tempatkan di taman. 



61 

 

 

Tidak ada ji komunikasi bagaimana sekali sering juga tidak” 

(Wawancara dengan SF, 18 Agustus 2020) 

Selain itu, ada pula hasil wawancara dengan pihak CV-As-Zhifa 

222 yakni sebagai berikut : 

“Komunikasi dengan SKPD selama ini bagus, kalau kita bekerja 

pasti mereka turun lapangan untuk melihat pekerjaan. Nda setiap 

hari mereka turun lapangan, turun lapangan hanya awal pekerjaan. 

Nda pernah melakukan rapat resmi hanya pertemuan di lapangan 

saja” (Wawancara dengan RH, 20 Agustus 2020) 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dialog tatap muka 

atau komunikasi secara langsung melalui rapat masih jarang dilakukan. 

Pertemuan dilakukan jika ada hal yang dilakukan di lokasi ruang terbuka 

hijau taman dan pertemuan dilakukan jika ada yang dibutuhkan. Hasil 

wawancara pula menunjukkan tidak ada komunikasi atau pertemuan 

intens yang terjadwal. Berikut hasil wawancara dengan Bagian Umum 

Sekretariat Daerah : 

“Biasa komunikasi tapi lewat telpon karena lebih efektif tapi itu tidak 

sering. Kalau rapat resmi butuh waktu lagi. Tapi kalau masalah 

penerangan biasa ditelpon ji dari lewat telpon minta tolong biasakan 

ditambah penerangannya. Pertemuan juga biasa dilakukan di taman 

kalau ada event” (Wawancara dengan US, 20 Agustus 2020) 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa face to face 

dialogue masih lemah. Lemahnya face to face dialogue disebabkan 

kurangnya intensifitas dialog antar stakeholder yang seharusnya aktifitas 

dialog ini ditujukan untuk dapat menjamin efektifitas pengelolaan ruamg 

terbuka hijau. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Novita (2018) tujuan utama 

pengelolaan kolaboratif adalah untuk memberikan kejelasan arah dan 

pedoman pelaksanaan, pertanggung jawaban, mengoptimalkan kinerja, 

dan kesesuaian yang dibutuhkan pemangku kepentingan. Melalui proses 

kolaborasi pula terdapat interaksi saling menguntungkan antar sektor yang 

terlibat. 

2. Trust Building 

Trust building dalam proses kolaborasi merupakan upaya untuk 

membangun kepercayaan terhadap proses kolaborasi. Menurut  Sufianti 

(2012) bahwa indikator trust building dalam proses kolaborasi dapat 

terbangun dengan baik, apabila dalam interaksi atau komunikasi terjalin 

hubungan keyakinan yang baik. Hubungan interaksi yang baik akan 

membangun dialog yang hanya akan terjadi bila ada saling 

ketergantungan dan saling percaya antara stakeholder dalam 

berkolaborasi. Dalam hal membangun kepercayaan stakeholder yang 

terlibat dalam proses kolaborasi masih lemah. Seperti hasil wawancara 

dengan SATPOL PP yakni sebagai berikut : 

“bentuk saling percaya, yah itu karena masing-masing sudah tahu 

tugasnya jadi saling sadar mi dan tidak usah lagi dikhawatirkan. 

Masing-masing dari mereka ke lokasi cek tugasnya. Begitu mi kita 

saling percaya dengan tugasta masing-masing” (Wawancara dengan 

AK, 20 Agustus 2020) 

Hal serupa di ungkapkan pula oleh kasi pemeliharaan lingkungan 

Dinas Lingkungan hidup, mengenai saling membangun kepercayaan 
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dalam tugas mengelola ruang terbuka hijau. Adapun hasil wawancara 

ialah sebagai berikut :  

“setiap SKPD rutin turun masing-masing lihat bagiannya. Karena sudah 

ada SK jadi masing-masing sudah mengerti tugasnya. Jadi kami saling 

percaya mi dengan adanya SK itu mereka sudah tahu tugasnya” 

(Wawancara dengan RF, 26 Agustus 2020) 

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa bentuk saling 

kepercayaan yang terbangun dengan saling mengerti dan menyadari 

tugas setiap SKPD dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Dengan 

adanya kesadaran dan keyakinan yang baik dapat membangun 

kepercayaan. 

Selain bentuk kepercayaan antar SKPD perlu juga membangun 

kepercayaan dengan masyarakat dalam mengelola ruang terbuka hijau. 

Seperti yang dikatakan oleh Novita (2018) bahwasanya trust building 

upaya untuk membangun kepercayaan dalam masyarakat terhadap 

proses kolaborasi. Berikut hasil wawancara dengan bagian umum : 

“selama respon masyarakat yah bagi saya bagus karena masyarakat 

sekitar melapor kalau melihat ada titik penerangan yang rusak disekitar 

taman” (Wawancara dengan US, 26 Agustus 2020) 

Jika hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa partisipasi 

masyarakat cukup baik. Namun berbeda dengan yang di ungkapkan oleh 

Kasi Pemeliharaan Lingkungan mengenai partisipasi masyarakat terhadap 

proses kolaborasi. Hasil wawancara yakni sebagai berikut : 

“kalau masyarakat tidak. Padahal setengah matiki mau tegur 

masyarakat, sembarang mi sampahnya dibuang. Fasilitas taman 
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dipakai menjemur. Dikasih teguran  langsung. Tdk mau di larang.  Yang 

memiliki ternak mengganggu taman diberi teguran, sudah disurati juga 

tapi tidak bisa. . Jarang memberikan sosialisasi” (Wawancara dengan 

RF, 27 Agustus 2020) 

Hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa masyarakat yang 

ada disekitar taman masih kurang peduli terhadap ruang terbuka hijau. 

Masyarakat belum sepenuh turut andil dalam memelihara dan mengelola 

ruang terbuka hijau taman. Sebagaimana yang diketahui bahwa 

pembangunan ruang terbuka hijau diperuntukan untuk kepentingan 

masyarakat sebagai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun hal lain 

juga dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada 

masyarakat tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau. 

3. Commitment to Process 

Indikator pada commitment to process dilakukan dengan saling 

mengakui keberadaan masing-masing dalam proses kolaborasi, selain itu 

pula komitmen dapat terbangun dengan adanya rasa memiliki terhadap 

proses dan adanya keterbukaan. Seperti yang diungkapkan oleh Novita 

(2018) bahwa komitmen dalam proses kolaborasi sebagai upaya 

meyakinkan agar komitmen terhadap seluruh proses dapat terjadi. 

Komitmen terhadap proses penting karena dalam proses kolaborasi dapat 

membutuhkan waktu yang panjang dan tidak sebentar. 

Seperti hasil wawancara mengenai komitmen oleh Dinas 

lingkungan Hidup yakni sebagai berikut : 
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“iya berkomitmen,dengan melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas-

dinas yang memonitoring setiap kegiatannya. Saling terbuka 

memberitahukan kalau ada bagiannya yang tidak bagus. Misalnya 

Satpol kenapa begini. Begitu juga kalau ada fisiknya yang rusak. Bisa 

lewat telpon bisa koordinasi langsung” (Wawancara dengan RF, 27 

agustus 2020) 

Selain hasil wawancara di atas,hal serupa diungkapkan oleh Satpol 

PP adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“komitmen kerjasamanya saling berjalan dengan baiklah saling 

mendukung, kalau ada kerusakan kami saling menginformasikan. Jika 

ada pelanggaran disekitar taman maka kami amankan” (Wawancara 

dengan AK, 31 Agustus 2020) 

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa komitmen terhadap 

proses pengelolaan ruang terbuka hijau ditunjukkan dengan saling 

terbuka, saling mengingat setiap tugasnya dalam memelihara ruang 

terbuka hijau taman. Seperti yang diungkapkan oleh Innes dan Booher 

(2010) komitmen dapat terbangun dengan adanya rasa memiliki terhadap 

proses dan adanya keterbukaan dalam prose kolaborasi. 

Selama ini SKPD yang terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka 

hijau melakukan pekerjaannya sesuai dengan bagian tugasnya masing-

masing. Menurut mereka selama ini sudah melakukan tugasnya dengan 

baik. Berikut hasil wawancara dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah 

yang memiliki tugas pemeliharaan penerangan ruang terbuka hijau, 

adapun hasil wawancara yakni sebagai berikut : 

“pemeliharaan penerangan selama ini yah baik, itu dilakukan dengan 

memantau langsung ke taman. Biasa kalau ada memang dilihat rusak 

langsung ditangani atau biasa juga kita menerima laporan langsung 
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dari masyarakat yang ada disekitar. Kalau ada alatnya langsung kita 

tangani” (Wawancara dengan US, 26 Agustus 2020) 

Berikut pula hasil wawancara dengan SATPOL PP mengenai 

tugasnya berkaitan dengan keamanan yang dilakukan dalam pengelolaan 

ruang terbuka hijau : 

“Kalau masalah kemanannya kita laporkan setiap hari, disana aman 

atau bagaimana.setiap hari ada catatannya anggota laporan lokasi 

bagaimana keadaan lokasi itu. Jika ada pelanggaran disekitartaman 

maka kami amankan” (Wawancara dengan AK, 3 September 2020) 

Adapun kegiatan atau tugas yang dilakukan Dinas Lingkungan 

Hidup terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun hasil 

wawancara yakni sebagai berikut : 

“Kegiatan yang dilakukan DLH hanya pembersihan saja, pengecatan 

dikondisikan kalau sudah pudar dicat kembali. Pemangkasan pohon 

kalau dia sda mengganggu” (Wawancara dengan RF, 5 September 

2020) 

Selain itu Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang juga 

menerangkan mengenai tugas masing-masing SKPD dalam berkolaborasi 

mengelola ruang terbuka hijau. Adapun hasil wawancara yakni sebagai 

berikut : 

“Sebenarnya urusan RTH kalau dilihat Permendagri No. 90 Tahun 2020 

dia masuk urusannya di lingkungan hidup, Cuma dia juga disebut kalau 

pembangunan infrastrukturnya tetap di PU. DLH pemeliharaannya saja 

kalau ada mau di cat, ada tanamannya mau diganti, tanamannya mau 

di tata, kemudian dari segi pengamanannya Satpol PP, kemudian dari 

segi perlengkapannya baik listrik dan sebagainya kalau selama ini dia 

di bagian umum secretariat daerah” (Wawancara dengan SF, 10 

September 2020) 
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Beberapa hasil wawancara di atas menunjukkan adanya komitmen 

stakeholder dalam berkolaborasi terhadap pengelolaan ruang terbuka 

hijau. Meskipun hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam 

proses kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau telah dilakukan sesuai 

dengan tugas masing-masing stakeholder. Namum fakta di lapangan 

menunjukkan kondisi ruang terbuka hijau yang masih kurang perawatan.  

4. Shared Understanding 

Shared understanding menggambarkan adanya pemahaman yang 

sama diantara stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi terhadap 

masalah. Sehingga dalam hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi. 

Berdasarkan hasil observasi dan analisis mengenai kolaborasi dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau, salah satu informan menerangkan 

adanya saling berbagi pemahaman ataupun pendapat. Adapun hasil 

wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup yakni, sebagai berikut : 

“yah saling berbagi saran, apa yang bagus kita lakukan ini, berdiskusi 

juga searah ji dan saling terbuka. Saling mengingatkan kalau ada 

bagiannya yang tidak bagus. Bisa lewat telpon bisa juga koordinasi 

langsung”(Wawancara dengan RF, 5 September 2020) 

Hasil wawancara di atas menunjukkan adanya sikap saling 

memberikan saran, solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam 

kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau, serta adanya saling 

mengingatkan antar stakeholders yang terlibat. Hal serupa pun di 

ungkapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun 

hasil wawancara yakni, sebagai berikut : 
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“Kapan ada yang dibutuhkan baru kita koordinasi itupun kadang nda 

formal ji, paling di lapangan dipanggil kesana lihat apa yang rusak. Tapi 

minimal 2 kali setahun pemeliharaan fisiknya”(Wawancara dengan SF, 

10 September 2020) 

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut menggambarkan adanya 

koordinasi jika ada hal dibutuhkan dan melakukannya secara tidak formal. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam berkoordinasi tidak jadwal resminya. 

Hal ini disebabkan pula bahwa mereka sudah paham dengan tugasnya 

masing-masing dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau. Berikut pula 

hasil wawancara dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah : 

“kalau ada masalah, yah saling mencari solusi atau berembuk. Ini mi 

pernah masalah ternak, solusinya bagaimana. Ditaman rapat saling 

berembuk, bagaimana jalan keluarnya ini, dikasih teguran, disurati. 

Satpol yang punya wewenang mengamankan ternak. Dari hasil rapat 

tersebut diputuskan untuk disurati bagi pemilik ternak” (Wawancara 

dengan US, 12 September 2020) 

Berikut  hasil wawancara serupa dengan SATPOL PP mengenai 

hewan ternak yang mengganggu di ruang terbuka hijau taman : 

“Pelanggaran ternak yang mengaganggu taman pemiliknya itu disurati. 

Yang melanggar itu yah denda semacam ditanggap kerbau dan denda 

500.000 dikasih peringatan tidak boleh lepas kerbaunya” (Wawancara 

dengan AK, 12 September 2020) 

Berikut pula hasil wawancara dengan CV. As-Zhifa 222 mengenai 

mengkomunikasikan masalah yang dihadapi di lapangan dalam 

pemeliharaan fisik ruang terbuka hijau : 

“Misalnya ada kesulitan di lapangan pengerjaan taman komunikasi 

dengan dinas, biasanya masalah lahan ada masyarakat yang complain 



69 

 

 

begitu ketemu misalnya untuk penanganan fisik ketemu Dinas PUPR” 

(Wawancara dengan RH, 20 Agustus 2020) 

Dari hasil beberapa wawancara di atas, meskipun telah 

menunjukkan adanya sikap saling berbagi, terbuka dan saling mencari 

solusi dan saling berkoordinasi terhadap masalah yang di hadapi dalam 

kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau, namun hasil survey di 

lapangan masih menunjukkan hal yang berbeda, kondisi ruang terbuka 

hijau taman masih kurang maksimal dalam pemeliharaannya. Sehingga 

diperlukan kerjasama yang lebih maksimal. Akan lebih bagus lagi jika 

stakeholder yang terlibat membuat jadwal pertemuan setiap bulan untuk 

saling mengevaluasi hasil pekerjaan mereka dalam pengelolaan ruang 

terbuka hijau. 

5. Intermediate Outcome 

Indikator terakhir dalam kolaborasi ialah intermediate outcomes, 

yang merupakan suatu keluaran ataupun tujuan yang ingin dicapai dalam 

kolaborasi tersebut. Seperti halnya tujuan dalam kolaborasi pengelolaan 

ruang terbuka hijau. 

Berikut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup 

mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam kolaborasi pengelolaan ruang 

terbuka hijau : 

“adanya tempat atau area bermain anak-anak. Tersedianya sarana itu, 

tempat sosialiasasi masyarakat. Penggunaan ruang terbuka hijau 

sebenarnya sudah bagus masyarakat dimanfaatkan betul-betul. ada 

acara di bawah. Kegiatan anak sekolah, kesehatan, anak SD biasa 
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menggambar.RTH dimanfaatkan ji” (Wawancara dengan RF, 18 

September 2020) 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ruang terbuka 

hijau dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti sebagai sarana bermain 

anak-anak. Meskipun pada perjalanan pemanfaatan ruang terbuka hijau 

taman mengalami banyak kerusakan. Seperti hasil wawancara dengan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa masyarakat 

menerima baik adanya ruang terbuka hijau namun disamping itu 

masyarakat kurang turut menjaga ruang terbuka hijau : 

“Sebenarnya mereka suka, tapi tdk mau menjaga. Padahal setengah 

matiki mau tegur masyarakat, sembarang mhi sampahnya dibuang. 

Fasilitas taman dipakai menjemur. Dikasih teguran  langsung. Tdk mau 

di larang” (Wawancara dengan SF, 22 September 2020) 

Sehingga dalam hal ini peran dans partisipasi masyarakat penting 

dalam menjaga terpeliharanya ruang terbuka hijau baik dari segi fasilitas 

taman dan keindahannya. Sehingga pentingnya kolaborasi dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau. 

Sesuai dengan fungsi sosialnya menjadi tempat berinteraksi 

masyarakat sekitar yang memberikan kesejukan, kenyamanan sehingga 

masyarakat terwadahi dalam melakukan interaksi berbagai kegiatan. 

Selain itu pula selain memiliki fungsi sosial juga dapat dijadikan sarana 

pendidikan. Seperti yang diungkapkan Marmi (2016) bahwa kegiatan 

pembelajaran di ruang terbuka hijau menjadi salah satu alternative dalam 

pembelajaran pengenalan dan mengeksplorasi lingkungan disekitarnya. 
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C. Pembahasan 

1. Face to Face Dialogue 

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Anshel dan Gash (2008) 

tentang face to face dialogue merupakan suatu negosiasi dengan 

keyakinan yang baik yang diharapkan dapat membangun kepercayaan. 

Dalam hal ini face to face dialogue sebagai proses komunikasi antar pihak 

yang berkolaborasi. Proses ini penting dilakukan terutama dalam 

kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. 

Sebagaimana pula yang telah dikemukakan oleh Novita (2018) bahwa 

proses face to face dialogue diharapkan mampu untuk mengahapus 

stereotip dan hambatan dalam komunikasi yang dapat menghambat 

kerjasama dalam kolaborasi tersebut. 

Sedangkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jovi A 

K dan Retno S (2017) bahwa untuk mengetahui sinergitas aktor dalam 

pengelolaan ruang terbuka dilakukan dalam dua tahap yakni 

pemeliharaan dan pengamanan, dua tahap ini akan berhasil jika dilakukan 

dengan komunikasi yang baik. Sehingga proses face to fece bertujuan 

untuk menghapus stereotip dalam berkolaborasi. Yang nantinya akan 

terjadi suatu intensitas komunikasi dalam proses kolaborasi yang nantinya 

akan terbangun kepercayaan dalam proses kolaborasi tersebut. Akan 

tetapi hasil observasi di lapangan bahwa dalam proses face to fece 

dialogue yang dilakukan oleh stakeholder dalam berkolaborasi mengelola 

ruang terbuka hijau menunjukkan lemahnya komunikasi dikarenakan 
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kurangnya intensitas pertemuan bahwa stakeholder tidak memiliki suatu 

pertemuan yang terprogram. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa SKPD yang terlibat dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau selama ini masih jarang melakukan rapat 

koordinasi. Pertemuan dilakukan hanya jika ada hal penting saja, seperti 

adanya event di lokasi ruang terbuka. Sehingga dapat dikatakan mereka 

melakukan pertemuan jika ada yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan 

tidak adanya komunikasi atau pertemuan intens yang terjadwal. Sehingga 

dari hasil wawancara dan analisis tersebut bahwa lemahnya komunikasi 

dalam proses face to face dialogue disebabkan kurangnya intensitas 

dialog antar stakeholder yang seharusnya aktifitas dari dialog tatap muka 

atau komunikasi ini ditujukan untuk dapat menjamin efektifitas proses 

komunikasi dalam kerjasama mengelola ruang terbuka hijau. 

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup bertugas memelihara 

kebersihan dan keindahan ruang terbuka hijau, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang bertugas memelihara fisik ruang terbuka hijau, 

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memelihara keamanan ruang 

terbuka hijau dan Bagian Umum Sekertariat daerah bertugas memelihara 

fasilitas penerangan ruang terbuka hijau seharusnya saling memotivasi 

dan memberi dorongan  untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang 

dapat membangun intensitas komunikasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 
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2. Trust Building 

Dialog tatap muka atau face to face dialogue ketika dilakukan 

dengan keyakinan yang baik diharapkan dapat membangun kepercayaan 

dalam hal ini yakni trust building. Menurut Sufianti (2012) bahwa pada 

indikator trust building dalam proses kolaborasi dapat terbangun dengan 

baik, jika dalam interaksi terjalin hubungan dengan baik. Misalkan saja 

dengan saling menunjukkan sikap kepedulian dan saling memberi support 

atau dukungan. Membangun kepercayaan (trust building) dengan saling 

mengerti dan percaya akan tugas dalam mengelola ruang terbuka hijau 

akan tetapi berdasarkan hasil observasi bentuk kepercayaan tersebut 

tidak tergambar pada hasil kinerja dikarenakan tidak adanya sikap untuk 

saling memberi kepedulian dan dukungan dalam hal ini tidak adanya sikap 

saling memberi support. Hal tersebut menggambarkan ketika mereka 

sudah mengerti akan tugas maka tak perlu lagi ada sikap untuk saling 

memberikan dukungan. 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa bentuk saling percaya 

ditunjukkan dengan kesadaran stakeholder terhadap tugasnya dalam 

proses mengelola ruang terbuka hijau. Karena menurut mereka dengan 

mereka tahu akan tugasnya itu lah bentuk kepercayaan. Ini 

menggambarkan bahwa mereka jalan masing-masing untuk 

melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan ruang terbuka. Sehingga tak 

perlu lagi mereka untuk saling menunjukkan kepedulian dan saling 

memberikan dukungan. Akan tetapi membangun kepercayaan tidak hanya 
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dengan memiliki kesadaran akan tugas yang dimiliki namun yang 

terpenting pula adanya kerja tim yang baik dengan saling memberi 

dukungan, motivasi, rutin melakukan koordinasi, memonitoring dan 

mengevaluasi dengan intens melakukan pertemuan dalam proses 

kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Sesuai dengan teori untuk 

memperkuat terbangunnya bentuk saling percaya maka diperlukan 

intensitas interaksi atau dialog tatap muka sehingga kepercayaan yang 

terbangun dalam proses kolaborasi tersebut lebih baik dan kuat. Kinerja 

yang ditunjukkan pun dalam proses kolaborasi pengelolaan ruang terbuka 

hijau akan maksimal. 

3. Commitment to Process 

Menurut Anshell dan Gash (2008) dalam Sufianti (2012) membangun 

komitmen terhadap proses ditunjukkan dengan adanya saling 

ketergantungan, rasa memiliki dan keterbukaan untuk menggali hal yang 

saling menguntungkan. Seperti yang diungkapkan pula oleh Novita (2018) 

bahwa komitmen dalam suatu proses kolaborasi suatu bentuk upaya 

meyakinkan akan setiap tugas dalam kolaborasi tersebut. 

Terkait dalam kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau 

berdasarkan hasil observasi ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara 

ditunjukkan masih kurang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya 

mengelolah ruang terbuka meskipun mereka tahu akan tugasnya hal ini 

dapat dilihat bahwa mereka hanya sekedar melaksanakan tugas atau 
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menggugurkan tugas dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tanpa 

memperhatikan hasil maksimal dalam pekerjaannya sehingga sampai saat 

ini kondisi ruang terbuka hijau masih butuh pemeliharaan. Melihat kondisi 

pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut, berdasarkan hasil wawancara 

dan analisis bahwa selama proses kerjasama dalam memelihara ruang 

terbuka hijau bahwa Dinas Lingkungan Hidup bertugas memelihara 

kebersihan dan keindahan ruang terbuka hijau, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang bertugas memelihara fisik ruang terbuka hijau, 

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memelihara keamanan ruang 

terbuka hijau dan Bagian Umum Sekertariat daerah bertugas memelihara 

fasilitas penerangan ruang terbuka hijau, mereka sadar akan setiap 

tugasnya masing-masing ini menunjukkan komitmen untuk melaksanakan 

tugasnya namun disini yang akan dilihat adalah proses komitmen tersebut 

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. 

Menurut mereka selama ini sudah melakukan tugasnya dengan baik 

dalam memelihara ruang terbuka hijau. Meskipun mereka mengatakan 

seperti itu akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. 

Yang mana kondisi ruang terbuka hijau yang masih kurang dalam 

perawatan. Hal ini dapat dilihat masih banyak fasilitas fisik seperti: fasilitas 

bermain anak, olahraga, pagar, penerangan, jalan dan lainnya yang 

membutuhkan perbaikan. Pohon-pohon yang dibiarkan rimbun, tanaman-

tanaman bunga yang mulai rusak dan mati, pot-pot yang mulai rusak dan 

memudar warnanya. 
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Jika memang benar mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Maka kondisi-kondisi seperti di atas sudah bisa terbenahi. Ini 

menjelaskan bahwa mereka hanya sekedar menggugurkan tugas dalam 

memelihara ruang terbuka tanpa memperhatikan hasil optimal dalam 

mengelola ruang terbuka hijau. Sehingga hal terpenting dalam 

commitment to process ialah sudah sejauh mana hasil dari komitmen 

dalam kolaborasi mengelola ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu 

Utara. 

4. Shared Understanding 

Selanjutnya berkaitan dengan indikator shared understanding dalam 

kolaborasi mengelola ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. 

Merujuk pada teori yang diungkapkan oleh Anshell dan Gash (2008) 

dalam Sufianti (2012) shared understanding atau berbagi pemahaman 

tercermin dengan adanya pemahaman yang sama terhadap masalah dan 

mengidentifikasi nilai-nilai bersama. Sehingga dalam hal ini diperlukan 

untuk saling menyamakan persepsi. 

Melihat teori di atas maka shared understanding dalam proses 

kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara 

bahwa berdasarkan hasil observasi menggambarkan masih kurang 

menujukkan hasil dari koordinasi untuk mencari solusi dalam 

memecahkan masalah misalnya dalam hal ini masalah hewan ternak yang 

hingga sekarang masih belum terselesaikan dan masih kurangnya 
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pemahaman masyarakat tentang ruang terbuka hijau dikarenakan tidak 

adanya inisiatif SKPD untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau. 

Melihat dari hasil observasi tersebut, maka berdasarkan hasil dari 

wawancara dalam proses berbagi pemahaman dilakukan dengan sikap 

saling memberi saran, solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini dapat 

digambarkan dalam menangani masalah ternak maka stakeholder yang 

terlibat saling berkoordinasi yang dilakukan secara tidak formal dan tidak 

memiliki jadwal resmi yakni bertemu di lokasi ruang terbuka hijau untuk 

membahas hal tersebut. Meskipun telah berkoordinasi untuk menangani 

masalah ternak tersebut dan sudah melakukan berbagai cara untuk 

menertibkan hewan ternak tersebut akan tetapi sampai saat ini masalah 

ternak tersebut belum terselesaikan. Yang mengakibatkan adanya sikap 

jenuh yang ditunjukkan dalam menangani hewan ternak tersebut yang 

mengganggu dan merusak ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. 

Masalah hewan ternak tersebut menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Masalah hewan 

ternak ini menjadi masalah nyata yang dihadapi dalam pemeliharaan 

ruang terbuka hijau. Telah berbagai upaya untuk menertibkan hewan 

ternak ini mulai dari menegur langsung pemilik ternak, menyurati, hingga 

adanya denda untuk ternak yang berkeliaran namun tetap saja hewan 

ternak tersebut berkeliaran di area ruang terbuka hijau.  
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Melalui proses shared understanding atau berbagi pemahaman jika 

dikaitkan dengan partisipasi masyarakat maka seharusnya melalui proses 

tersebut stakeholder mampu untuk berbagi pemahaman dalam hal ini 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang 

terbuka hijau. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara bahwa selama ini 

dalam stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan ruang 

terbuka hijau tidak pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau. Wajar saja jika hal ini 

menjadikan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat 

dalam proses kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau. 

5. Intermediate Outcomes 

Kemudian pada indikator intermediate outcomes yang merupakan 

suatu keluaran ataupun tujuan yang ingin dicapai dalam proses kolaborasi 

pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. Menurut 

Anshell dan Gash (2008) dalam Sufianti (2012) intermediate outcomes 

yakni hasil dari kolaborasi yang diharapkan dapat dicapai melalui 

perencanaan strategis serta penggabungan fakta-fakta bersama. 

Intermediate outcomes dalam proses kolaborasi pengelolaan ruang 

terbuka hijau yakni terwujudnya ruang terbuka hijau namun hasil 

observasi di lapangan terwujudnya disini hanya sekedar memperadakan 

ruang terbuka hijau hal ini dikarenakan dalam perjalanannya telah 

mengalami banyak kerusakan diakibatkan masih belum optimal dalam 

pemeliharaannya. Yang seharusnya terwujudnya ruang terbuka hijau 
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sesuai dengan pemanfaatannya dan optimalnya pemeliharaan ruang 

terbuka sehingga semakin kedepannya ruang terbuka hijau akan semakin 

berkembang dan baik dalam peruntukannya. 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa ruang terbuka 

hijau dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti sebagai sarana bermain, 

olahraga, dan interaksi sosial. Meski pada perjalanannya ruang terbuka 

hijau di Kabupaten Luwu Utara mengalami banyak kerusakan. Dari hasil 

wawancara sebenarnya masyarakat suka dengan adanya ruang terbuka 

hijau, namun disini peran dan partisipasi masyarakat masih kurang untuk 

turut menjaga terpeliharanya ruang terbuka hijau baik dari segi fasilitas 

ruang terbuka hijau dan keindahannya. Sehingga salah satu faktor 

terpenting dalam terwujudnya ruang terbuka hijau sesuai pemanfaatannya 

ialah peran dan partisipasi masyarakat. 

Melalui proses intermediate outcomes, SKPD yang terkait dalam 

pengelolaan ruang terbuka harus lebih memperhatikan hasil kinerjanya 

untuk terwujudnya ruang terbuka yang sesuai dengan pemanfaatan. 

Bukan hanya sekedar menggugurkan tugasnya dalam pemeliharaan 

ruang terbuka hijau tanpa memperhatikan hasil dari kinerjanya. Misalkan 

saja Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas memelihara kebersihan dan 

keindahan ruang terbuka hijau, maka dinas tersebut harus bekerja dengan 

semaksimal mungkin dan harus sangat memperhatikan kebersihan dan 

keindahan ruang terbuka hijau. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang bertugas memelihara fisik ruang terbuka hijau, maka 
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dinas tersebut harus memaksimalkan kinerjanya dalam memelihara fisik 

ruang terbuka hijau. Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini bertugas 

memelihara keamanan ruang terbuka hijau, maka yang perlu dilakukan 

memperhatikan dan memfokuskan kinerjanya dalam menjaga keamanan 

ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir Bagian Umum Sekertariat Daerah 

bertugas memelihara fasilitas penarangan ruang terbuka hijau. 

Sangat jelas di atas tugas masing-masing dinas terkait dalam 

pemeliharaan ruang terbuka hijau sehingga yang diperlukan dalam hal ini 

mengoptimalkan kinerja mereka dalam proses kolaborasi pengelolaan 

ruang terbuka hijau. Ketika kinerja-kinerja mereka optimal maka akan 

mewujudkan ruang terbuka hijau sesuai pemanfaatannya, indah, nyaman 

dan asri. Bahkan dapat menjadikan ruang terbuka hijau tersebut menjadi 

objek wisata di Kabupaten Luwu Utara. Ketika ruang terbuka hijau 

tersebut mampu menjadi objek wisata maka akan memberikan dampak 

baik bagi Kabupaten Luwu Utara, misalnya saja menambah pendapatan 

daerah. Maka selain melibatkan ke empat SKPD di atas maka perlu pula 

melibatkan Dinas Pariwisata. Dengan ketentuan kinerja dalam melakukan 

tugas-tugas kerjasama pengelolaan ruang terbuka hijau dilakukan dengan 

maksimal. 

Pemanfaatan ruang terbuka hijau selain memberikan dampak 

ekonomi untuk daerah juga memberikan dampak estetika. Pada dasarnya 

ruang terbuka hijau memberikan manfaat secara sosial yakni sebagai 

fasilitas umum misalnya saja tempat untuk rekreasi, pendidikan dan 
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olahraga, serta tempat menjalin hubungan sosial antar warga. Kemudian 

pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota dalam hal ini 

melindungi sistem air dan melindungi warga dari polusi karena adanya 

aktifitas tumbuhan untuk menjaring CO2 dan melepas O2 sehingga dapat 

dijadikan penyangga yang baik terhadap udara. Ketika seluruh elemen 

baik masyarakat, pemerintah dan swasta sadar akan dampak baik yang 

diberikan ruang terbuka hijau ini baik dari segi perekonomian, kesehatan 

dan estetika maka kita semua akan merasa sejahterah. Maka dalam 

proses kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau mereka akan 

mengupayakan usaha dan kinerja mereka secara maksimal untuk 

pemeliharaan ruang terbuka hijau. Sehingga ruang terbuka hijau di 

Kabupaten Luwu Utara akan tetap terjaga dan terpelihara, dipergunakan 

sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup dengan baik bukan malah sebaliknya semakin berjalan kedepan 

ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan 

dalam pemanfaatannya diakibatkan banyak kerusakan yang terjadi pada 

ruang terbuka hijau tersebut. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau 

1. Faktor Pendukung Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

a) Faktor Struktur Sosial 

Faktor struktur sosial menjadi salah satu yang mempengaruhi proses 

kolaborasi. Pada struktur sosial terpacu hubungan antar stakeholder 
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dalam proses kolaborasi. Struktur sosial ini sendiri berkaitan tentang 

struktuk perencanaan, struktur tugas dan fungsi stakeholder sehingga 

menjelaskan hubungan kolaborasi. Setiap stakeholder telah mengetahui 

akan tugas dan fungsinya dalam proses kolaborasi pengelolaan ruang 

terbuka hijau. Maka dengan begitu akan menumbuhkan sikap kesadaran 

stakeholder terhadap tugasnya. Membangun sikap sadar akan tugasnya 

meningkatkan kinerja dalam proses kolaborasi tidak hanya sekedar 

melaksanakan tugas tetapi juga memperhatikan hasil maksimal dalam 

pekerjaannya. 

Seperti hasil wawancara dengan SATPOL PP yakni sebagai berikut 

: 

“bentuk saling percaya, yah itu karena masing-masing sudah tahu 

tugasnya jadi saling sadar mi dan tidak usah lagi dikhawatirkan. 

Masing-masing dari mereka ke lokasi cek tugasnya. Begitu mi kita 

saling percaya dengan tugasta masing-masing” (Wawancara dengan 

AK, 20 Agustus 2020) 

Hal serupa di ungkapkan pula oleh kasi pemeliharaan lingkungan 

Dinas Lingkungan hidup.  Adapun hasil wawancara ialah sebagai berikut :  

“setiap SKPD rutin turun masing-masing lihat bagiannya. Karena sudah 

ada SK jadi masing-masing sudah mengerti tugasnya. Jadi kami saling 

percaya mi dengan adanya SK itu mereka sudah tahu tugasnya” 

(Wawancara dengan RF, 26 Agustus 2020) 

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa stakeholder telah 

mengerti dan menyadari tugas setiap SKPD dalam pengelolaan ruang 

terbuka hijau. 
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Seperti hasil wawancara mengenai komitmen oleh Dinas 

lingkungan Hidup yakni sebagai berikut : 

“iya berkomitmen,dengan melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas-

dinas yang memonitoring setiap kegiatannya. Saling terbuka 

memberitahukan kalau ada bagiannya yang tidak bagus. Misalnya 

Satpol kenapa begini. Begitu juga kalau ada fisiknya yang rusak. Bisa 

lewat telpon bisa koordinasi langsung” (Wawancara dengan RF, 27 

agustus 2020) 

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa komitmen terhadap 

proses pengelolaan ruang terbuka hijau ditunjukkan dengan saling 

terbuka, saling mengingat setiap tugasnya dalam memelihara ruang 

terbuka hijau taman. Seperti yang diungkapkan oleh Innes dan Booher 

(2010) komitmen dapat terbangun dengan adanya rasa memiliki terhadap 

proses dan adanya keterbukaan dalam prose kolaborasi. 

Selama ini SKPD yang terlibat dalam pengelolaan ruang terbuka 

hijau melakukan pekerjaannya sesuai dengan bagian tugasnya masing-

masing. Menurut mereka selama ini sudah melakukan tugasnya dengan 

baik. 

b) Kepentingan Pemerintah 

Faktor kepentingan pemerintah sangat berkaitan dengan kepentingan 

politik antar stakeholder yang berkolaborasi. Salah satu bentuk 

kepentingan pemerintah ialah dengan adanya pembuatan kebijakan. 

Adapun bentuk kepentingan pemerintah berkaitan dengan lingkungan 

hidup yakni adanya kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau. 
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Kebijakan tentang pengelolaan ruang terbuka hijau diatur dalam UU 

Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pada pasal 28 huruf a 

mengatur tentang penyediaan dan perencanaan ruang terbuka hijau yang 

kemudian diatur dalam PERMEN PU No 5/PRT/M/2008 tentang pedoman 

penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan kemudian 

dibuatkanlah PERDA Kabupaten Luwu Utara No 7 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bagian Wilayah Perkotaan Masamba. 

Berikut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup : 

“kemudian kalau bicara masalah faktor pendukung, seharusnya 

kebijakan yang ada berkaitan dengan ruang terbuka hijau itu menjadi 

faktor pendukung, kalau kebijakan itu dijalankan dengan baik, karena 

saya menganggap itu menjadi salah satu faktor pendukung” 

(Wawancara dengan RF, 23 September 2020) 

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa sudah seharusnya 

kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi 

faktor pendukung. Yang dikatakan oleh informan mengenai kebijakan 

menjadi faktor pendukung memang sudah sepatutnya. Dengan adanya 

kebijakan mampu mengatur dan mengarahkan suatu program berjalan 

dengan baik dalam hal ini berkaitan pengelolaan ruang terbuka, apabila 

kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut diimplementasikan 

dengan sebaik-baiknya. 

Hasil wawancara lain yang menyebutkan kebijakan menjadi faktor 

pendukung yakni dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
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yang mengatakan kebijakan menjadi faktor pendukung, yaitu sebagai 

berikut : 

“Perda kabupaten Luwu utara Nomor 7 Tahun 2016 juga dapat 

dikatakan salah satu pendukung dalam mengelola ruang terbuka hijau, 

karena mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau bagian 

wilayah perkotaan masamba, itu bisa menjadi faktor pendukung” 

(Wawancara dengan SF, 23 September 2020) 

Hasil wawancara tersebut menerangkan dengan adanya kebijakan 

pemerintah yang mengatur tentang ruang terbuka hijau diharapkan 

semakin menumbuhkan kepedulian dalam melestarikan dan 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dari kedua hasil wawancara 

tersebut menyebutkan bahwa salah satu yang dapat menjadi faktor 

pendukung dalam terkelolanya ruang terbuka hijau ialah kebijakan yang 

mengatur tentang ruang terbuka hijau. 

Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan ruang terbuka hijau 

selain adanya kebijakan yakni tersedianya fasilitas peralatan 

pemeliharaan ruang terbuka hijau. Seperti hasil wawancara di bawah ini 

oleh Dinas Lingkungan Hidup : 

“hal yang mendukung pemeliharaan, itu adanya pekerja pembersihan 

taman, seperti adanya sarana itu mesin babat, senso untuk 

memangkas kayu, alat gunting bunga, sapu” (Wawancara dengan RF, 

23 September 2020) 

Hasil wawancara serupa diungkapkan oleh Bagian Umum 

Sekretariat Daerah, yakni sebagai berikut : 
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“pemeliharaan pohon, penebangan pohon difasilitasi mobil tren, alat 

untuk mengecat taman untuk diperindah, alat penerangan taman” 

(Wawancara dengan US, 24 September 2020) 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya fasilitas peralatan 

pemeliharaan ruang terbuka hijau dapat mendukung terpeliharanya ruang 

terbuka hijau. Dengan adanya fasilitas peralatan diharapkan dalam 

membantu proses kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.  

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

a) Faktor kultural 

Pada faktor ini sangat berkaitan dengan budaya yang dilakukan 

dalam kolaborasi (Kaner dalam Supriandi, 2019). Dari hasil penelitian 

masyarakat yang berada disekitar ruang terbuka hijau memiliki budaya 

atau kebiasaan bertenak hewan, misalnya hewan kerbau. 

Kebiasaan atau budaya memelihara hewan ternak menjadi 

masalah nyata yang dihadapi dalam kolaborasi pengelolaan ruang terbuka 

hijau. Yang mana hewan ternak ini masih sulit untuk ditertibkan, berbagai 

upaya pun telah dilakukan untuk mengatasi masalah hewan ternak yang 

mengganggu ruang terbuka hijau. Berikut hasil wawancara dengan 

Satuan Polisi Pamong Praja : 

“Pelanggaran ternak yang mengaganggu taman pemiliknya itu disurati. 

Yang melanggar itu yah denda semacam ditanggap kerbau dandenda 

500.000 dikasih peringatan tidak boleh lepas kerbaunya”(Wawancara 

dengan AK, 26 September 2020) 
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Wawancara diatas menunjukkan cara dalam menertibkan hewan 

ternak yang mengganggu dan merusak fasilitas ruang terbuka hijau. Akan 

tetapi meskipun hal tersebut telah dilakukan namun fakta di lapangan 

menunjukkan hal berbeda. Yang mana meskipun telah diberi surat 

peringatan naman tetap saja hewan ternaknya berkeliaran disekitar ruang 

terbuka hijau. Seperti hasil wawancara di bawah ini dengan Dinas 

Lingkungan Hidup :  

“Padahal setengah matiki mau tegur, yang memiliki ternak mengganggu 

taman diberi teguran, sudah disurati jg itu.dari berbagai cara tapi tidak 

bisa. Tidak tahu apa lagi mau kita lakukan menangani ini masalah 

ternaknya warga yang ada di dekat taman”(Wawancara dengan RF, 24 

September 2020) 

Sangat jelas dari hasil wawancara tersebut bahwa hewan ternak 

mejadi masalah yang masih belum bisa terselesaikan. Berbagai cara 

dilakukan namum belum mampu untuk menertibkan hewan ternak. 

Faktor kultural lainnya yang menjadi penghambat proses kolaborasi 

adalah kebiasaan atau budaya pemahaman masyarakat yang 

menganggap bahwa hanya pemerintah yang memiliki peran dan tanggung 

jawab terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam proses kolaborasi 

peran serta masyarakat diperlukan, hal ini yang membuat kurangnya 

peran masyarakat dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau. 

Berdasarkan Permen PU No 5/PRT/M/2008 tentang pedoman 

penyediaan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan bahwa masyarakat 
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dapat berperan secara individual atau kelompok dalam penyediaan dan 

pemanfaatan ruang terbuka hijau. Sangat jelas dalam Permen Pu tersebut 

bahwa diperlukan keterlibatan atau pasrtisipasi masyarakat dalam ruang 

terbuka hijau.  

Namun di lapangan menunjukkan hal yang berbeda masyarakat 

masih banyak yang membuang sampahnya disembarang tempat di sekitar 

ruang terbuka hijau, fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau digunakan 

untuk menjemur. Berikut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan 

Hidup : 

“kalau masyarakat tidak berpartisipasi. Padahal setengah matiki mau 

tegur masyarakat, sembarang mhi sampahnya dibuang. Fasilitas taman 

dipakai menjemur. Dikasih teguran  langsung, tidak mau dilarang. 

Respon masyarakat, sebenarnya mereka suka, mereka mau tapi tdk 

mau menjaga”(Wawancara dengan RF, 28 September 2020) 

Berikut pula hasil wawancara dengan masyarakat yang bertempat 

tinggal disekitar ruang terbuka hijau taman, yakni sebagai berikut : 

“kalau menjemur ditaman itu supaya cepat kering, besinya bagus 

dipakai menjemur apalagi kalau banyak cucian tidak cukup penjemuran 

jadi menjemur di taman mi, kadang dikasih teguran tapi begitu saja. 

Kalau sampah itu biasa pengunjung yang main di taman makan 

dibuang sembarangan” (Wawancara dengan RS, 20 September 2020) 

Namun dilain pihak masih ada warga yang turut berpartisipasi 

memelihara ruang terbuka hijau, adapun hasil wawancara yakni sebagai 

berikut : 

“Saya biasa bersihkan dan saya tanam bunga. Rumput di sana sudah 

setinggi pagar kalau disini saya selalu bersihkan. Kalau saya mau kerja 
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semua capek juga saya. Ini yang dekat dengan sekitaran rumahku saya 

semua bersihkan” (Wawancara dengan HS, 20 September 2020) 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesadaran 

masyarakat masih sangat lemah untuk turut berpartisipasi dalam 

mengelola dan memelihara ruang terbuka hijau hanya sebagian warga 

sekitar yang turut berpartisipasi. Sekalipun sebenarnya respon 

masyarakat terhadap ruang terbuka hijau baik namun masih diperlukan 

usaha untuk mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat 

dalam ruang terbuka hijau. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berikut ini beberapa hal yang menjadi kesimpulan penulis berdasar 

hasil observasi, wawancara dan analisis : 

1. Proses Collaborative governance dalam pengelolaan ruang terbuka 

hijau berdasarkan 5 indikator menunjukkan yaitu sebagai berikut : (a) face 

to face dialogue bentuk komunikasi yang dilakukan dalam pengelolaan 

ruang terbuka hijau yakni secara langsung maupun tidak langsung namun 

masih menunjukkan lemahnya face to face dialogue disebabkan 

kurangnya intensifitas dialog antar stakeholder. (b) Trust building, bentuk 

saling kepercayaan terbangun dengan saling mengerti dan menyadari 

tugas setiap stakeholder dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Serta 

membangun kepercayaan dengan masyarakat namun masyarakat belum 

sepenuhnya andil dalam memelihara dan mengelola ruang terbuka hijau. 

(c) Commitment to process, ditunjukkan dengan saling terbuka, 

mengingatkan, dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas 

masing-masing stakeholder. (d) Shared understanding, ditunjukkan 

dengan saling memberikan saran, solusi terhadap masalah yang dihadapi 

dalam kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau, akan tetapi hasil di 

lapangan beberapa masalah masih belum terselesaikan seperti masalah 

ternak, kurangnya partisipasi masyarakat dan masih kurang maksimal 

dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau. (e) Intermediate outcome, hal 
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yang ingin dalam kolaborasi ruang terbuka hijau yakni menjadikan ruang 

terbuka sebagai wadah masyarakat dalam melakukan interaksi bergabagi 

kagiatan, seperti sebagai sarana bermain anak-anak dan sarana 

pendidikan. Meski dalam perjalanannya pemanfaatan ruang terbuka hijau 

taman mengalamai kerusakan. Sehingga kolaborasi berdasarkan 5 

indikator tersebut menunjukkan tugas-tugas kerjasama dalam kolaborasi 

pengelolaan ruang terbuka hijau belum maksimal. Jika kerjanya maksimal 

dapat mewujudkan ruang terbuka hijau yang sesuia dengan penggunaan 

dan pemanfaatannya. 

2. Ada beberapa faktor yang mendukung collaborative governance dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau adalah faktor struktur sosial dan 

kepentingan pemerintah sebagai faktor pendukung. Sedangkan faktor 

penghambat adalah faktor kultural. 

B. Saran 

Berikut beberapa saran yang penulis berikan dari hasil penelitian :  

1. Pada indikator face to face dialogue, hubungan komunikasi harus 

lebih di tingkatkan lagi, jika perlu setiap bulan rutin melakukan 

pertemuan untuk mengevaluasi setiap pekerjaan dalam mengelola 

ruang terbuka hijau. 

2. Indikator shared understanding, yang saling memberikan saran dan 

solusi dalam masalah yang dihadapi masih lemah dalam 

pemecahan masalah sehingga sebaiknya stakeholder yang terlibat 

lebih cermat dan tegas dalam mencari solusi untuk menangani 
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masalah hewan ternak, meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

meningkatkan pemeliharaan ruang terbuka hijau 

3. Dari hasil analisis dan wawancara dengan SKPD yang terkait 

dalam pengelolaan ruang terbuka hijau harus banyak melakukan 

sosialisasi untuk menumbuhkan motivasi, kesadaran sehingga 

menghasilkan partisipasi masyarakat. 

4. Perlunya untuk lebih meningkatkan lagi kerjasama pemerintah, 

swasta dan masyarakat dalam mengelola ruang terbuka hijau. 
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