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ABSTRACT Mostly, in environment and town planning,  community has been regarded as a 

passive consumer. They have their own places for activities, working, recreation, shopping and 
living, but they do not have any chances and opportunities  to contribute in the process of policy 
making and designation as well as its planning. The public participation is very significant to 
create an identity and self confidence for the community itself, though. Particularly for a part of 
community within the silent majority category, it has been examined that there is no such 
participation. In creatiing a sustainable city, there will be needed an active participation from the 
whole community within country either from low, middle low as well as upper income.   

 
A. PENDAHULUAN 

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu E dari Kaidah the Ten Commandments atau 
Dasa E pembangunan kota yang berkelanjutan (sustainable urban development): 
Engagement, (partisipasi dan keterlibatan), Environment (Ekologi atau lingkungan), 
Employment (Ekonomi atau Lapangan Kerja), Enforcement (Penegakan Hukum), Enjoyment 
(Kenyamanan atau Hiburan), Empowerment (Pemberdayaan), Equity (Kesetaraan atau 
Persamaan Hak), Energy (Konservasi Energi), Ethnics (Etika Membangun), (A) esthetics 
(Estetika atau keindahan).  
 
Selama ini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota di Indonesia masih lebih 
sebagai hiasan bibir, mengacu pada klasifikasi anak tangga partisipasi menurut Sherry 
Arnstein (1959) paling tinggi baru pada tahapan pemberian informasi dan konsultasi. Belum 
sampai pada jenjang kemitraan, pedelegasian wewenang, apalagi pengawasan oleh 
masyarakat, yang kesemuanya termasuk kategori citizen power (lihat gambar 1).  
 
Pada artikel ini, penulis akan berusaha memaparkan apa dan bagaimana pentingnya 
keterlibatan masyarakat dalam proses perancangan kota. Beberapa gagasan akan 
dikemukakan sebagai gambaran.  

 
B. GAGASAN ARNSTEIN 
 

Gagasan tentang anak tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein, kendati sudah 
cukup memadai untuk melukiskan kadar keterlibatan masyarakat yang berjenjang, namun 
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memperoleh kritikan antara lain dari Burns et.al (1994), dan Darke (1999) antara lain 
sebagai berikut: 
1. Seolah-olah masyarakat atau publik itu homogen mewakili interes yang sama. Padahal 

dalam kenyataannya sangat heterogen, bisa saling bertentangan satu sama lain.  
2. Tidak dijelaskan tentang perbedaan yang signifikan antara politik dengan pemerintahan, 

yang berkaitan dengan power sharing. 
3. Kurang terlibat  keterkaitannya  dengan sektor swasta (private sector) yang notabene 

merupakan salah satu pelaku terbesar dalam perancangan dan pembangunan kota. 
 
Masalah- masalah yang lazim dihadapi dalam upaya melibatkan masyarakat: 
1. Kelompok-kelompok interes yang amat bervariasi (warga kota, masyarakat awam, 

pemuka masyarakat, pengembang, wakil rakyat, perusahaan dalam bidang pelistrikan, 
air bersih, telkom, gas, LSM, pakar berbagai disiplin ilmu) sangat menyulitkan 
tercapainya konsensus, apalagi komitmen yang muncul adalah konflik multi fact yang 
cenderung berkepanjangan.  

2. Kelompok yang bersuara keras (vokal) mendominasi forum, dan sangat mempengaruhi 
opini publik, padahal tidak selalu kelompok tersebut mewakili aspirasi mayoritas warga 
masyarakat. 

3. Opini atau pendapat warga setempat seringkali berwawasan sempit, berjangka pendek 
bersifat lokal parochial, tidak mencerminkan kepentingan umum yang lebih luas dan 
berjangka panjang. 

 
Kenyataan di lapangan selama ini menunjukkan kecenderungan bahwa yang amat 
berpengaruh dalam proses perencanaan dan perancangan kota adalah mereka yang 
mendukung pro development approach, khususnya para investor dan pengembang yang 
berskala besar. 
Pemerintah (pusat maupun daerah) cenderung mengakomodasi kepentingan pengembang 
besar dengan dalih bahwa pembangunan adalah engine for the creation of jobs and wealth 
(Allmendinger, 2001). Mereka berpendapat bahwa rencana kota dengan segala aturan-
aturannya terkesan mengerdilkan upaya pembangunan ekonomi dari para penanam modal.  
 
Di masa lampau keterlibatan masyarakat atau partisipasi publik lebih dilihat sebagai wahana 
publisitas atau public relations untuk melegitimasi kegiatan pembangunan. Seminar 
mengenai tata ruang kota yang mestinya diselenggarakan pada tahap awal penyusunan 
(untuk menjaring pendapat warga, mengungkap potensi dan masalah kota, serta 
menentukan visi dan misi atau arah dan tujuan serta strategi pembangunan kota) seringkali 
justru diadakan pada tahap akhir. Manakala Singapura mencanangkan diri sebagai an 
intelligent tropical city dengan prinsip 3D: Dynamic, Delightful, Distinctive, kota-kota kita bisa 
juga berprinsip 3D: al-Dunya (duniawi), al-Din (agama), dan al-Daulah (pemerintah). 
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Gambar 1: Anak 
Tangga Partisipasi 
Menurut Sherry 
Arnstein (1969) 
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C. PARTISIPASI MASYARAKAT  
 
Dalam buku Public Participation in Planning (Cupcock, 1997), disebutkan adanya dua 
manfaat utama atau alasan penting untuk lebih menggalakkan upaya melibatkan 
masyarakat dalam perencanaan kota, mulai dari awal proses pengambilan keputusan atau 
perumusan kebijakan sampai dengan implementasinya.  
 
Pertama, persepsi preferensi dan kepedulian warga kota dapat diserap lebih awal sehingga 

alternatif akan bermunculan, untuk kemudian dipilah-pilah dan dipilih alternatif terbaik yang 
memungkinkan nantinya untuk dilaksanakan. Warga kota pun lantas lebih memahami 
tentang keberagaman pilihan yang serba terbuka dengan segala peluang dan kendalanya. 
Kedua, melalui keterlibatan masyarakat yang intens sejak dini, penghubungan antarwarga 

dan antara warga dengan pemerintah daerah akan lebih erat dan berkesinambungan, tidak 
sepotong-potong atau instrumental. Pola ideal semacam ini yang disebut dengan enhancing 
citizenship. 
 
Muncullah usulan untuk greater public participation in planning process dengan tiga tujuan 

utama yaitu sebagai berikut: 
Pertama, penyebaran informasi yang lengkap kepada masyarakat luas 
Kedua, mengumpulkan informasi atau umpan balik dari segenap lapisan masyarakat dari 

waktu ke waktu. 
Ketiga, menumbuhkan interaksi yang aktif, dinamis dan berkesinambungan antara pembuat 
kebijakan atau pengambil keputusan dengan segenap pengandil atau stakeholders. 
 

 

D. KESIMPULAN 
 

Sudah saatnya dicanangkan gerakan untuk merencanakan, merancang, membangun dan 
mengelola kota yang demokratis dan humanis secara sistematik dan berkelanjutan, tidak 
sekedar menggunakan pendekatan formal dan fungsional semata-mata. Perlu disegarkan 
kembali bahwa perancangan kota tidak boleh terpancang pada tata ruang fisik special saja, 
melainkan wajib mempertimbangkan perencanaan sumberdaya (alam, manusia, teknologi, 
kelembagaan) dan perencanaan komunitas (poleksosbud hankam) sebagai suatu sistem. 
 
Keterlibatan masyarakat idak hanya diperlukan dan bermanfaat dalam grand urban planning 
dan grand urban design yang cenderung elitis, namun juga dalam hal-hal yang dulu sering 
dianggap remeh seperti permukiman kumuh, pedagang kaki lima, ojek, pasokan air bersih, 
pembuangan air kotor, persampahan, ruang publik, badan air, preservasi dan konservasi, 
transportasi umum, flora dan fauna.  
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