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PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK PEMBANGUNAN TERHADAP 
TATA RUANG KOTA  (Studi Kasus : Kota Jakarta) 

Gammaria Gumayani Tusin 

Dosen Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta 

ABSTRACT Politic Policies as a tool to place national development asset have 
been regarded as a symbol which capable to bring the old time to present or 
future needs.   The role of government as well as community participation in 
handling all issues of development become a main key of successfull global 
development. The development have been regarded as a success one from 
social culture aspect as well as economy, law and politic aspect if they could 
respect all historical values from old time to prepare future lifetime.  

A.   PENDAHULUAN 

Secara umum, perencanaan ruang adalah suatu proses penyusunan 
rencana tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, manusia, 
dan kualitas pemanfaatan ruang.  Perencanaan tata ruang tersebut 
dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan 
rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, serta mengikat semua pihak. 

Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 (R.I 
1992) tentang penataan ruang bahwa ruang adalah wadah yang meliputi 
ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan 
kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang merupakan 
wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun 
tidak.  Selanjutnya penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, 
pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. 

Perubahan politik dan sosial di negara kita telah berdampak terhadap proses 
dan arah dari perkembangan perkotaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. 
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Selain itu, krisis yang hingga kini belum teratasi oleh pemerintah telah 
berdampak pada penurunan kwalitas dari pelayanan dan kehidupan 
perkotaan. Permasalahan internal yang terjadi diperkotaan kita, semakin 
sulit untuk diatasi dalam waktu yang cepat, dengan hadirnya tantangan 
globalisasi yang terus berlangsung dan frekwensinya semakin meningkat. 
Kondisi demikian itulah yang menciptakan ketertinggalan yang cukup besar 
bagi perkotaan di Indonesia. 

Adanya berbagai permasalahan di dalam pembangunan kota-kota di 
Indonesia, khususnya kota-kota menengah dan kota besar, terutama 
diakibatkan kurang dilibatkannya masyarakat di dalam proses 
pembangunan kota-kota dimaksud, sejak proses awal yaitu dari tahap 
perencanaan cenderung mengarah untuk menampung kebutuhan sebagian 
kecil kelompok masyarakat, yang rata-rata berpenghasilan tinggi dan 
menengah. Sebagian besar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah 
tidak tertampung aspirasinya, pada perencanaan pembangunan kota dan 
perencanaan pembangunan kawasan. Kota-kota menengah dan besar di 
Indonesia saat ini menyajikan kondisi dilematik. 

Didalam proses penataan kembali ruang kota, terutama yang bersifat 
menyeluruh, selalu akan terjadi perubahan struktur tata ruang yang cukup 
fundamental. Perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat fisik, namun juga 
mencakup perubahan non fisik seperti perubahan struktur sosial-budaya 
yang jaringannya telah terbina selama puluhan tahun. Hal ini memiliki 
kepekaan tersendiri, mengingat dampak yang tidak saja bersifat materiil juga 
memiliki dampak psikologis sebagai akibat penggusuran. Dan dari segi non 
fisik, masalah yang timbul antara lain semakin melemahnya pelaksanaan 
keteraturan dan ketertiban hukum. 

Bagaimana hubungan antara warga, subpolitik, politik dan pemerintah kota 
dapat efektif dibangun, tentunya menjadi harapan banyak warga kota. Sebab 
semua warga kota, kini mengharapkan bagaimana kotanya aman dan 
nyaman! 
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Pada beberapa perkotaan di Indonesia hampir selalu terlihat suatu 
fenomena yang menggelitik. Fenomena yang sudah menjadi kenyataan 
tersebut adalah berkumpulnya komunitas masyarakat miskin yang 
sebenarnya mempunyai potensi sebagai sumberdaya yang besar. Akibat 
tekanan kemiskinan, terlihat masyarakat cenderung akan mengeksploitasi 
sumberdaya dan lingkungan secara tidak berkesinambungan, sehingga 
pada gilirannya akan menyebabkan degradasi dan mengganggu 
keseimbangan lingkungan. Kenyataan ini diperparah lagi oleh kegiatan lain 
yang sering tidak mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan berwawasan 
lingkungan dan berkelanjutan. Hal-hal tersebut di atas menjadi tanda tanya 
besar mengapa bisa terjadi, mengapa besarnya sumberdaya yang ada tidak 
menjadikan kemakmuran bagi  rakyatnya?, mengapa kegiatan 
pembangunan justru merusak lingkungan?.  

Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kegiatan perekonomian, sosial budaya 
serta sebagai gerbang utama kegiatan multinasional, memberi gambaran 
tentang masalah dan watak unik sebuah metropolis. Penampilan wilayah 
kampung kota dan kehadiran pencakar langit menjadi fenomena khas 
Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Namun kekurangan 
pelayanan dasar masih merupakan masalah pokok yang harus dihadapi oleh 
kota Jakarta. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang perkotaan yang 
merupakan hasil tata olah sosial budaya suatu masyarakat dengan arsitek 
berada di dalamnya, dimana Arsitek dan perencana kota pada gilirannya 
terbingkai di dalam keadaan politik masyarakat saat dia berkarya. Arsitek 
Indonesia boleh saja menempatkan diri sebagai profesional yang tak 
berpolitik, namun mereka tak berdaya melepaskan diri dari iklim politik 
penguasa meski berupaya kuat untuk menghindar dari pengaruh 
kepentingan pemerintah 

 

Dari hasil penelitian ini diharapkan “terwujudnya kemampuan kota untuk 
mengembangkan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial 
secara berkelanjutan, berkembang secara berkesinambungan sesuai 
potensi dan karakternya, serta saling memperkuat mewujudkan 
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pengembangan wilayah yang serasi dan seimbang,” serta mendorong 
kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan kota 
sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal. Meningkatkan ketersediaan 
prasarana dan sarana perkotaan dan mendorong upaya-upaya untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perkotaan. 

Penelitian ini menerapkan metode kwalitatif naturalistik dengan melakukan 
studi pustaka yang lebih banyak disertai observasi di lapangan serta 
memanfaatkan nara sumber yang sudah ada terlebih dahulu untuk 
mendapatkan hasil yang optimal. 

 

B.  KAJIAN TERHADAP KRITERIA KEBIJAKAN POLITIK 
PEMBANGUNAN KAITANNYA DENGAN TATA RUANG KOTA 

 
1.   Peraturan yang menekankan pada suatu kawasan 

Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta sudah memiliki perangkat 
perundang-undangan yang menjadi landasan dan pedoman bagi 
pelaksanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun) dan menengah 
(10 tahun). Yaitu sejak ditetapkannya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 
1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah 
No. 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 
1985-2005 yang mengatur pembangunan bidang infra-struktur fisik. 
Pemda menyadari bahwa terlaksananya Rencana Umum Tata Ruang 
(RUTR) yang bermanfaat secara fungsional bagi masyarakat 
memerlukan sikap mental dan pola perilaku warga masyarakat yang 
partisipatif.  

Perudang-undangan Otonomi Daerah (UU 22/99) harus menjadi janji 
dan kesaksian bersama untuk kemerdekaan rakyat mengatur daerahnya 
sendiri bersama dengan pemerintahnya. Kaum marjinal, rakyat miskin 
kota, buruh, penarik becak, tukang ojek, pedagang kaki lima, pengamen 
jalanan, pedagang asongan, pekerja seks harus mendapat tempat yang 
setara dalam perekonomian kota. Sistem-lalu-lintas-yang-demokratis-
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lebih manusiawi, beragam, terbuka terhadap kendaran-kendaran non-
motor dan historis. Setiap kota adalah unik.  

Hanya kemauan dan kesediaan semua pelaku perubahan untuk belajar 
bersama dalam kesetaraan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. 
Proses belajar bersama harus mengedepankan prinsip rakyat sebagai 
pelaku utama dalam pengelolaan perubahan tersebut. Oleh karena itu 
dalam kaitannya dengan akan diterapkannya otonomi daerah (UU 
22/99) pada tahun 2001 rakyat harus diperkuat agar bisa jadi pelaku 
utama dalam pengelolaan perubahan sedangkan aparatus negara 
menjaga agar tidak terjadi kesewenag-wenangan terhadap rakyat.  

Mengembalikan kota sebagai miliki kita bersama dengan menghormati 
keberagaman, perbedaan, musyawarah, dan akar sejarah kota. 
Masyarakat kota harus mengambil kembali hak-haknya, ekspresi dan 
medianya. Untuk tumbuhnya kepedulian pada kehidupan dan 
permasalahannya kota; lahirnya kebijakan dan peraturan untuk kota 
yang memberi ruang hidup kepada pluralitas sosial, ekonomi, budaya, 
memperhatikan keadialan sosial dan gender, transparan dan 
partisipatoris; munculnya media partisipasi dan kontrol atas 
pemerintahan dan pengelolaan kota yang menyertakan rakyat secara 
setara dan aktif. Dibukanya Perundang-undangan Otonomi Daerah 
harus menjadi keyataan kita bersama. 

Untuk itu seluruh model rencana tata ruang yang sepihak, yang 
dikukuhkan oleh UU No.24 Th.1992 dan diterjemahkan ke dalam 
rencana-rencana penataan ruang kota dan wilayah dan telah disahkan 
menjadi instrumen/produk hukum, harus ditinjau ulang dan ditunda 
penerapannya. 

2.   Peraturan yang mengkaitkan dengan perancangan kota 

 
Pemda DKI sampai saat ini sudah menggunakan tiga dokumen 
perencanaan.  Dokumen pertama adalah rencana induk 1965-1985, 
kemudian dokumen yang kedua rencana umum tata ruang  1985-2005 
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dan dokumen yang ketiga adalah rencana tata ruang wilayah tahun 
2010 

Kampung sebagai entitas kemasyarakatan, bukan sekedar tempat atau 
hunian fisik, harus diakui haknya untuk bertahan hidup, merumuskan 
model informasi, mekanisme serta ujud lembaga-lembaga pengelolaan 
dan pengurusan kota/wilayah yang cocok sebagai rumusan optimum 
dari proses belajar bersama rakyat dan yang senantiasa akan 
menyesuaikan diri dengan tuntutan  ublic-ekologisnya. Masyarakat 
mempunyai konsepnya sendiri mengenai daerahnya sebagai ruang 
hidup (tempat bermukim, tempat produksi,dll). 

Beberapa peristiwa yang dianggap dapat dipakai sebagai tonggak 
perkembangan perencanaan kota modern di Indonesia, adalah

1
:   

1. Revolusi Industri di Eropa. Hal ini secara tidak langsung 
memberikan dua pengaruh penting. Pertama, peningkatan 
kebutuhan bahan mentah, menyebabkan timbulnya kota-kota 
adininistratur di Indonesia. Kedua, berkembangnya konsep-konsep 
perencaan kota modern yang tercetus sebagai tanggapan atas 
revolusi industri Misalnya konsep “Garden City” oleh Ebeneser 
Howard. Karstenpun dalam kiprahnya di Indonesia juga terpengaruh 
akan hal ini  

2. Politik kulturstelsel. Politik ini menyebabkan berkembangnya 
perkebunan tanaman keras, dan dapat pula dianggap sebagal awal 
berkembangnya wilayah pertanian dan kota-kota  ublic   r or 
perkebunan  

3. Politik Etis (Etische Politiek). Politik mempunyai dampak bagi 
perkembangan perencanaan kota di Indonesia, dengan 
dikembangkannya perbaikan public  kota (1934)  

4. Pengembangan Pranata dan Konstitusi Baru. Terbitnya UU 
Desentralisasi “Decentralisatie Besluit Indisehe Staatblad” tahun 

                                                 
1
 Kiprah HERMAN THOMAS KARSTEN di Indonesia, Ir. Etikawati Triyoso Putri, MSA 
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1905/137, yang mendasari terbentuknya  ublic kotapraja 
(Staadgemeente) yang bersifat otonom. Hal ini memacu 
perkembangan konsepsi perencanaan kota  ublic   modern, 
khususnya “Garden City” atau “Tuinstad” 

Pada pelaksanaan poin 4 (empat) yaitu politik dosentralisasi yang 
memberikan otoritas kepada daerah dalam pengembangannya, kota-
kota mulai berkembang pesat, salah satu penyebabnya adalah tumbuh 
dan berkembangnya perkebunan dan industrialisasi. Namun yang 
menjadi akibat dari perkembangan ini adalah penurunan kualitas 
infrastruktur di perkotaan, yang mana upaya untuk melakukan perbaikan 
terhadap infrastruktur ini pun kerap kali menimbulkan permasalahan 
terhadap kepentingan masyarakat. Disini terlihat bahwa peran 
sosialisasi suatu perencanaan harus dilakukan secara terus menerus 
serta pengawasan di lapangan yang masih perlu ditingkatkan bersama 
baik oleh masyarakat, birokrat maupun investor. 

3.   Kriteria Penentuan Kebijakan Politik  

Bercermin pada pola pembangunan Orde Baru yang lebih bersifat 
growth oriented, ternyata belum menunjukkan hasl yang 
mengembirakan. Artinya, posisi pemimpin bukanlah suatu kedudukan 
yang bersifat statis, melainkan dinamis, kreatif, inovatif, dan berperan 
sebagai pengambil keputusan yang cepat dan tepat. Keberadaan 
pemimpin sebagai decision maker sangat menentukan proses 
pengambilan keputusan yang memprioritaskan keinginan dan kebutuhan 
masyarakat dan bukan semata-mata berorientasi pada kepentingan 
pribadinya sendiri, karena bila hal itu dilakukan, akan menimbulkan 
kebijakan yang kurang bijak untuk diaplikasikan.  

Berbagai strategi yang digunakan sebagai suatu komoditas politik untuk 
mengaburkan substansi masalah merupakan cara yang justru akan 
menjadi publik bagi pihak yang menggunakan strategi tersebut, karena 
bukankah nantinya masyarakat akan menilai siapa yang memang 
mampu berperan sebagai decision maker untuk melakukan perbaikan 
dan pengembangan di berbagai bidang. Oleh karena itu dibutuhkan 
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pemikiran dan pandangan yang jauh ke depan secara realistis untuk 
membawa arah pembangunan Kota dengan melalui visi dan misi yang 
jelas. 

Sebenarnya politik secara khusus mempelajari gerak atau kekuatan 
(forces) yang ada dalam masyarakat yang diarahkan untuk mencapai 
tujuan-tujuan masyarakat dan ekonomi umumnya sebagai motor 
penggeraknya. Sebagian besar tujuan tersebut hendak dicapai melalui 
public, karena setidak-tidaknya dengan dukungan public keinginan 
masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal yang tercermin melalui 
public pemerintahan yang diterapkan. Masalah yang berkaitan erat 
dengan Kebijakan Politik Pembangunan terhadap gubahan bentuk 
publik di perkotaan: 

1. Masalah Pertanahan, Tanah merupakan salah satu modal utama 
dalam bisnis publik, baik sebagai wadah pelaksanaan pambangunan 
maupun sebagai public produksi untuk menghasilkan komoditas 
perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan 
pendapatan nasional pada umumnya. 

2. Masalah Permukiman, didalam masalah pemukiman ini seringkali 
kebijakan politik menjadi publik yang berkepanjangan, dimana 
masyarakat sangat membutuhkan sarana pemukiman yang aman, 
nyaman dan secara teknis memperoleh dukungan dari pihak 
penguasa atau pelaku politis. Namun seringkali terjadi benturan-
benturan serta perbedaan pandangan didalam penanganan 
permasalahan ini , masih saja ada penggusuran terhadap 
masyarakat kecil yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah 
yang bermuara pada masalah kesempatan masyrakat memperoleh 
rasa keadilan. 

3. Masalah Sarana dan prasarana, sikap pengelola kebijakan yang 
acapkali tidak konsisten dengan system serta pranata yang sudah 
digariskan terlebih dahulu, tidak adanya perencanaan serta 
pengelolaan yang satu atap seringkali menjadikan titik awal 
timbulnya pertentangan didalam melaksanakan kebijakan. 
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4. Masalah Ruang Publik, sudah seringkali akibat kebijakan yang ada 
membatasi hak  ublic dalam mengakses penggunaannya, regulasi 
yang ada belum diberlakukan sebagaimana mestinya 

5. Masalah Identitas dan citra karya, perlindungan terhadap karya cipta 
yang tidak konsisten dan hanya berlaku secara sewaktu-waktu saja 
kerap menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kembali dalam 
menjalani kebijakan-kebijakan. 

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah no. 22 tahun 1999, yang 
dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta 
perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
Sementara dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang tersebut, dijelaskan 
bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah 
Kabupaten dan daerah Kota meliputi : Pekerjaan umum, kesehatan, 
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan 
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, 
koperasi dan tenaga kerja. 

Pada praktik di lapangan, kesebelas urusan tersebut bukan merupakan 
monopoli Pemerintah Daerah melainkan masih beririsan dengan 
wewenang Pemerintah Pusat khususnya untuk segmen pelayanan inter-
regional. Selain itu, dengan bergesernya paradigma pembangunan, 
keterlibatan swasta dan masyarakat semakin kental.  

Dengan demikian lingkup kerja Pemerintah Daerah dapat difokuskan 
pada penyelenggaraan pelayanan  ublic yang merupakan tanggung 
jawab eksekutif daerah dalam upaya melakukan tugasnya untuk 
mesejahterakan masyarakat. Dalam hal ini maka, pemerintah harus 
memfasilitasi masyarakat supaya dapat bekerja sehingga memperoleh 
kualitas hidup yang layak. 

 

C.  SINTESA 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang telah 
menegaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat serta kewenangan 
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pemerintah, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian 
ruang. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 telah menjabarkan 
dengan rinci hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud yaitu: 

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.  

2. Mengetahui secara terbuka sejak awal Rencana Tata Ruang Wilayah, 
Rencana Tata Ruang Kawasan, dan Rencana Rinci Kawasan.  

3. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai 
akibat dari penataan ruang. Manfaat ruang tersebut dapat berupa 
manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lingkungan yang timbul 
akibat pemanfatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.  

4. Memperoleh hak penggantian dengan harga yang layak atas perubahan 
kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan 
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.  

Keberhasilan suatu pendekatan peran serta masyarakat dalam penataan 
ruang dapat terlaksana dengan adanya perangkat peraturan seperti 
disebutkan di atas, namun juga membutuhkan prasyarat lainnya seperti 
bentuk peran serta masyarakat, peran pemerintah, dan faktor pendukung 
lainnya. 

Dapat dikatakan bahwa sepanjang sejarah manusia, arsitektur hanya 
mengalami satu kali perubahan yang mendasar, yaitu di saat hadirnya 
arsitektur modern, dimana sampai dengan masa Neo-klasik abad ke-19, 
arsitektur dianggap sebagai pengetahuan kesenian, yaitu seni bangunan. 
Artinya arsitektur dianggap sebagai suatu 'olah rasa' yang dibuat 
berdasarkan perasaan sebagai sumber idenya dan tidak ada rumusnya. 

Di pertengahan abad ke-18, tahun 1750-an di Perancis, muncul orang-orang 
yang berambisi untuk menghasilkan arsitektur dengan menggunakan akal 
dan idenya sebagai sumber idenya, bukan seni dengan perasaan. arsitektur 
adalah olah pikir, bukan olah seni. Bagi dunia arsitektur, apa yang dilakukan 
oleh orang-orang Perancis ini adalah sebuah reformasi, perubahan. tak ayal 
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lagi, sejarah menobatkan orang-orang ini sebagai the first modern. Dengan 
demikian, dapat saj dikatakan bahwa arsitektur modern ini sudah hadir pada 
abad ke-18 bukan abad ke-20. Tetapi, yang dimaksud arsitektur modern 
bukan karya arsitektur, bukan bangunan atau gedung tapi adalah ide, 
gagasan, pikiran atau pengetahuan dasar tentang arsitektur. Oleh sebab itu 
seringkali dikatakan bahwa pikiran-pikiran dasar/pokok mengenai arsitektur 
modern telah dimunculkan di abad ke-18. 

Pada masa lalu peran pemerintah sangat dominan dalam perencanaan, 
pemanfaatan, dan pengendalian ruang, sedangkan keterlibatan masyarakat 
baru pada tahap awal. Artinya, keikutsertaan masyarakat masih sangat 
terbatas. Adanya perubahan tatanan sistem pemerintahan dan 
pembangunan dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah, maka peran pemerintah harus ditingkatkan 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan yang lebih 
demokratis. Hal ini identik dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam 
penataan ruang dipikul bersama antara pemerintah dan masyarakat. 
Dengan demikian, pengelolaan ruang akan memungkinkan terwujudnya 
keseimbangan baru antara peranan pemerintah dengan peran masyarakat 
(public-private partnership). Orientasi peran pemerintah yang lainnya yaitu 
mengembangkan forum partisipasi dan memberikan pelayanan umum di 
bidang tata ruang. 

Pada era mendatang akan terjadi perubahan dan penekanan pendekatan 
dalam penataan ruang. Dari pendekatan yang melihat masyarakat sebagai 
objek penataan menjadi subjek penataan. Keterlibatan masyarakat dalam 
penataan ruang juga akan mengalami pergeseran yaitu dari hanya 
keterlibatan semu (public involvement) menjadi keterlibataan nyata (public 
participation), dan akhirnya mengarah pada pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintah dituntut kerelaannya untuk berperan sebagai fasilitator dan 
melakukan pelayanan yang prima. Dengan demikian diharapkan akan 
tercipta pengelolaan ruang yang bercirikan good governance, dimana akan 
tercipta keseimbangan baru antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif 
masyarakat. 
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Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang dapat bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas dari produk penataan ruang itu sendiri. Selain itu 
pula, proses pemberdayaan masyarakat dapat timbul akibat keterlibatan 
nyata masyarakat. Sudah saatnya paradigma lama penataan ruang 
digantikan dengan paradigma baru yang menjadikan masyarakat sebagai 
subjek nyata dalam penataan ruang. Keseimbangan baru antara pemerintah 
dan masyarakat dapat muncul dalam pengelolaan ruang yang lebih baik. 

Istilah “kota” merupakan suatu penandaan politis yang merujuk pada tempat 
yang diperintah oleh sejumlah lembaga atau organisasi administratif. 
Didalam bahasa inggris terdapat istilah city yang dibedakan dari kata town, 
meski didalam bahasa Indonesia keduanya dikenal atau diartikan sebagai 
kota, dimana kata city tidak mempunyai konotasi dengan ukuran besar 
kecilnya kota, sekalipun umumnya city bisa dibayangkan lebih besar dari 
town. Kemudian dikenal pula istilah supercity yang merujuk pada kota 
dengan populasi lebih besar dari lima juta orang, disamping itu ada pula 
istilah metropolis, yaitu kota induk (the chief city) yang tidak selalu 
merupakan ibukota suatu Negara, tetapi umumnya tetap merujuk sebagai 
kota besar (large city).

2
 

Sementara di Indonesia pada abad ke 9 masih belum mengenal bentuk kota 
seperti halnya di Eropa. Pada periode ini di Jawa Kalimantan baru ada 
kerajaan-kerajaan kuno dengan ibukota yang tidak terlalu jelas bentuk dan 
ukurannya mengingat masih sangat terbatasnya informasi. 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pertumbuhan kota bersifat kumulatif 
dan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fungsi ekonomi, politik, 
sosial serta budaya. Dan umumnya kota-kota di Indonesia yang dibangun 
oleh kolonial letaknya disesuaikan dengan alat angkutan yang ada pada 
masa tersebut, sehingga jarak dari satu kota dengan kota lainnya 
diperhitungkan dengan kemampuan alat transportasi yang bisa ditempuh. 

Konsentrasi peran yang besar di perkotaan tersebut, tidak terlepas dari 
kenyataan bahwa perkotaan merupakan lokasi yang paling efisien dan 
efektif untuk kegiatan-kegiatan produktif sehubungan dengan ketersediaan 

                                                 
2
 Brunn and Williams, 1976:5-6 
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sarana dan prasarana, tersedianya tenaga kerja, tersedianya dana sebagai 
modal dan sebagainya. Hal ini menjadikan migrasi penduduk yang besar ke 
daerah perkotaan, terutama daerah yang kaya akan sumber daya alam. 
Seiring dengan urbanisasi tersebut, juga terjadi transformasi struktural, yang 
antara lain tercermin dengan adanya perubahan dalam struktur demografi 
dan sosial ekonomi penduduk.  

Hal ini nantinya akan sangat berpengaruh pada aspek pengelolaan daerah 
perkotaan, sehingga diperlukan adanya antisipasi dalam melaksanakan 
pengelolaan perkotaan agar persoalan yang ada tidak semakin rumit dan 
kompleks. Pengelolaan perkotaan bukan hanya diarahkan pada peningkatan 
produktifitas, efisiensi dan efektifitas melainkan juga bagi terselenggaranya 
pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. 

 

D.  KESIMPULAN 
 

Kota merupakan tempat terjadinya pluralisme budaya, dimana akibat 
pergerakan penduduknya yang memiliki latar budaya yang saling berbeda 
merupakan hal yang kerap memicu terjadinya kontradiksi serta kompleksitas 
bagi kehidupan diperkotaan, berbagai komunitas yang saling ingin 
menunjukkan jati diri dengan keinginan yang tetap mempertahankan budaya 
asalnya, dimana hal ini merupakan hal yang  berkaitan dengan dinamika 
perkembangan kota. Penduduk kota selalu berubah dan bergerak sesuai 
dengan tingkat kebutuhan hidupnya serta upaya penyesuaian terhadap 
lingkungan binaannya, yang mana jika dikaitkan dengan kebutuhan akan 
ruangnya pun akan berubah pula. Semakin tinggi tingkat persaingan untuk 
memperoleh kesempatan berusaha semakin luas pergerakan serta jaringan 
yang terjadi.  

Jika masalah tersebut diatas di kaitkan dengan permasalahan antara politik 
dan perubahan arsitektur diperkotaan diperoleh kesimpulan bahwasanya 
didalam penataan ruang yang sangat berkaitan erat sebagai sebab akibat 
dari pertumbuhan arsitektur diperkotaan yang dirasakan masih sangat 
kurang adalah masalah pengawasan didalam pembangunan serta 
implementasi penerapan kebijakan dilapangan yang masih memerlukan 
pemahaman yang mendalam dari penghuni perkotaan. 
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Bila kekuasaan pemerintah ada di tangan sekelompok kecil orang, maka 
pemerintahan itu akan berbentuk otokrasi, yang terjadi adalah proses 
pengambilan keputusan sering tidak melibatkan masyarakat, sehingga 
diharapkan dari pola pemerintahan yang lebih demokratis akan memberikan 
peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi menyangkut 
keinginan dan kebutuhan mereka terhadap peningkatan pembangunan. Dan 
jika kebijakan para penguasa kurang bahkan tidak sama sekali mendapat 
respon masyarakat berarti terdapat kesalahan dalam kebijakan tersebut, 
atau setidaknya dalam kebijakan terselip kepentingan politik yang 
bertentangan dengan kepentingan masyarakat sendiri. 
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