
PEMBANGUNAN KOTA BERBASIS PEMBANGUNAN KOTA BERBASIS 
MASYARAKATMASYARAKAT

PadaPada tahuntahun 19941994 UNCHSUNCHS didi NairobiNairobi
mendeklarasikanmendeklarasikan TheThe NewNew PlanningPlanning
ParadigmParadigm,, yangyang padapada intinyaintinya adalahadalah
bahwabahwa dalamdalam prosesproses penyusunanpenyusunanbahwabahwa dalamdalam prosesproses penyusunanpenyusunan
perencanaanperencanaan pembangunanpembangunan kotakota
harusharus melalui/mempertimbangkanmelalui/mempertimbangkan
communitycommunity--perticipationperticipation



Ada dua kata kunci bagi peran serta
masyarakat, yaitu :

1. Etika, yaitu bahwa di dalam masyarakat
demokratik, mereka yang kehidupan,
lingkungan dan penghidupannya
dipertaruhkan sudah seharusnya
dikonsultasikan dan dilibatkan dalamdikonsultasikan dan dilibatkan dalam
keputusan-keputusan yang akan
mempengaruhi mereka secara langsung.

2. Pragmatis, yaitu atas program dan
kebijakan seringkali tergantung kepada
kesediaan orang membantu kesuksesan
program atau kebijakan tersebut.



Hambatan atau kendala dalam mendorong
peran serta masyarakat dalam penataan
ruang (Donald Perlgut) yaitu :

1. Partisipasi dalam proses perencanaan lokal
umumnya dimulai sangat terlambat, yaitu
setelah rencana (the real planning directions)
telah selesai disusun, sehingga masyarakat
akhirnya hanya mempertanyakan hal-halakhirnya hanya mempertanyakan hal-hal
bersifat detail.

2. Partisipasi komunitas yang sungguh-sungguh
sangat sedikit apalagi mengenai isu-isu besar
seperti pertumbuhan dan pembangunan kota.



3.Ketika partisipasi tersebut benar-benar diinginkan,
terlalu sedikit masyarakat yang terorganisasi atau
yang terstruktur secara mapan yang efektif
mengajukan masukan.

4.Pemerintah negara bagian maupun pemerintah lokal
(kota), jika memang ingin, mampu menghindari
peran serta masyarakat, dengan membuat
keputusan-keputusan secara rahasia atau dengan
menyediakan waktu yang tidak memadai untuk
public discussion. Bahkan dengan peraturanpublic discussion. Bahkan dengan peraturan
(legislation) yang baik seperti di New South Wales,
Environmental Planning and Assessment (EPA) Act
(1979) dapat diabaikan atau dielakkan oleh
peraturan baru.

5.Secara umum, komunitas tidak memiliki sumberdaya
yang baik dalam hal waktu, keahlian atau ruang
untuk membuat aspirasinya didengar secara
efektif.



� Penerapan paradigma baru
perencanaan pembangunan kota pada
kota-kota di Indonesia ke depan
memerlukan pendalaman dari
berbagai aspek

� Kondisi kota-kota di Indonesia saat ini
sangat mempengaruhi penerapan
paradigma kedepan.



Fenomena yang terdapat pada
kota-kota besar dan menengah di
Indonesia saat ini adalah
kontradiksi sosial yang dapat dilihat
dalam bentuk eksklusivisme didalam bentuk eksklusivisme di
kalangan masyarakat atas
berhadapan dengan kebersamaan
yang kental di kalangan masyarakat
bawah.



SelanjutnyaSelanjutnya jugajuga adaada fragmentasifragmentasi
yangyang kontraskontras antaraantara sikapsikap egosentrikegosentrik
daridari masyarakatmasyarakat kelaskelas atasatas
dibandingkandibandingkan dengandengan komunalismekomunalismedibandingkandibandingkan dengandengan komunalismekomunalisme
daridari rakyatrakyat biasabiasa dandan yangyang jugajuga
pentingpenting dicatatdicatat adalahadalah makinmakin besarnyabesarnya
kemampuankemampuan individualindividual yangyang tidaktidak
egaliteregaliter..



Pada dasarnya ini adalah kontras
antara kelas menengah yang
dinamis dan independen
berlawanan dengan rakyat kelas
bawah yang cenderung tetapbawah yang cenderung tetap
(immobile) namun kohesif yang
dalam batas tertentu terkait
pada pendekatan primordial.



Dari gambaran di atas, maka
perlu dirumuskan visi kota-kota
Indonesia ke depan.

Visi ke depan dari kota-kota di
Indonesia adalah keterpaduan
sistem global, yang mempunyaisistem global, yang mempunyai
arti persaingan yang diwujudkan
ke dalam pencapaian standar
yang berlaku umum



• Ke depan kota-kota harus mampu
menyajikan mutu kehidupan (quality of
life) yang terus membaik.

• Pembangunan kota ke depan harus
membuat masyarakat makin mampu
membaca peluang dari keadaanmembaca peluang dari keadaan
(kesempatan dan tantangan yang
berlaku).

• Peluang ini kemudian harus mampu
diitransformasikan menjadi rencana
tindak yang nyata (action plan).



•• EraEra reformasireformasi melahirkanmelahirkan banyakbanyak
undangundang--undangundang yangyang padapada prinsipnyaprinsipnya
mengurangimengurangi peranperan pemerintahpemerintah
(pusat)(pusat) dandan menghilangkanmenghilangkan sistemsistem
sentralistiksentralistik..

•• IniIni menimbulkanmenimbulkan pengaruhpengaruh secarasecara
signifikansignifikan terhadapterhadap pembangunanpembangunan
kotakota dandan kemampuannyakemampuannya ((atauatau tidaktidak
mampumampu))..



•• PotensiPotensi mengambilmengambil keputusankeputusan akanakan
berdampakberdampak tidaktidak terbatasterbatas padapada
rakyatrakyat atauatau fihakfihak tertentutertentu saja,saja,
namunnamun meluasmeluas melewatimelewati batasbatas
waktuwaktu dandan tempattempat.. OlehOleh karenakarena
ituitu harusharus diupayakandiupayakan agaragar rakyatrakyat
waktuwaktu dandan tempattempat.. OlehOleh karenakarena
ituitu harusharus diupayakandiupayakan agaragar rakyatrakyat
mampumampu ikutikut memutuskanmemutuskan dandan
bertanggungbertanggung jawabjawab



Pemberdayaan dan peningkatan

peran serta masyarakat di dalam

proses pembangunan, khususnya

di daerah perkotaan, bukan lagi

sekedar paradigma, tetapi sudah

merupakan suatu filosofy ilmu

perencanaan pembangunan kota

(city-planning phylosophy).



Kota-kota di Indonesia selama ini

dikembangkan dan dibangun dengan

paradigma lama, yaitu dengan mengadakan

pendekatan top-down planning dan sektoral.

Hasil pembangunan yang diwujudkan, lebih

mengakomodasi kebutuhan sekelompokmengakomodasi kebutuhan sekelompok

warga masyarakat dengan prosentase kecil

(exclusive society), sedang kebutuhan

kelompok masyarakat yang lebih besar

(marginal society) terabaikan, malah

cenderung tersingkirkan.


