BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo dibawah
kepemimpinan Walikota Joko Widodo menapak maju untuk meningkatkan pamor dan
mempercantik wajah kota. Berbagai kebijakan pembangunan wilayah kota diberbagai
sektor terus digalakkan1. Salah satunya yang paling nampak adalah penataan kota melalui
pengadaan (pembangunan) taman kota sebagai sarana ruang publik (public space)2bagi
masyarakat. Adapun pembangunan public space tersebut diantaranya renovasi dan
pembangunan Taman Monumen 45 Banjarsari, Taman Balekambang, Taman Tirtonadi,
Taman Sekartaji maupun taman-taman lain di wilayah Kota Surakarta. Hal ini merupakan
bentuk pembenahan penataan kota untuk memberikan penambahan ruang sosial bagi
masyarakat Kota Solo pasca keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima khususnya di
kawasan Banjarsari.
Pembangunan wilayah Kota tentunya harus mendasarkan kepada UU No.26
Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Kota yang didalamnya mengatur mengenai ketentuan
pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Kota. Demikian pula Kota Solo dalam pembangunan
bebarapa ruang publik selama ini tentu wajib mengacu kepada regulasi tersebut. Salah
satu acuan penting dalam regulasi penataan ruang tersebut mensyaratkan bahwa
pembangunan kota haruslah mengikutsertakan peran masyarakat atau lebih dikenal
dengan sebutan “pembangunan yang partisipatif”. UU Penataan ruang menyebutkan
bahwa dalam hal perencanaan sampai dengan evaluasi penataan ruang harus melibatkan
peran serta masyarakat. Sebagaimana jelas termaktub dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5)3 UU Penataan Ruang. Pasal ini menekankan pentingnya
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Diantaranya dilaksanakan pembangunan kawasan kuliner Galabo, Pembangunan Pasar Tradisional dan
Penataan pedagang kaki lima (PKL), Pembangunan City Walk di sepajang jalan Slamet Riyadi,
pemanfaatan rel kereta api untuk kereta pariwisata.
Ruang publik merupakan ruang yang dapat mewadahi kepentingan publik atau masyarakat umum.
Berdasarkan kriterianya ruang publik memiliki terminologi yang beragam. Ruang publik dapat berbentuk
cluster maupun linier dalam ruang terbuka maupun tertutup. Beberapa contoh ruang publik antara lain:
plaza, square, atrium pedestrian, lapangan terbuka, taman kota.
(1)
Untuk
menjamin
tercapainya
tujuan
penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan
pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan,
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pengawasan penataan ruang disetiap wilayah di Indonesia, termasuk didalamnya
dikawasan Kota seperti halnya Kota Surakarta. Adapun bentuk partisipasi yang
dimaksudkan didalam UU Penataan ruang dijelaskan dalam pasal 65 ayat ayat (1), ayat
(2), ayat (3)4,
Selain itu, dari prespektif kemanfaatan ruang, penambahan ruang sosial
masyarakat melalui pembangunan taman-taman kota diharapkan akan memberikan
manfaat bagi masyarakat diantaranya sebagai sarana rekreasi, olah raga maupun manfaat
sosial, estetika maupun ekologis lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60b UU
Penataan Ruang bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh dan menikmati
pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Sehingga jangan sampai
penataan ruang seperti halnya pembangunan publik space taman kota di Solo tidak
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Solo.
Sampai dengan saat ini taman-taman kota telah dibangun meskipun beberapa
diantaranya masih dalam proses, Sekiranya, patut diperhatikan bagaimana masyarakat
memperoleh kemanfaatan dari hasil pembangunan daerah tersebut, Selanjutnya
bagaimana ruang-ruang sosial itu akan dijaga keberadaan dan kelestariannya dimasa
depan.
Berkenaan dengan fenomena pembangunan daerah diatas, sebuah kajian ilmiah
oleh pemerintah terhadap kebijakan pembangunan public space yang telah direncanakan
maupun yang telah selesai digarap penting untuk dilakukan, guna kontrol terhadap
kebijakan yang dilaksanakan, baik yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses
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evaluasi, dan pelaporan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4) Pengawasan Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan
menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran
masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara
lain, melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
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pembangunan. Mekanisme kontrol tersebut seharusnya dilaksanakan untuk mengetahui
kesesuaian perencaan pembangunan public space berdasarkan rencana tata ruang wilayah
dengan proses dan pelaksanaan pembangunan, tingkat keberhasilan program, manfaat riil
kebijakan, maupun kelemahan yang ada. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui
kesesuaian perencanaan dan keberhasilan pencapaian rencana dalam pelaksanaan
pembangunan di Kota Surakarta.
Sampai dengan penelitian ini dilaksanakan belum ada kajian terkait permasalahan
diatas oleh institusi terkait di Pemerintahan Kota Solo.5 Berdasarkan hal tersebutlah
penelitian ini dilaksanakan untuk sarana evaluasi pembangunan public space di Kota
Solo khususnya dibidang pertamanan sebagai ruang terbuka hijau. Selain itu, sebagai
wujud pertisipasi aktif masyarakat kota dalam penataan ruang sebagaimana di amanatkan
UU Penataan Ruang.
B. RUMUSAN MASALAH
Beranjak dari dasar pemikiran diatas kami hendak mengkaji lebih mendalam
beberapa persoalan sebagai berikut:
1. Bagaimana perencanaan pembangunan Public Space taman kota

di Kota

Surakarta? Apakah kebijakan pembangunan ruang publik taman kota sesuai
dengan perencanaan tata ruang Kota Surakarta yang partisipatif ditinjau dari UU
Tata Ruang Kota?
2. Bagaimana Pengelolaan dan Managemen Public Space Taman Kota selama ini?
3. Bagaimana Pemanfaatan Publik Space selama ini baik oleh pemerintah daerah
maupun masyarakat?
C. TUJUAN PENELITIAN
1. Mengetahui singkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan taman kota
sebagai ruang publik (public space) dengan Perencanaan Tata Ruang Kota
Surakarta.
2. Mengetahui Pengelolaan dan Managemen Taman Kota sebagai ruang publik yang
sudah dibangun maupun yang masih dalam proses
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Instansi yang berkaitan dengan pembangunan kota diantaranya BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum
(DKP), Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengkajian partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan ruang publik kota khususnya taman serta pengelolaan dan pemanfaatannya.
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3. Mengetahui peruntukan pemanfaatan Publik Space oleh pemerintah maupun
masyarakat Kota Surakarta
4. Sebagai wujud nyata pertisipasi aktif masyarakat kota dalam penataan ruang
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Menghasilkan kajian evaluasi mengenai pembangunan taman kota sebagai ruang
publik di Kota Solo yang bermanfaat untuk pengawasan pembangunan di Kota
Surakarta
2. Memberikan masukan kepada pemerintah Kota dalam hal pengawasan terhadap
kebijkan publik pembangunan taman-taman kota.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Kebijakan Publik
Kebijakan dan Pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah
proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana
kebijakan beroperasi. Sementara itu kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja
pembangunan memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan
pembangunan kedalam beragam program dan proyek. Sebagai suatu perubahan
terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka pembangunan perlu diimplementasikan ke dalam berbagai program
pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan
memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah mengenai bagaimana
meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman yang
memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat kita
sebut sebagai kebijakan. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan
mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam programprogram pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan (Edi
Suharto, 2006 :1-2)
Menurut Edi Suharto dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, 2006,
Pembangunan Sosial adalah strategi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan
manusia secara paripurna . Visi pembangunan sosial dikemas dalam tiga agenda
besar yaitu:
1. Pengentasan kemiskinan
2. Perluasan kerja produktif
3. Peningkatan integrasi sosial
Untuk memahami Kebijakan Publik menurut Young dan Quin dalam Edi
Soeharto (2005 : 44) dapat dimaknai dalam beberapa konsep kunci sebagai berikut:
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1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang
dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan
hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik
berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang
dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya
bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan
tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi
kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan
publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah
sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan
bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang
sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.
Kebijakan Publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkahlangkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau
janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan
publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah maupun oleh beberapa
perwakilan lembaga pemerintah.
Tujuan Kebijakan Publik Sosial, dalam konteks pembangunan Sosial,
kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat
mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial
senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini
mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial
dan memenuhi kebutuhan sosial (Edi Suharto, 2006 :61).
Mengacu kepada Dunn (1991), Analisis kebijakan publik (sosial) adalah ilmu
sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk
menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial
yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Ruang lingkup dan

6

metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebabsebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.
Adapun menurut Dunn (1991:51-54) yang dikutip dalam bukunya Edi
Suharto Model analisis kebijakan (2006) ada tiga bentuk yaitu model prospektif ,
model retrospektif, dan model integratif
Visualisasi Analisis Kebijakan
Implementas
i
Kebijakan

Sesudah

Sebelum

Konsekuesi- Konsekuensi Kebijakan

Model
Prospektif

Model
Integratif

Model
Retrospektif

Gambar 1. Model Analisis Kebijakan Publik
Keterangan :
1. Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada
konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model
ini dapat disebut juga model prediktif
2. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibatakibt kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut
model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap
dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
3. Model Integratif adlah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini
kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis
dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul,
baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.
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B. Tinjauan Umum Tentang Penataan Ruang
keberadaan

ruang yang

berkembang terhadap pentingnya

terbatas dan pemahaman
penataan

ruang

masyarakat

sehingga

yang

diperlukan

penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud
ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
UU No.26 Tahun 2007 merupakan UU yang mnengatur mengenai penataan ruang
sebagai pembaharuan dari UU Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang. Didalam
UU tersebut dijelaskan secara rinci berbagai konsep mengenai penataan ruang. Adapun
dalam tinjauan umum ini hanya beberapa konsep dalam UU tersebut yang akan coba
dipaparkan tentunya yang berkaitan dengan penelitian.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia
dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.Penataan
suatu sistem

ruang adalah

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.Pengawasan
penyelenggaraan

penataan

penataan

ruang

dapat

ruang

adalah

upaya

agar

diwujudkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang
dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
Pemanfaatan ruang

adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang

sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.Pengendalian pemanfaatan ruang adalahupaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Ruang terbuka
hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat

terbuka,

tempat

tumbuh

tanaman,

baik yang tumbuh secara alamiah

maupun yang sengaja ditanam.
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C. Tinjauan Umum Tentang Ruang Publik
1) Pengertian
Ruang publik adalah ruang dalam suatu kawasan yang dipakai masyarakat
penghuninya untuk melakukan kegiatan kontak publik. (Whyte dalam Carmona
dkk. 2003). Ruang publik dapat berbentuk cluster maupun linier dalam ruang
terbuka maupun tertutup. Beberapa contoh ruang publik antara lain : plaza,
square, atriumpedestrian.
Ruang publik merupakan ruang yang dapat mewadahi kepentingan publik
atau masyarakat umum. Berdasarkan kriterianya ruang publik memiliki
terminologi yang beragam. Stephen Cars dalam bukunya Public Spaces
mengungkapkan bahwa ruang publik bisa berupa taman umum dari skala nasional
seperti monas jakarta, skala regional seperti lapangan simpang lima Semarang,
Alun-Alun yang ada disetiap kota kabupaten yang merupakan taman kota, Taman
lingkungan yang ada dikawasan pemukiman kota, Jalan pedestrian berupa trotoar,
tempat parkir, plasa atau lapangan hijau, halaman kampus atau sekolah, atrium
yang terbentuk diantara bangunan-bangunan disekelilingnya, Pasar buah dan
sayur yang menempati jalanan umum sementara; waterfront, riverfront, dermaga,
semua itu merupakan ruang publik kota (Edi Darmawan, 2005: A35)
Menurut Whyte dalam Carmona (2003) ruang publik yang bisa berfungsi
optimal untuk kegiatan publik bagi komunitasnya, biasanya mempunyai ciri-ciri
antara lain : merupakan lokasi yang strategis (sibuk), mempunyai akses yang
bagus secara visual dan fisik, ruang yang merupakan bagian dari suatu jalan (jalur
sirkulasi), mempunyai tempat untuk duduk – duduk antara lain berupa anak –
anak tangga, dinding atau pagar rendah, kursi dan bangku taman, ruang yang
memungkinkan penggunanya dalam melakukan aktifitas komunikasi bisa
berpindah – pindah tempat / posisi sesuai dengan karakter dan suasana yang
diinginkan.
2) Persyaratan
Menurut Carr et al. dalam Carmona dkk. (2003), ruang publik dalam suatu
permukiman akan berperan secara baik jika mengandung unsur antara lain :
comfort, relaxation, passive angagement, active angagement, discovery.
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a) Comfort, merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan ruang publik. Lama
tinggal seseorang berada di ruang publik dapat dijadikan tolok ukur comfortable
tidaknya suatu ruang publik. Dalam hal ini kenyamanan ruang publik antara lain
dipengaruhi oleh: environmental comfort yang berupa perlindungan dari pengaruh
alam seperti sinar matahari, angin; physical comfort yang berupa ketersediannya
fasilitas penunjang yang cukup seperti tempat duduk; social and psychological
comfort
b) Relaxation, merupakan aktifitas yang erat hubungannya dengan psychological
comfort. Suasana rileks mudah dicapai jika badan dan pikiran dalam kondisi sehat
dan senang. Kondisi ini dapat dibentuk dengan menghadirkan unsur-unsur alam
seperti tanaman / pohon, air dengan lokasi yang terpisah atau terhindar dari
kebisingan dan hiruk pikuk kendaraan di sekelilingnya.,
c) Passive engagement, aktifitas ini sangat dipengaruhi oleh kondisi
lingkungannya. Kegiatan pasif dapat dilakukan dengan cara duduk-duduk atau
berdiri sambil melihat aktifitas yang terjadi di sekelilingnya atau melihat
pemandangan yang berupa taman, air mancur, patung atau karya seni lainnya.
d) Active engagement, suatu ruang publik dikatakan berhasil jika dapat mewadahi
aktifitas kontak / interaksi antar anggota masyarakat (teman, famili atau orang
asing) dengan baik.
e) Discovery ,merupakan suatu proses mengelola ruang publik agar di dalamnya
terjadi suatu aktifitas yang tidak monoton. Aktifitas dapat berupa acara yang
diselenggarakan secara terjadwal (rutin) maupun tidak terjadwal diantaranya
berupa konser, pameran seni, pertunjukan teater, festival, pasar rakyat (bazaar),
promosi dagang.
D. Tinjauan Umum Tentang Taman Kota
Taman kota merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang banyak
digunakan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai macam aktivitas mulai
rekreasi, olah raga maupun aktivitas yang bersifat pasif. Dengan semakin
berkurangnya area lahan terbuka akibat beralih fungsi menjadi pemukiman maupun
pemanfaatan lain di perkotaan menyebabkan kebutuhan akan ruang terbuka menjadi
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semakin tinggi. Perkembangan tersebut sungguh menjadikan taman kota sebagai
bagian penting penduduk perkotaan, namun menjadi tidak bermanfaat saat
penggunaan taman kota dibatasi. Dalam konsep UU Penataan Ruang, taman kota
merupakab bagian dari ruang terbuka hijau publik. Lebih jelasnya Pasal 29 Ayat (1)
UU Penataan Ruang menyebutkan bahwa Ruang terbuka hijau publik merupakan
ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang
terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan
jalur hijau sepanjang

jalan,

hijau privat, antara lain,

sungai,

adalah

dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka

kebun

atau

halaman

rumah/gedung

milik

masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
Pada masa lalu di Kota Solo terdapat ruang publik berupa taman kota yang
cukup menonjol (Sidharta dan Eko Budiharjo, 1988;37), diantaranya adalah ;
1. Taman Sriwedari
Letaknya di tepi jalan Salamet Riyadi, nama Sriwedari diambil dari ceritera
pewayangan, yaitu Harjuna Sasrabahu memindah Taman Sriwedari ke Maospati.
Pemindahan ini dilakukan oleh Patih Suwanda (Sumantri) untuk tempat hiburan
bagi isteri Prabu Harjuna Sasrabahu. Sriwedari yang ada sekarang ini dibangun
atas perintah Sunan Paku Buwana X untuk tempat hiburan rakyat dan Abdi Dalem
serta Sentana Dalem dan biasa disebut “Kebon Raja”. Tahun 1905 mulai
dibangun kebun binatang. Tahun 1914 mulai ada Bioskop dan pada tahun 1917
mulai ada wayang orang dan wayang kulit (Radjiman, 1986). Di sebelah Timur
taman Sriwedari terdapat Museum Radyapustaka, tempat menyimpan dan
merawat benda-benda bersejarah lama dan hasil sastra lama dan baru Jawa.
Museum ini diresmikan pendiriannya oleh Patih Kanjeng Raden Mas Adipati
Sasradiningrat IV tahun 1907. Sekarang di dalam taman ini tersedia berbagai
macam fasilitas bermain untuk anak-anak dan remaja, gedung bioskop, restaurant
dan pusat jajanan tradisional, museum (Museum Radyapustaka) dan toko-toko
souvenir. Dan yang terkenal di Taman Sriwedari adalah program pementasan
wayang orang setiap malamnya, juga kegiatan pasar malam yang diadakan selama
bulan Ramadhan/Pasa untuk menyambut perayaan Idul Fitri bagi kaum Muslim.
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2. Taman Balekambang
Terletak di sebelah utara Manahan (bale ialah rumah; kambang artinya
mengapung; balekambang artinya ialah rumah yang mengapung di tengah telaga
buatan, yaitu Pemandian Bale Kambang). Bale Kambang disebut pula
Partinitituin, artinya taman Partini. Dahulu taman ini dibuka pada hari Rabu
Kliwon, tanggal 26 Sapar 1853 atau 1922 Masehi oleh KGPAA Mangkubumi VII
untuk kenang-kenangan terhadap puterinya yang bernama Bendara Raden Ajeng
Partini, yang kemudian kawin dengan Prof. Dr. Husein Jayadiningrat. Keberadaan
taman kota yang satu ini kondisinya sekarang sudah tidak terawat, sebenarnya
banyak fasilitas hiburan yang terdapat di dalamya. Gedung pertunjukan ketoprak
(Ketoprak Cokrogiyo), Arena Srimulat dan diskotek dan karaoke. Taman kota ini
sekarang digunakan oleh warga sebagai arena untuk lomba burung berkicau,
karena tempatnya yang teduh, rindang dan sejuk.
3. Taman Jurug
Taman yang terletak di tepi Bengawan Solo(Solo Timur) ini juga merupakan
taman

kota yang menyediakan banyak fasilitas rekreasi. Area permainan anak,

kebun binatang, kolam renang, restaurant, dan lain sebagainya. Lagu Bengawan
Solo yang diciptakan Gesang ikut juga memperkenalkan keberadaan taman kota
ini, karena di dalamnya terdapat patung Gesang dengan area/panggung untuk
bermain musik keroncong.
4. Taman Banjarsari
Merupakan taman kota yang terletak di pusat kota, di taman kota ini terdapat
Monumen Perjuangan 45. Kondisinya yang nyaman dengan banyaknya
pepohonan dan ruang terbuka yang cukup memadai untuk kegiatan olah raga di
pagi hari oleh warga kota. Letaknya yang strategis karena dekat dengan
Mangkunegaran, Pasar Legi, Stasiun Balapan, dan kawasan pendidikan,
keberadaan taman kota ini menjadi vital.(tulisan tentang Sejarah Taman Kota
dapat dilihat di BABAD SALA karya R.M.Sayid, di Perpustakaan Reksopustoko,
Puro Mangkunegaran). Beberapa tahun yang lalu monumen yang dikelilingi
taman ini berubah menjadi kawasan perdaganan PKL, sehingga manfaat ruang
publik menjadi tereduksi. Kira-kira pada tahun 2005-2006 relokasi PKL menjadi
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solusi pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi monumen 45 sebagai
kawasan bersejarah sekaligus public space bagi masyarakat.
Menurut Sunturo Wongso Atmojo, taman kota mempunyai fungsi yang
banyak (multi fungsi ) baik berkaitan dengan fungsi hidroorologis, ekologi, kesehatan,
estetika dan rekreasi.
1). Taman perkotaan yang merupakan lahan terbuka hijau, dapat berperan dalam
membantu fungsi hidroorologi dalam hal penyerapan air dan mereduksi potensi
banjir. Pepohonan melalui perakarannya yang dalam mampu meresapkan air ke
dalam tanah, sehingga pasokan air dalam tanah (water saving) semakin meningkat
dan jumlah aliran limpasan air juga berkurang yang akan mengurangi terjadinya
banjir. Diperkirakan untuk setiap hektar ruang terbuka hijau, mampu menyimpan 900
m3 air tanah per tahun. Sehingga kekeringan sumur penduduk di musim kemarau
dapat diatasi. Sekarang sedang digalakan pembuatan biopori di samping untuk dapat
meningkatkan air hujan yang dapat tersimpan dalam tanah, juga akan memperbaiki
kesuburan tanah. Pembuatan biopori sangat sederhana dengan mengebor tanah
sedalam satu meter yang kemudian dimasuki dengan sampah, maka di samping akan
meningkatkan air tersimpan juga akan meningkatkan jumlah cacing tanah dalam
lubangan tadi yang akan ikut andil menyuburkan tanah.
2). Taman kota mempunyai fungsi kesehatan. Taman yang penuh dengan pohon
sebagai jantungnya paru-paru kota merupakan produsen oksigen yang belum
tergantikan fungsinya. Peran pepohonan yang tidak dapat digantikan yang lain adalah
berkaitan dengan penyediaan oksigen bagi kehidupan manusia. Setiap satu hektar
ruang terbuka hijau diperkirakan mampu menghasilkan 0,6 ton oksigen guna
dikonsumsi 1.500 penduduk perhari, membuat dapat bernafas dengan lega.
3). Taman kota mempunyai fungsi ekologis, yaitu sebagai penjaga kualitas
lingkungan kota. Bahkan rindangnya taman dengan banyak buah dan biji-bijian
merupakan habitat yang baik bagi burung-burung untuk tinggal, sehingga dapat
mengundang burung-burung untuk berkembang. Kicauan burung dipagi dan sore
akan terdengar lagi. Terkait dengan fungsi ekologis taman kota dapat berfungsi
sebagai filter berbagai gas pencemar dan debu, pengikat karbon, pengatur iklim
mikro. Pepohonan yang rimbun, dan rindang, yang terus-menerus menyerap dan
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mengolah gas karbondioksida (CO2), sulfur oksida (SO2), ozon (O3), nitrogendioksida
(NO2), karbon monoksida (CO), dan timbal (Pb) yang merupakan 80 persen pencemar
udara kota, menjadi oksigen segar yang siap dihirup warga setiap saat. Kita sadari
pentingnya tanaman dan hutan sebagai

paru-paru kota yang diharapkan dapat

membantu menyaring dan menjerap polutan di udara, sehingga program penghijauan
harus mulai digalakkan kembali. Tanaman mampu menyerap CO2 hasil pernapasan,
yang nantinya dari hasil metabolisme oleh tanaman akan mengelurakan O2 yang kita
gunakan untuk bernafas. Setiap jam, satu hektar daun-daun hijau dapat menyerap
delapan kilogram CO2 yang setara dengan CO2 yang diembuskan oleh napas manusia
sekitar 200 orang dalam waktu yang sama. Dengan tereduksinya polutan di udara
maka masyarakat kota akan terhindar dari resiko yang berupa kemandulan, infeksi
saluran pernapasan atas, stres, mual, muntah, pusing, kematian janin, keterbelakangan
mental anak- anak, dan kanker kulit. Kota sehat, warga pun sehat.
4). Taman dapat juga sebagai tempat berolah raga dan rekreasi yang mempunyai nilai
sosial, ekonomi, dan edukatif. Tersedianya lahan yang teduh sejuk dan nyaman,
mendorong warga kota dapat memanfaatkan sebagai sarana berjalan kaki setiap pagi,
olah raga dan bermain, dalam lingkungan kota yang benar-benar asri, sejuk, dan segar
sehingga dapat menghilangkan rasa capek. Taman kota yang rindang mampu
mengurangi suhu lima sampai delapan derajat Celsius, sehingga terasa sejuk.
Bahkan dari ramainya pengunjung tidak menutup kemungkinan banyak penjual
jajanan untuk menyidiakan makanan.
5). Memiliki nilai estetika. Dengan terpeliharanya dan tertatanya taman kota
dengan baik akan meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan, sehingga akan
memiliki nilai estetika. Taman kota yang indah, dapat juga digunakan warga setempat
untuk memperoleh sarana rekreasi dan tempat anak-anak bermain dan belajar.
Bahkan taman kota indah dapat mempunyai daya tarik dan nilai jual bagi pengunjung.
Solo merupakan kota budaya yang memiliki daya tarik peninggalan budaya seperti
kraton kasunanan dan kraton mangkunegaran. Jika lingkungan kotanya sehat dengan
taman kotanya tertata indah akan menambah daya tarik bagi wisatawan.6

6

Solopos, 28 Mei 2007.
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Secara umum, taman kota memiliki tiga fungsi yang satu sama lain mempunyai
keterkaitan, diantaranya fungsi ekologis, estetika dan fungsi sosial. Fungsi ekologis,
memosisikan taman kota sebagai penyerap dari berbagai polusi yang diakibatkan oleh
aktivistas penduduk, seperti meredam kebisingan maupun yang paling significant
adalah menyerap kelebihan CO2, untuk kemudian dikembalikan menjadi oksigen
(O2). Selain menghasilkan oksigen, pohon juga berperan besar dalam menetralisir
udara,

dimana

secara

fisiologis

tumbuhan

memiliki

kemampuan

untuk

mengakumulasi logam berat seperti Cu (Tembaga), Zn (Seng), Cd (Cadmium), Pb
(Timbal/timah hitam), dan Mn (mangan), yang digunakan sebagai katalisator reaksi
metabolisme dan berperan pada pembentukan organ tumbuhan.7
Dalam fungsi ekologis ini pula, taman kota menjadi tempat untuk melestarikan
berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Pelestarian ini, selain untuk mempertahankan
jenis-jenis tumbuhan dan hewan dari kepunahan, juga untuk menyeimbangkan
kehidupan itu sendiri, mengingat tumbuhan, hewan dan juga manusia mempunyai
keterkaiatan satu sama lain untuk menjalankan hidupnya, dengan fungsinya masingmasing yang saling mendukung bila dijalankan dengan benar.
Fungsi yang kedua adalah fungsi estetis, dimana taman kota dapat
mempercantik estetika sebuah kota. Apalagi dengan mempertahankan keasliannya.
Pada kenyataannya dewasa ini, banyak taman kota yang sudah direkayasa sedemikian
rupa dengan alasan estetis. Seperti taman-taman yang ada diperempatan atau
persimpangan jalan yang tidak begitu luas namun jumlahnya cukup banyak. Tamantaman jenis ini, seperti yang dikatakan Direktur Eksekutif Yayasan Pengembang
Biosains dan Bioteknologi (YPBB) David Sutasurya, secara fungsi ekologis tidak
begitu berarti. Menurutnya, fungsi estetis itu akan terlahir dengan sendirinya jika
taman yang ada tetap mempertahankan keasliannya. Karena pada dasarnya keindahan
tersebut akan hadir dengan sendiri, mengingat tanaman memiliki nilai seni yang tidak
ternilai

terhitung

dari

proses

pertumbuhannya

sampai

daun-daun

yang

berguguran.
Fungsi yang terakhir adalah fungsi sosial, dimana taman kota menjadi tempat bagi
berbagai macam aktivitas sosial seperti berolahraga, rekreasi, diskusi dan lain-lain.
7

www.ecoton.or.id

15

Fungsi ini pada dasarnya menjadi kebutuhan warga kota sendiri yang secara naluri
membutuhkan ruang terbuka untuk bersosialisasi sekaligus menyerap energi alam.
Menurut dosen Planalogi Universitas Islam Bandung Sri Hidayati, idealnya
taman harus ada dalam Skala 100 meter dan secara rasio setiap 100 penduduk pada
dasarnya membutuhkan sebuah taman. Kebutuhan ini harus dipenuhi dari tingat RT,
RW, desa, kecamatan sampai kota dengan jenis berbeda secara fungsi sosial. Taman
ditingkat RT atau RW misalnya, dapat menjadi tempat untuk bersantai warga. Lalu
taman ditingkat desa atau kecamatan bisa menjadi tempat berolahraga dan taman
ditingkat kota bisa menjadi sarana rekreasi dan pusat sosialisasi warga kota seperti
halnya taman alun-alun kota.8

8

Majalah Greeners / Volume 2 Edisi 07 – Oktober 2007).
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sumber Data
Penelitian evaluasi menggunakan data primer, atau dikenal sebagai data yang
dikumpulkan langsung dari tangan pertama atau langsung dari sumber data.
Penggunaan data primer akan memberikan sebuah sudut pandang yang lebih baik
dalam sumber data ketimbang penggunaan data sekunder. Selain itu penggunaan data
primer akan menghasilkan sebuah pandangan yang jelas dan menyeluruh terhadap
data penelitian evaluatif ini, selain juga mampu menjadi jiwa dari semua penelitian
kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu:
1. Dokumen. Dokumen merupakan sumber data penting yang digunakan peneliti
disamping sumber data lainnya untuk menjawab problematika penelitian.
Penggunaan dokumen dalam penelitian evaluasi ini akan didukung dan dikuatkan
dengan wawancara terstruktur kepada narasumber.
2. Narasumber atau informan. Narasumber atau informan menjadi sumber data yang
penting dalam penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian evaluasi
terhadap kebijakan publik pembagunan public space berupa taman Kota, maka
keberadaan narasumber menjadi sebuah hal yang relatif penting untuk
menjelaskan proses pengambilan kebijakan sampai dengan pelaksanaannya.
Selain itu narasumber diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih
lengka dan mendalam terhadap kebijakan yang akan dievaluasi.
Penelitian ini akan berusaha mewawancarai beberapa pihak yang terkait
dengan permasalahan penelitian ini, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA), Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga warga
masyarakat Kota Surakarta disekitar lokasi taman kota maupun yang biasa
memanfaatkan keberadaan taman Kota yang ada. Namun demikian, penelitian ini
tidak membatasi jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Peneliti akan
membatasi jumlah narasumber ketika peneliti merasa data yang diperoleh telah
cukup.
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B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif setidaknya terbagi
menjadi beberapa jenis. Teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam
penelitian kualitatif, yaitu:
1. Wawancara mendalam (indepth interview). Teknik wawancara mendalam
merupakan sebuah teknik wawancara yang bersifat terbuka. Wawancara jenis ini
digunakan untuk mengambil data secara langsung dari narasumber. Sehingga teknik
wawancara mendalam merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling
penting dalam kualitatif, termasuk penelitian evaluasi dengan dasar CIPP. Sifat
wawancara ini yang lentur dan terbuka memungkinkan untuk menggali data yang
semakin dalam dengan suasana yang santai, sehingga narasumber merasa nyaman
dan tidak tegang sehingga, meskipun narasumber sendiri tahu bahwa ia sedang
diwawancarai (Irianto dan Bungin, 2001: 108).
2. Observasi menjadi sebuah teknik kedua yang paling penting dalam penelitian
kualitatif. Observasi digunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diambil
dari teknik wawancara. Teknik ini akan membuat data yang diperoleh dalam sebuah
penelitian akan semakin mantap.
C. Teknik Cuplikan (Sampling)
Seperti penelitian kualitatif yang lain, penelitian evaluasi dengan pendekatan
CIPP ini juga akan menggunakan teknik cuplikan berupa purposive sampling. Teknik
cuplikan purposive sampling merupakan sebuah teknik sampling yang lebih
mengutamakan pada kepemilikan informasi. Hal itu membuat sumber data harus
dipilih berdasarkan kepemilikan informasi tentang peristiwa yang menjadi tujuan dan
objek penelitian. Teknik purposive sampling berbeda dengan teknik random
sampling dalam penelitian kuantitatif, yang hanya memilih sampel secara acak tanpa
memperhatikan kecakapan dan kepemilikan informasi yang dimiliki.
D. Validitas Data
Untuk pengembangan validitas penelitian, maka diperlukan sebuah teknik
yang mampu mengkur derajat reliabilitas dari data yang diperoleh dari lapangan.
Trianggulasi merupakan sebuah metode yang tepat untuk mengukur derajat
reliabilitas dari sumber data yang sakan diperoleh. Ada empat macam jenis
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trianggulasi yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif. Pertama,
trianggulasi sumber, digunakan untuk menggali data yang sama melalui sumbersumber yang berbeda. Kedua, trianggulasi metode, yaitu suatu metode menggali data
yang sama dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Ketiga,
trianggulasi peneliti, yaitu jenis reliabilitas yang mengacu pada data yang didapat dari
peneliti yang lain yang telah diuji validitasnya. Keempat, trianggulasi teori, yaitu cara
mencapai reliabilitas dengan cara membandingkan perspektif teori yang berbeda
untuk menjelaskan data-data yang berbeda (Sutopo, 2006: 93-98).
Penelitian evaluasi ini menggunakan bentuk trianggulasi sumber, yaitu
menggali data yang sama melalui sumber-sumber yang berbeda. Karena sifat dari
objek penelitian ini yang bersifat insidental maka trianggulasi sumber menjadi syarat
mutlak untuk menggali data. Trianggulasi sumber yang digunakan dalam penelitian
ini dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama tentang kebijakan
kepada narasumber yaitu dinas terkait, lalu mengulangi pertanyaan yang sama
tersebut kepada narasumber yang berbeda dari dinas terkait lainnya. Hal itu dilakukan
demi mendapatkan reliabilitas data yang valid.
E. Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini merupakan
teknik analisis induktif yang berarti mengumpulkan hal-hal yang bersifat khusus
untuk menyimpulkan kepada hal-hal yang bersifat umum. Hal ini berbeda dengan
penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif yang berarti mengumpulkan hal-hal
umum untuk menuju kepada hal-hal bersifat khusus. Sehingga pola pikir induktif
tidak berusaha menggeneralisasi layaknya pola pikir deduktif, pola pikir induktif
hanya berusaha menjelaskan dan menggambarkan sebuah fenomena tertentu.
Dalam penelitian kualitatif teknik analisis yang biasa digunakan bersifat
interaktif. Penggunaan sifat interaktif dalam penelitian kualitatif mengharuskan
pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan analisis dan refleksi terhadap datadata penelitian yang berhasil dikumpulkan. Sifat interaktif dalam penelitian kualitatif
memungkinkan adanya semacam interaksi yaitu berusaha dibandingkan dan
diinteraksikan dengan unit-unit dan data-data lainnya demi tercapainya beragam
tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian (Sutopo, 2006: 107). Penelitian
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kualitatif juga memiliki sifat siklus atau berputar. Sifat siklus memberikan sebuah
keleluasaan untuk selalu memverifikasi data, menganalisis hingga penyusunan
simpulan. Dalam proses siklus peneliti diberikan kebebasan untuk kembali
mengumpulkan data ketika dirasakan data yang diperoleh belum memadai. Hal itu
berkaitan dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan terbuka. Hal tersebut
dilakukan agar sebuah penelitian mendapatkan sebuah hasil yang kematapannya
dapat dipertanggungjawabkan sebelum penulisan laporan yang lengkap. Kemudian,
semua data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan akan segera dianalisis,
diinteraksikan juga dilakukan refleksi untuk menjelaskan keterkaitan antar data, demi
mendapatkan sebuah hasil yang mantap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk lebih jelasnya proses analisis interaktif dijelaskan oleh Miles dan
Huberman dalam skema sebagai berikut:
Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Penarikan
Kesimpulan

Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman
(Milles dan Huberman, 1992: 20)
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BAB III
PEMBAHASAN
I.

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pembangunan Taman Kota sebagai
Ruang Terbuka Hijau di Kota Solo
Salah satu misi Tata Ruang Kota Surakarta adalah menciptakan penghijauan

sebagai paru-paru kota, mengembalikan dan memanfaatkan kawasan lindung secara
benar (Heri Koesdarwanto, 2009). UU Tata Ruang Kota mengharuskan setiap wilayah
memiliki ruang terbuka hijau sejumlah 30 % dari luas wilayah masing-masing daerah.
Untuk itulah Kota Solo berupaya membangun infrastruktur ruang terbuka hijau salah satu
diantaranya adalah taman kota. Dalam rangka mendukung usaha tersebut rencananya
pemerintah daerah menyiapkan aturan ruang terbuka hijau.
Pemerintah kota surakarta akan menyiapkan aturan hukum yang menjamin
tercapainya 30% ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Solo. Aturan itu
kemungkinan akan berbentuk peraturan walikota atau peraturan daerah. Saat ini
RTH di Kota Solo masih dibawah 20 %. Sisanya, menurut Walikota Solo Joko
Widodo, pekan lalu akan dicapai dengan penghijauan dikawasan Sriwedari,
Manahan, Kentingan, Alun-alun Selatan, Solo TechnoPark dan Lapangan
Mangkunegaran. “Taman-taman kota sudah mulai digarap, lapangan juga akan
kami garap, ditepinya dibuat pagar hijau. Tepi jalan juga akan dibuat pagar hijau.
Ini baru akan terlihat lima tahun kedepan.”Kata Joko Widodo (Kompas Jateng, 3
Februari 2010).
Pemenuhan target 30% ruang terbuka hijau diataslah sekiranya yang menjadi
dasar pijakan untuk pembangunan taman-taman di Kota Solo. Presentase 30% disini 10%
merupakan RTH privat dan 20% merupakan RTH publik9. Yang dimaksud RTH Privat
adalah RTH berupa ruang terbuka (halaman) yang harus dibuat/ disediakan oleh
masyarakat yang membuat bangunan. Persyaratan luasnya harus disesuaikan dengan
ukuran luas bangunan yang akan didirikan yang ini sudah ada ketentuan pengaturannya.
Ketentuan ini harus dipenuhi untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
Adapun untuk mencapai target 20 % RTH pemerintah kota mengupayakannya dengan
melindungi kelestarian RTH yang telah ada agar tidak beralih fungsi dan melakukan
konservasi terhadap kawasan yang berpotensi untuk RTH yang disalahgunakan seperti

9

UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang Pasal 29 ayat (1), (2), (3).
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halnya bantaran sungai. Upaya itu dilakukan untuk perlindungan dan pemulihan lahan
agar sesuai dengan peruntukannya.
Berbicara mengenai pembangunan ruang terbuka hijau juga tidak lepas dari
pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diatur dalam UU
No.26 Tahun 2007 mengenai Tata Ruang dan UU No. 25 Tahun 2004 Sistem
Pembangunan Nasional. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peran serta
masyarakat dalam mewujudkan kebijakan pembangunan tersebut.
Dalam UU Penataan ruang10 disebutkan bahwa dalam penataan ruang setiap orang
berhak untuk:
a. Mengetahui rencana tata ruang;
b. Menikmati pertambahan nilai sebagai akibat penataan ruang;
c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang
f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/ atau pemegang
izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang menimbulkan kerugian.
Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan pula dalam menjalankan
fungsi pemerintahan khususnya untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan kota.
Wewenang pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan penataan
ruang11 meliputi:
a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang
wilayah kabupaten/ kota dan kawasan strategis kabupaten atau kota.
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota
d. Kerjasama penataan ruang antara kabupaten atau kota

10
11

UU No.24 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Pasal 60
UU No.24 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Pasal 14 ayat 1
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Dalam UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat (3)
disebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Pemerintah diharapkan aktif untuk mampu mendorong masyarakat berpartisipasi dalam
perencanaan pembangunan.

Salah satu dorongan pemerintah untuk mewujudkan

partisipasi pembangunan dari masyarakat dilaksanakan dengan Musyawarah Rencana
Pembangunan (MUSRENBANG).12
Pengambilan kebijakan pembangunan di setiap pemerintah daerah memiliki
mekanisme musyawarah pengambilan keputusan yang dikenal dengan nama Musyawarah
Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) untuk memfasilitasi seluruh elemen
masyarakat

kota

solo

dalam

perencanaan

pembangunan.

Terdapat

tingkatan

MUSRENBANG dalam hal pengambilan kebijakan pembangunan kota diantaranya
MUSRENBANGKEL,

MUSRENBANGKEC,

MUSRENBANGKOT.

Pengaturan

mengenai MUSRENBANG diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2008 dan
saat ini telah diperbaharui dengan Peraturan Walikota Nomor 18 A Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatanm Forum
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.
Beberapa waktu yang lalu, Peraturan Walikota yang mengatur mengenai
MUSRENBANG digugat oleh salah satu tokoh masyarakat untuk di ganti dengan
Peraturan Daerah13. Tokoh masyarakat Pasar Kliwon, HM Sungkar, mendesak kepada
Pemkot Solo dan DPRD agar membuat Perda yang mengatur tentang musyawarah
12

Lihat Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
Nasional
13

Peneliti sepakat dengan usulan tersebut, terlebih mengenai hal ini juga tegas diatur dalam UU No.25
tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan
pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian dapat dikatakan
pengaturan pelaksanaan Musrenbang dengan Perwali tidak tepat dan melanggar UU Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
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rencana pembangunan. Hal itu, untuk lebih menjamin dan melindungi masyarakat Solo
agar mampu berpartisipasi dan mengawal setiap kebijakan yang lahir dalam
MUSRENBANG. Bahkan nantinya masyarakat mampu berperan tidak hanya sebagai
peserta namun juga SC atau OC.14 Selama ini forum terhormat bagi masyarakat ini masih
diatur dalam Peraturan Walikota yang sifatnya eksekutorial saja. Proses pelaksanaannya
hanya menjadi domain dan tanggung jawab SKPD. Masyarakat belum dilibatkan untuk
ikut aktif bertanggungjawab merumuskan agenda kota. Yang terjadi kemudian adalah
masyarakat menilai bahwa MUSRENBANG bersifat formalitas saja dan belum menjamin
perlindungan partisipasi masyarakat. Seperti halnya yang diberitakan dibeberapa
pemberitaan media15.
Diforum tersebutlah sebenarnya ruang partisipasi masyarakat itu ada untuk
menyuarakan aspirasi maupun gagasan masyarakat sebagai bahan masukan pemerintah
daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan kota. Dalam forum tersebut seluruh
stake holder kota, LSM maupun organisasi kemasyarakatan lainnya berkumpul
membahas masalah kebijakan pembangunan kota. Diharapkan partisipasi masyarakat
dapat difasilitasi di forum ini, sehingga dalam pembangunan masyarakat diposisikan
sebagai subyek pembangunan bukan hanya objek pembangunan.
Hanya saja disampaikan olah Pak Nunung Kasubid Penataan Ruang BAPPEDA
bahwa ketika forum seperti MUSRENBANG, masyarakat belum mampu untuk
mengartikulasikan partisipasinya secara maksimal. Seperti halnya perencanaan yang
diusulkan masyarakat hanya ditujukan untuk wilayah sektoral (kampung, kalurahan) saja
semisal usulan taman kecil dikampung atau kelurahan tertentu. Itupun untuk memenuhi
kebutuhan warga ditingkatan RT/RW/Kelurahan saja. Adapun untuk wilayah kota
masyarakat kecenderungan yang ada belum dapat untuk menyampaikan aspirasinya,
dikarenakan keterbatasan pemahaman dan pengetahuan warga masyarakat mengenai
haknya untuk berperan serta dalam pembangunan kota secara menyeluruh tidak hanya
sektoral RT/RW/kelurahan saja.

14

Untuk lebih jelasnya lihat dalam artikel berjudul “Musrenbang Harus di Kawal Perda”, Solopos, 5 Maret
2010.
15

Lihat Solopos, 2 Maret 2010 dalam artikel “Musrenbang sebagai acuan pembangunan” dan “Musrenbang Harus di
Kawal Perda”, Solopos, 5 Maret 2010.
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Mengetahui kondisi demikian dalam prakteknya pemerintah kota mengupayakan
partisipasi dengan mengundang para ahli dibidangnya untuk memberikan pendampingan.
Pak Nunung menyampaikan bahwa;“ Membangun kota membutuhkan orang yang ahli
dibidangnya kalau tidak justru akan kesulitan sendiri”.
Selain

masalah

diatas

tidak

dapat

dipungkiri

bahwa

memang

dalam

pelaksanaannya MUSRENBANG tidak semanis harapan agar dapat menjadi wadah
aspirasi masyarakat sebagai subyek pembangunan. Seringkali usulan masyarakat yang
berasal dari hasil MUSRENBANGKEL dan MUSRENBANGCAT kandas ketika di
bahas di forum MUSRENBANGKOT dikarenakan usulan yang diajukan tidak diterima
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut juga membuat partisipasi
masyarakat semakin menurun16
Berkenaan dengan kurangnya partsipasi masyarakat dalam memberikan usulan
pengambilan kebijakan pembangunan khususnya public space taman kota maka usulan
yang ada berasal dari pemerintah baik melalui SKPD maupun praksis dari visi misi
Kepada Daerah (Walikota) yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah17. Hanya saja pembangunan yang diusulkan dari atas melalui pemimpin daerah
dan jajarannya seringkali dianggap negatif dan tidak partisipatif. Padahal sebenarnya
tidak demikian. Hal ini memang disebabkan kondisi yang mengharuskan demikian.
Mengingat pengetahuan dan pemahaman hak partisipasi SDM masyarakat sendiri.
Adapun Ibu Mila Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan BAPPEDA berpendapat
bahwa dalam pengambilan kebijakan pembangunan kota ada beberapa sumber
perencanaan diantaranya;
1. MUSRENBANG
2. Visi misi walikota (aspirasi pemimpin daerah)
3. Arah kebijakan pusat/ propinsi
4. DPRD
16

Lihat dalam Solopos, 27 Maret 2010. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan
Kota (Musrenbangkot) turun hingga 30%. Turunnya angka partipasi tersebut mulai tampak setidaknya
dalam lima tahun terakhir pelaksanaan Musrenbangkot, termasuk dalam Musrenbangkot 2010 yang digelar
di Pendapi Gede, kompleks Balaikota, Sabtu, 27 Maret 2010. Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto
mengakui menangkap perubahan tingkat partisipasi dari tahun ke tahun selepas tahun keenam pelaksanaan
Musrenbangkot. Budi menduga kondisi tersebut disebabkan masyarakat jenuh dengan model penjaringan
program yang tak berubah selama 10 tahun berjalan.
17
Ditetapkan dalam Perda No.2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kota Surakarta tahun 2005-20010. (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 No.2)
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5. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan musrenbang (1 tahun sekali)
(Januari-Maret = perencanaan termasuk didalamnya penganggaran) Dengan demikian
memang dalam pembangunan kota tidak bisa serta merta diartikan tidak partisipatif
ketika proses MUSRENBANG tidak maksimal. Selain itu beliau juga menyatakan bahwa
tidak tepat jika kebijakan pembangunan kota yang berasal dari inisiatif walikota dan
jajaran pemerintah kota dianggap tidak partisipatif. Karena bagaimanapun yang memilih
Walikota adalah mayoritas masyarakat Surakarta. Selain itu, tentunya walikota juga
memiliki sistem penjaringan aspirasi sendiri yang nantinya diusulkan dan dimintakan
persetujuan dalam MUSRENBANG.
II. Manajemen Pelestarian Taman Kota di Solo
DKP Penanggunggjawab Pelestarian Taman Kota
Bagaimana managemen pelestarian ruang publik taman kota yang telah maupun
dalam proses pembangunan?. Pembangunan kota merupakan upaya pemerintah kota
untuk mewujudkan ketersediaan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pembangunan fisik Kota Solo berupa taman kota merupakan upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat kota ini untuk berinteraksi, berekreasi dan kegiatan sosial lainnya.
Sekarang, salah satu kebutuhan penting masyarakat ini telah diupayakan oleh pemerintah
kota melalui renovasi taman kota lama yang beralih fungsi sampai dengan pembangunan
taman baru. Terdapat berbagai taman sekarang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
diantaranya; taman balaikambang, taman sekartaji, taman gilingan, maupun taman
monumen 45. Taman Gilingan dan Sekartaji adalah taman yang baru dibangun yang
berlokasi di sepanjang bantaran kali anyar. Sedangkan taman balai kambang dan
monumen 45 adalah taman kota lama yang baru saja selesai direnovasi.
Pepatah mengatakan mempertahankan suatu pencapaian lebih sukar daripada
meraihnya. Merujuk pada pepatah tadi, Pemerintah Kota Solo saat ini nampaknya telah
berupaya untuk meraih target pembangunan fisik kota yaitu taman kota sebagai sarana
publik space. Sekarang beberapa taman kota yang indah telah tersedia yang selanjutnya
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hanya saja seperti kita ketahui bahwa maintenance
menjadi kata kunci dalam upaya pelestarian guna mempertahankan taman kota yang
indah dan bersih itu. Jangan sampai taman kota yang indah dan menjadi dambaan
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masyarakat berubah menjadi kawasan pedagang kaki lima (PKL) seperti halnya taman
monumen 45 beberapa tahun silam. Jangan terulang pengalaman taman Balaikambang
yang menyimpan histori dan suasana eksotis miniatur “kebun raya bogor” kehilangan
keasriannya karena tak terjaga. Pertanyaannya siapa yang selanjutnya akan bertanggung
jawab untuk melestarikan, menjaga kebersihan dan keindahan taman ini agar tetap lestari.
Mengingat biaya pembangunan maupun renovasi taman kota yang begitu besar akan siasia ketika hasil pembangunan segera rusak kembali ketika tidak dijaga dan dilestarikan.
Keberlangsungan taman kota harapannya tidak terhenti hanya pada periode seorang
walikota namun juga berkelanjutan dimasa depan.
Hasil wawancara penulis dengan Kepala DKP Drs. Satrio Teguh Subroto
sekiranya dapat menjadi jawaban atas pertanyaan diatas. Managemen atau tata kelola
taman Kota di Kota Solo secara struktural berada di bawah tanggungjawab Dinas
Kebersihan dan Pertamanan (DKP). DKP Sendiri memiliki bidang yang membawahi
khusus mengelola pertamanan yaitu bidang pertamanan. Tugas yang dilaksanakan bidang
ini meliputi pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap taman yang
berada di Kota Solo. Jadi, tugas penjagaan keindahan dan kebersihan untuk pelestarian
taman Kota menjadi domain dan tanggung jawab dari DKP.
Meskipun sebenarnya Taman Kota di Solo dibangun di berbagai tempat yang
terletak di berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Solo sampai dengan saat ini belum
ada koordinasi secara struktural dalam birokrasi pemerintahan tersebut untuk juga
melaksanakan fungsi penjagaan dan pelestarian taman kota yang berada diwilayah
masing-masing kecamatan atau kelurahan. Adapun untuk melibatkan peran masyarakat
sekitar maupun pengguna taman kota untuk penjagaan dan pelestarian nampaknya saat
ini masih sulit. Kesadaran masyarakat untuk ikut merasa memiliki dan melestarikan
taman kota masih minim, sehingga selama ini masyarakat hanya menjadi pengguna dari
taman kota saja. Disamping itu, Pemerintah Kota sendiri diawal perencanaan
pembangunan taman kota belum memiliki konsep mengenai bentuk peran serta
masyarakat dalam rangka penjagaan dan pelestarian taman kota dan ini masih menjadi
pekerjaan rumah pemerintah Kota Surakarta untuk merumuskan konsep pelibatan
maupun peran serta masyarakat menjaga sarana taman kota sebagai aset masyarakat.
Sehingga masyarakat merasa memiliki dan penduli untuk menjaga dan melestarikan.
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Meskipun sebenarnya berbicara mengenai pelibatan masyarakat dalam menjaga taman
kota seharusnya di lakukan sejak perencanaan pembangunan taman, sehingga dari awal
masyarakat merasa bertanggungjawab18.
Walaupun memang disampaikan bahwa kedepannya akan digodok kosep
Kelompok Kerja (POKJA) antara DKP dengan kelurahan untuk managemen dan
pelestarian taman kota guna mewujudkan peran serta masyarakat. Kondisi yang demikian
menunjukkan tugas berat yang diemban oleh DKP sebagai penanggung jawab tunggal
fungsi penjagaan dan pelestarian taman kota.
Prakteknya DKP dalam mengelola managemen dan pelestarian taman kota selama
ini menemui berbagai problematika yang dilematis, diantaranya:
a. Untuk Seluruh ruang terbuka hijau di Kota Solo (termasuk didalamnya taman
kota) yang total luasnya kurang lebih 10-15 hektar fungsi pengawasan,
pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan setiap harinya hanya dilakukan oleh 210
orang, yang merupakan pegawai DKP. Pelaksanaannya, pelaksanaan fungsi
dibagi menjadi 4 Rayon, Solo wilayah utara dan Selatan, Solo Wilayah Timur dan
barat. Jika di rata-rata setiap rayon di Kota Solo hanya di lakukan oleh 1-5 orang
petugas.
b. Jumlah taman yang semakin bertambah setiap tahunnya tidak diimbangi dengan
pendanaan dari APBD untuk pengelolaan dan pelestariannya. Anggaran yang
dibutuhkan dari tahun ke tahun justru semakin menurun berbanding terbalik
dengan kebutuhan. Tiga tahun terakhir aggaran pemeliharaan kurang lebih 1 M
padahal jika merujuk kepada anggaran ideal untuk maintainance kira-kira
dibutuhkan 4-8 Milyar.
c. Adanya prioritas perawatan untuk penjagaan dan pelestarian taman kota
mengingat anggaran perawatan yang terbatas. Mengingat terbatasnya anggaran
perawatan taman kota maka pembiayaan anggaran taman dilakukan secara
selektif. Hal ini terpaksa dilakukan karena memang minimnya anggaran untuk itu.
Adapun dalam pelaksanaannya taman kota yang kelihatan dan populer
diutamakan untuk dikelola sedangkan taman-taman kelas dua atau tiga tidak dapat
terurus.
18

Mengenai hal perencanaan pembangunan taman kota telah diulas dalam pembahasan rumusan awal
mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan taman kota.
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Kondisi Taman Kota
Seperti disampaikan dimuka bahwa dengan managemen pelestarian taman kota
yang hanya dibebankan kepada Dinas kebersihan dan pertamanan ditemui berbagai
persoalan dilematis yang imbasnya adalah pada kualitas perawatan yang diperoleh. Hasil
observasi peneliti menunjukkan bahwa di beberapa kawasan taman kota menunjukkan
bahwa taman nampak kurang terawat dan mulai mengalami berbagai kerusakan.
Tabel I
Bentuk Kerusakan Taman Kota
Nama Taman
Taman Tirtonadi

Kerusakan
Keterangan
- Bangunan taman retak- Bagunan retak meliputi:
retak

tangga batu dan dinding

- Lampu
taman

disepanjang batu kemudian dinding batu
bagian

pinggir yang copot.

sungai hilang dan tidak Tidak diketahui lampu tidak
berfungsi

ada sejak kapan

- Pepohonan

bagian Tempat sampah seharusnya

bawah mati

ada tutup dari besi namun

- Tempat sampah

rusak ada yang hilang bahkan ada

dan hilang

tempat sampah yang hilang

- Corat-coretan didinding dari tempatnya
tembok taman
- Air mancur yang tidak
berfungsi
- Sampah dan genangan
Taman Sekartaji

air dilantai taman
- Sampah berserakan
- Corat-coretan
beberapa tempat

Sampah

berserakan

di

di sekitar taman khususnya di
belakang topeng dan tulisan
taman sekar taji
Coret-coretan

ada

di

berbagai sisi seperti halnya
di batu peresmian taman, di
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balik tugu tulisan sekartaji
dan di dinding sungai.
Di

sekartaji

tempat
Taman Balekambang

- Beberapa

belum

ada

sampah

yang

disediakan.
tempat Hilangnya huruf

dalam

Sampah rusak

tulisan tidak segera dibenahi

- Coret-coretan

sampai dengan saat ini.

dibangunan
- Huruf

A

dalam

rangkaian huruf tulisan
taman

balekambang

hilang
Kondisi taman yang kurang terawat dan terjaga akan berimbas kepada manfaat
yang diperoleh masyarakat dari keberadaan taman kota itu sendiri. Taman Kota secara
umum memiliki tiga fungsi diantaranya, fungsi sosial, fungsi estetika dan fungsi ekologis.
Dengan matinya pepohonan, kerusakan lampu, rusaknya tembok, corat-coretan, sampah
berserakan tentunya akan mengurangi bahkan menghilangkan fungsi taman yang
seharusnya. Betapa tidak ketika fasilitas taman kota banyak mengalami kerusakan, coratcoretan atau sampah yang berserakan pastinya estetika atau keindahan, kenyamanan
taman kota berkurang. Hal ini akan menjadikan masyarakat enggan untuk berkunjung ke
taman tersebut. Taman Tirtonadi dan sekartaji bisa menjadi contoh riil, taman ini relatif
sepi pengunjung. Taman gilingan yang berada di depan terminal tirtonadi pada malam
hari sangat gelap membuat masyarakat enggan untuk menikmati pemandangan alam
maupun panorama disekitar taman pada malam hari disana. Padahal diawal peresmiannya
lampu-lampu indah menerangi taman tersebut disepanjang dinding batas sungai. Namun
sekarang lampu-lampu penerangan yang berjajar disepanjang pembatas taman dan sungai
sudah hilang dan rusak hanya tersisa kabel-kabel lampu saja.
III. Pemanfaatan Taman Kota Oleh Masyarakat
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Keberadaan ruang publik yang representatif tentunya menjadi dambaan warga
masyarakat. Mengingat masyarakat membutuhkan ruang sosial alternatif untuk
berinteraksi, rekreasi dan melaksanakan kegiatan sosial lainnya guna menghilangkan
kepenatan setelah melaksanakan berbagai aktifitas dan kesibukan khas masyarakat kota.
Taman kota adalah salah satu sarana ruang publik yang dapat dipergunakan dan menjadi
pilihan masyarakat untuk merelaksasi diri sekaligus berinteraksi dengan masyarakat yang
lain dari berbagai kelas. Menikmati nyamannya angin semilir dibawah pohon rindang
maupun sekedar melepas penat dengan duduk bersantai, bersepeda maupun berjalan-jalan
di taman kota. Kesemuanya merupakan hak masyarakat untuk memperoleh kemanfaatan
dari pembangunan public space taman kota oleh pemerintah daerah.
Taman kota harapannya dapat dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan yang
positif oleh masyarakat, baik untuk sarana olah raga, rekreasi maupun sekedar untuk
tempat nongkrong dan ngobrol masyarakat. Manfaat sosial keberadaan taman kota
disamping manfaat ekologis dan estetika diharapkan diperoleh masyarakat.
Berkenaan dengan pembangunan taman kota, pemerintah daerah memiliki visi
pemanfaatan taman kota. Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Solo, Supono pada
peresmian taman tirtonadi pernah menyampaikan bahwa ”Tujuan pembangunan taman
selain untuk keindahan kota juga untuk perbaikan dan perlindungan sumber daya air
bantaran Kali Anyar dan sebagai paru-paru kota. Pada kesempatan yang sama walikota
menyampaikan bahwa pembangunan taman ini nantinya untuk mewujudkan visi Kota
Solo menjadi Kota Bunga dan Pohon. Selain pelestarian sungai sebagai fungsi hidup serta
perbaikan sumber daya air sekaligus wisata air19, juga menyongsong Solo Kota Pohon
dan Bunga dan juga penanggulangan dampak global warming. Jadi disamping fungsi
sosial penekanan pembangunan kota terletak pada perwujudan fungsi ekologis.
Hal diatas adalah idealita yang diharapkan hanya saja saat ini realitasnya berbeda.
Taman Kota kalau dimanfaatkan dengan baik tentunya hal tersebut sesuai dengan
harapan dari pemerintah namun kalau sebaliknya justru menjadi masalah baru bagi
pemerintah. Tidak dipungkiri bahwa pemanfaatan taman kota selama ini barangkali tidak
19

Bahkan rencananya, tahun 2009 Taman Tirtonadi akan dikembangkan lagi, dengan membuat bendungan
Kali Anyar di sisi timur jembatan Nusukan, sehingga permukaan air di sisi taman bisa dipertahankan
hingga bisa dimanfaatkan untuk wisata sungai. Suatu saat nanti, menurut Joko Widodo, masyarakat bisa
berperahu ria atau berjet sky di perairan Kali Anyar (Kedaulatan Rakyat, 14 Februari 2008).
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sesuai dengan tujuan semula, seperti halnya taman kota yang dijadikan tempat mangkal
PSK, tempat mesum, tempat mabuk maupun tempat berjudi.
Untuk melihat bagaimana fakta dilapangan peneliti mencoba melakukan
pengamatan dan juga wawancara terhadap warga sekitar taman kota. Namun tidak semua
taman diteliti hanya beberapa sampel taman yang dijadikan acuan pengambilan dasar
fakta pemanfaatan taman kota. Beberapa taman tersebut diantaranya Taman Tirtonadi,
Taman Balaikambang, Taman Sekartaji, Taman Monumen 45.
Dalam pengamatan peneliti beberapa hal menjadi catatan adalah taman kota
belum dimanfaatkan secara maksimal baik oleh pemerintah kota maupun masyarakat.
Ketika ditanyakan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan memang belum ada data
yang mencatat aktifitas apa saja yang dilakukan warga termasuk dalam memanfaatkan
fasilitas yang tersedia. Sehingga catatan rigit mengenai pemanfaatan taman kota belum
tersedia. Penelitian ini mencoba mengungkap hal tersebut.
Berikut ini peneliti paparkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti terhadap
masyarakat sekitar dalam sebuah tabel.
Tabel II
Pemanfaatan Taman Kota oleh Masyarakat
Taman
Taman Balekambang Tempat

Fasilitas
duduk, Parkir,

Aktifitas Masyarakat
Arena Olah Raga, Berdiskusi,

pertunjukan (altar teater), Gedung Pacaran, Bersepeda, JalanKetoprak

(Pagelaran),

Mushola,

Hotspot,

Danau, jalan, Bermain gitar, Out

Kolam

air Bond, Event-event

besar, Kolam air, Berbagai macam masyarakat/Pemerintah
tumbuh-tumbuhan
Taman Sekartaji

rindang, Kota

peliharaan rusa
Taman memanjang dibibir sungai, Bersepeda, Pacaran, JalanParkir

belum

penerangan

tersedia,

lampu Jalan, Beristirahat,
Memancing, Refresing,
Refresing teman2 dari
YPAC, Tempat mesum,

Taman Gilingan dan

mabuk-mabukan20
Arena pertunjukan (altar teater), Beristirahat (tiduran),
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Tirtonadi

Air mancur, Pakir, Hotspot, Lampu Tempat pangkalan ojek,
penerangan

pangkalan becak,
nongkrong, bermain anak-

Taman Monumen 45

Pagar

besi

yang

anak, memancing
mengelilingi Olah raga, bermain anak-

taman. Tempat duduk, permainan anak, jalan-jalan, berjualan,
anak-anak.

event peringatan hari
bersejarah, nongkrong,
pacaran

Adapun berikut adalah deskripsi beberapa aktifitas pemanfaatan taman kota oleh
masyarakat:
Lampu penerangan taman kota yang minim dimanfaatkan secara negatif oleh
masyarakat untuk melakukan perbuatan mesum dan mabuk-mabukan. Seperti halnya
yang terjadi di Taman Sekartaji. Kondisi ini justru meresahkan warga masyarakat sekitar
kawasan. Untuk taman kota yang lain suasana malam yang sepi dan remang-remang
dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya kaum muda untuk berpacaran hal tersebut
nampak di beberapa taman kota sebagaiman disebutkan dalam tabel diatas. Untuk taman
kota yang lampunya sangat minim bahkan tanpa lampu cenderung memberikan peluang
untuk disalahgunakan pemanfaatannya.
Terdapat beberapa fasilitas yang ada di taman kota namun tidak berfungsi antara
lain hotspot di taman tirtonadi. Hal ini penting untuk diungkap, mengingat pada
peresmian hotspot Walikota berjanji akan menyediakan layanan hotspot dibeberapa
kawasan public space di Kota Solo, pemerintah kota berangan menjadikan Solo menjadi
Solocybercity. Seperti yang disampaikan Jokowi beberapa tahun yang lalu pada
peresmian hotspot di kawasan taman gilingan. Adapun air mancur yang ada di taman
tirtonadi saat ini juga tidak difungsikan.
Dua tahun mendatang, Solo memiliki lima lokasi free hot spot, yaitu di Taman
Air Balekambang, Kompleks Balaikota, Ngarsopura depan Mangkunegaran,
20

Mengenai hal ini dapat dibaca selengkapnya diharian Joglo Semar 15 Desember 2009. Warga Kandang
Sapi, Jebres mengeluhkan keadaan Taman Sekar Taji yang sering dimanfaatkan oleh anak muda sebagai
tempat mesum. Menurut warga, setiap malam minggu taman tersebut selalu digunakan sepasang anak muda
untuk berpacaran. Lebih mengkhawatirkan lagi taman yang berada di tepi Kali Anyar tersebut sering
digunakan untuk pesta minum-minuman keras
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Jurug dan Taman Tirtonadi. “Tahun 2010 kita memang mencanangkan diri
menjadi kota teknologi,” papar Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) di sela-sela
launching area hotspot untuk ruang publik di Taman Tirtonadi.21
Namun sekarang yang terjadi hotspot di Gilingan tidak berfungsi. Selain itu ditilik
dari sisi kenyamanan, keamanan, penerangan taman gilingan masih diragukan faktanya.
Terlebih lagi kunjungan masyarakat untuk pemanfaatan hotspot di gilingan tidak peneliti
temukan.
Selain itu didua tempat yang berbeda yaitu taman balekambang dan taman
gilingan terdapat arena pertunjukan (altar teater/ kesenian) yang sedianya dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat nguri-nguri budaya atau aktifitas kesenian yang
lain nampak sepi sunyi dari kegiatan-kegiatan yang diharapkan. Sekiranya pemerintah
kota memperhatikan hal ini, mengingat fasilitas tersebut dibangun untuk masyarakat
dengan anggaran yang besar sehingga sayang sekali ketika justru minim pemanfaatan
dari masyarakat. Perlu diketemukan sebab kenapa kondisinya demikian atau mungkin
diperlukan stimulus berupa aksi sosialisasi lebih masif mengenai pemanfaatan taman oleh
masyarakat atau inisiatif penyelenggaraan kegiatan rutin dilokasi tersebut.
Taman Kota sebagai public space harapannya tentu dapat dimanfaatkan oleh
seluruh masyarakat tanpa sekat-sekat diferensiasi apapun. Sehingga taman-taman kota
mampu menjadi ruang egaliter yang menyatukan seluruh warga di Kota ini tanpa kecuali.
Dengan demikian seharusnya taman kota juga menyediakan fasilitas khusus untuk warga
masyarakat different ability (diffabel). Mengingat sejatinya masyarakat diffabel solo juga
membutuhkan ruang publik. Ketika mengamati lebih dekat Taman Sekataji nampak
bahwa fasilitas untuk masyarakat diffabel belum tersedia. Bahkan persoalan fasilitas
untuk diffabel juga belum terdapat di taman kota yang lain. Hal ini perlu menjadi catatan
mengingat Solo sebagai salah satu kota yang telah memberikan jaminan keadilan bagi
warga diffabel melalui Peraturan Daerahnya.
Selama ini taman balekambang masih menjadi taman kota yang paling ramai
dikunjungi dan dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas publik.
Mulai dari kegiatan (event) olah raga, reuni, diskusi, jalan-jalan dan lain sebagainya.
Terlepas dari keunggulan fasilitas maupun luas wilayah seharusnya seluruh taman kota
dapat ramai dikunjungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
21

Joglo Semar, 25 September 2008.
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