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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latarbelakang 

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah 

memberi amanat sekaligus hak bagi daerah untuk menjalankan dan mengatur 

urusan pemerintahannya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah selain atas dasar 

hukum yang berlaku juga sebagai pelaksanaan dari tuntutan global dimana daerah 

harus diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam 

mengatur dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. 

Demikian juga dengan adanya otonomi daerah akan mendorong daerah untuk 

meningkatkan daya saingnya. Setiap daerah mempunyai problem publik, 

kesejahteraan, dan kebijakan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan mempunyai wewenang untuk menentukan 

permasalahan mana yang akan dijadikan prioritas di wilayah yang menjadi 

kewenangannya. Penentuan masalah ini ada dalam siklus kebijakan yang disebut 

dengan penetapan agenda (agenda setting). 

Adapun urgensi dari studi mengenai penetapan agenda ini terletak pada 

posisi sentral dari penetapan agenda itu sendiri, bahwasanya pembuatan kebijakan 

tidak dapat dipahami tanpa memahami terlebih dahulu mengenai proses penetapan 

agenda dimana aktor-aktor kebijakan menaruh perhatian kepada berbagai masalah 

untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan publik. Arah kemana perhatian tersebut 

ditujukan juga turut menggambarkan ―wajah kedua dari kekuasaan‖ yang mana 

merupakan titik krusial dalam suatu sistem politik. Selain itu, memahami proses 

penetapan agenda juga dapat membantu untuk lebih memahami bagaimana isu-isu 

publik berubah seiring waktu, yang tentu saja, akan berpengaruh pada perubahan 

kebijakan (Araral, dkk, 2013 : 167). Berbagai studi mengenai kebijakan publik 

hampir secara eksklusif berfokus pada implementasi dan evaluasi, padahal 

sejatinya setiap tahapan dari kebijakan publik adalah subyek bagi tindakan 

pemerintah. Studi mengenai penetapan agenda juga bermanfaat untuk menegaskan 

bahwa penetapan agenda kebijakan bukanlah sebuah proses yang didorong secara 

eksogen dan berada diluar kegiatan pemerintah, melainkan sebuah praktik di mana 
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pemerintah berupaya mengendalikan isu yang menonjol untuk masuk ke dalam 

agenda dalam upaya mengelola atau mengarahkan jadwal dan agenda kebijakan 

mereka sendiri (Howlett dan Shivakoti, 2014 : 2) 

Proses penetapan agenda tidaklah lepas dari proses politik. Berbagai isu 

dan permasalahan yang terjadi kemudian saling diperebutkan untuk dijadikan 

agenda oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Masing-

masing dari mereka akan berusaha mengangkat isu yang dianggap penting untuk 

mendapat perhatian masyarakat dan pembuat keputusan. Penetapan suatu isu atau 

permasalahan untuk masuk menjadi agenda pun tidaklah lepas dari peran pihak 

yang memiliki power dan/atau pengaruh yang besar.   

Sebuah isu atau permasalahan tidaklah langsung dapat masuk ke dalam 

agenda kebijakan karena ketika individu atau kelompok tertentu ingin 

memasukkan permasalahan tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka 

menggambarkan permasalahan, dan memutuskan apakah permasalahan tersebut 

benar-benar ―masalah‖ adalah hal yang sangat penting dalam penyusunan agenda 

kebijakan. Birkland (2016 : 134-135) menegaskan, hanya menyatakan bahwa 

sesuatu adalah benar-benar masalah tidaklah cukup. Perlu upaya lebih untuk 

meyakinkan orang lain bahwa permasalahan tersebut nyata atau bahwa masalah 

yang diangkat adalah masalah sebenarnya. Pihak yang mampu menggambarkan 

masalah dengan efektif akan memperoleh keuntungan dalam debat kebijakan, 

yang mana mereka akan dapat menentukan apa yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikan isu atau permasalahan tersebut. Dengan kata lain, dalam proses 

penetapan agenda kebijakan, akan selalu ada aktor yang lebih dominan dan 

memiliki kemampuan (kekuasaan) yang lebih dibandingkan dengan aktor lainnya. 

Setelah diputuskan bahwa suatu permasalahan akan ditindaklanjuti, maka yang 

lain akan didiamkan, setidaknya untuk beberapa waktu yang telah ditentukan 

(Anderson, 2003 : 85).  Disinilah peranan politik begitu kuat, dimana akan ada 

proses tawar-menawar atau deal tertentu antara para aktor. Berhasil atau tidaknya 

suatu isu yang diangkat masuk ke dalam agenda kebijakan tergantung kemampuan 

tawar-menawar (bargaining power) dan mengelola sumber daya yang dimiliki 

oleh aktor tersebut . 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-3 

 
SKRIPSI                        ANALISIS PERAN AKTOR..               ALEXANDRA A. A 

Dalam proses perumusan kebijakan publik, terutama pada tahap 

penetapan agenda, orientasi aktor merupakan kunci utama yang turut mewarnai 

arah kebijakan yang dihasilkan dan tindakan apa saja yang akan diambil oleh 

aktor yang terlibat terkait dengan perannya dalam perumusan kebijakan publik. 

Oleh karena itu kajian mengenai aktor dalam perumusan kebijakan publik, 

terutama pada tahap penetapan agenda menjadi penting karena beberapa hal 

berikut : 1) kajian mengenai aktor turut memperhitungkan orientasi dan 

kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik 

sebagai pemangku kepentingan (stakeholder), 2) adanya perbedaan tingkat tingkat 

tawar menawar (bargaining) dan latarbelakang sosial ekonomi masing-masing 

aktor (Prasetyo, 2008 : 115). Perbedaan tingkat tawar menawar ini salah satunya 

karena adanya perbedaan kedudukan atau posisi aktor tersebut dalam proses 

perumusan kebijakan publik, 3) aktor merupakan salah satu dari beberapa faktor 

kritis yang diterima secara umum yang mempengaruhi pengembangan kebijakan 

selain institusi dan ide. Selain itu, adanya fakta bahwa struktur politik, ekonomi, 

dan sosial di sekitar aktor tersebut mempengaruhi ide, orientasi, dan perilakunya 

dalam pengembangan kebijakan. (Howlett, dkk, 2009 : 50). 

Peran aktor dalam perumusan kebijakan selalu menarik untuk dibahas 

terutama di Surabaya. Surabaya dikenal memiliki walikota yang disiplin, tegas, 

dan memiliki kemamuan politik yang kuat untuk mengubah wajah kota Surabaya. 

Sosok Walikota Surabaya juga dikenal sangat pro rakyat dan memiliki perhatian 

besar dalam permasalahan lingkungan , salah satunya melalui gebrakan yang 

dibuat oleh walikota Surabaya dan banyak menjadi pemberitaan di media massa 

adalah kebijakan pembangunan taman-taman kota hingga sukses membawa 

Surabaya meraih berbagai penghargaan di bidang lingkungan seperti penghargaan 

adipura, rekor muri untuk taman kota, ASEAN Environmentally Sustainable City 

Award, Indonesia Green Region Award (IGRA), dan dinobatkan sebagai kota 

terindah di dunia mengalahkan Santa Fe dalam ajang Guangzhou International 

Award di kategori City of Tour choice (Surabaya.go.id). Hal tersebut pada 

akhirnya membuat Surabaya menjadi kota yang memiliki citra green city. Bahkan, 

Singapura tertarik untuk belajar kepada Surabaya dan mengakui Surabaya punya 
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keunggulan pada penataan lingkungan yang lebih hijau dan asri 

(dispendik.surabaya.go.id). 

Penelitian mengenai peran aktor dalam penetapan agenda kebijakan 

pembangunan taman kota di Surabaya dirasa perlu untuk dilakukan berdasarkan 

pada beberapa pemikiran berikut 1) keberadaan taman kota yang meskipun 

dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk hiburan dan berinteraksi, 

memberi keuntungan bagi pedagang-pedagang kecil, namun keberadaannya 

tidaklah menyentuh permasalahan lain yang lebih mendasar di Surabaya seperti 

masalah sampah, banjir, atau tidak adanya transportasi publik yang terintegrasi. 

Mengingat kualitas suatu kebijakan salah satunya dinilai berdasarkan 

kebermanfaatannya, demikian juga dengan taman kota, apakah dapat dinikmati 

atau bermanfaat bagi seluruh warga kota Surabaya? Karena bagaimanapun 

masalah sebuah kota sangatlah kompleks. 2) tidak konsistennya Pemerintah Kota 

Surabaya dalam menerapkan sejumlah konsep pembangunan kota hijau yang telah 

dibuatnya 3) adanya permasalahan lain yang belum terselesaikan oleh Pemkot 

diantaranya penataan PKL, penertiban pemukiman kumuh di Surabaya Utara, dan 

kegagalan reboisasi hutan mangrove di Kawasan Pesisir Timur Kota Surabaya 

yang akan dijelaskan lebih lanjut. 

Perlu digarisbawahi, bahwasanya citra suatu daerah juga akan bergantung 

pada bagaimana pemimpin daerah tersebut membentuknya. Perhatian dan 

keberpihakan pemerintah akan terlihat melalui berbagai kebijakan dan tindakan 

yang dilakukannya (Aminah, 2015 : 61). Selain itu, nilai-nilai yang dipegang oleh 

aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan juga akan mempengaruhi masalah 

mana yang akan didahulukan dan kebijakan seperti apa yang akan dibuat. Seperti 

yang dikatakan oleh Almond dan Verba, hal tersebut didasari oleh adanya 

keterkaitan antara penampilan rezim pemerintahan yang tergambar dalam model 

dan sifat kebijakan yang dibuatnya dengan tipologi budaya politik masyarakatnya 

(Prasetyo, 2008 : 116). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melalui 

kebijakan yang dibuatnya memilih untuk membentuk citra kota Surabaya menjadi 

kota hijau dengan membangun banyak taman sebagai sarana masyarakat untuk 
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saling berinteraksi karena masyarakat Surabaya dikenal dengan karakter grapyak 

(mudah berbaur) dan senang nongkrong.  

Pembangunan taman-taman kota tentu saja tidak lepas dari peran dan 

nilai-nilai yang dibawa oleh Walikota Surabaya sebagai pihak yang mencetuskan 

gagasan mengenai hal tersebut densgan harapan dapat mengubah citra Kota 

Surabaya menjadi kota yang ramah lingkungan. Bahkan pembangunan taman kota 

dianggap sebagai salah satu solusi masalah kota yang menimbulkan dampak pada 

lingkungan (Surabaya.go.id, diakses pada tanggal 20 Januari 2020). Dapat 

dikatakan bahwa peran walikota sangat besar dalam penetapan agenda kebijakan 

atau masalah-masalah apa yang akan dijadikan suatu kebijakan. Meskipun tentu 

saja, dalam prosesnya akan ada proses tawar-menawar yang terjadi. Namun 

keputusan final tetap ada pada walikota sebagai pejabat politik tertinggi dalam 

lingkup perkotaan. Hal tersebut dapat kita lihat pada visi yang tertera dalam 

RPJMD periode 2016-2021 visi Kota Surabaya membawa unsur ekologi 

kedalamnya yaitu ―Surabaya kota sentosa yang berkarakter dan berdaya saing 

global berbasis ekologi‖. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus Pemerintah 

Kota Surabaya  adalah membangun atau menata kota dengan memerhatikan aspek 

lingkungan. Hal tersebut cukup dilematis, karena sebenarnya Kota Surabaya 

memiliki banyak isu lingkungan hidup lain yang juga layak mendapat perhatian 

perhatian. Tetapi berbagai penelitian yang ada, dan banyak pemberitaan media 

menunjukan bahwa perhatian kebijakan Pemerintah Kota Surabaya adalah 

kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) khususnya taman-taman kota. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sahab (2017) melalui survey 

massa dan survey opinion leaders, kebijakan pemerintah kota (dalam hal ini 

walikota) yang dinilai paling berhasil adalah kebijakan yang terkait dengan 

pembangunan RTH khususnya taman. Hasil dari survey tersebut dapat dilihat 

melalui diagram berikut. 
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grafik 1. kebijakan walikota Surabaya yang dinilai berhasil 

     Sumber : data penelitian oleh Ali Sahab (2017) 

Hal tersebut tentunya dapat kita lihat secara nyata dari setiap sudut kota 

Surabaya yang semakin hijau dari tahun ke tahun. Banyaknya jalur hijau dan 

keberadaan taman-taman kota sebagai tempat bagi warga Surabaya untuk 

berinteraksi, melepas penat, mengadakan berbagai kegiatan, penyaluran 

kreatifitas, pengobatan gratis, dan lain sebagainya. Sementara kita juga dapat 

melihat, isu atau permasalahan yang lain tidaklah populer dibandingkan topik 

tentang penyediaan taman. Data lainnya yang menunjukkan fokus kebijakan 

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

khususnya dalam bentuk taman adalah pengambil alihan tigabelas eks SPBU, 

dimana ketigabelas eks SPBU tersebut kemudian dialihfungsikan menjadi taman-

taman kota baik taman aktif maupun taman pasif. 
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Tabel 1.1. ex SPBU yang dialihfungsikan 

No Lokasi Luas (m2) 

1. Ex SPBU J.A Suprapto 831 

2. Ex SPBU Biliton 1.519,5 

3. Ex SPBU A. Yani 1.850 

4. Ex SPBU Indrapura 1.565 

5. Ex SPBU Kombes Pol. M. 

Duryat. 

1.796 

6. Ex SPBU Komplek RMI 1.411 

7. Ex SPBU Krembangan  1.100 

8. Ex SPBU Ngagel Jaya Utara 940 

9. Ex SPBU Sikatan-Veteran 984,1 

10. Ex SPBU Sulawesi 1.477 

11. Ex SPBU Undaan 1.254,3 

12. Ex SPBU Dr. Soetomo Barat 637,6 

13. Ex SPBU Dr. Soetomo Timur 644 

 Jumlah Total Luas Ex SPBU 16.009,5 

Sumber: Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 

Pemkot Surabaya, tertama sejak kepemimpinan Walikota Tri 

Rismaharini memang memiliki komitmen yang kuat terkait kelestarian lingkungan 

yang diwujudkan melalui pembangunan RTH. Berdasarkan data yang diuraikan 

pada tabel perkembangan jumlah RTH dari tahun 2011-2018, dapat dilihat bahwa 

sejak era kepemimpinan Tri Rismaharini, terus terjadi peningkatan pada luas RTH 

Kota Surabaya terutama pada RTH taman dan jalur hijau. Bahkan pada bulan Mei 

2019, sebanyak 70 taman baru diresmikan oleh walikota sebagai ikon dari Kota 

Surabaya dan sebagai bentuk pemerataan pembangunan (Surabaya.go.id)  
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Tabel 1.2 perkembangan luas RTH di Surabaya 

Jenis RTH 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RTH 

Makam 

 

228,67  

 

228,67  

 

228,69  

 

281,55  

 

281,55  

 

285,53  

 

285,53  

 

283,53 

 

RTH 
Lapangan 

dan Stadion 

 

346,47  
 

 

346,47  
 

 

346,47  
 

 

346,55  
 

 

346,55  
 

 

350,34 
 

 

352,50 

 

355,19 

 

RTH 
telaga/ 

waduk/ 
boezem 

 

144,33  
 

 

144,33  
 

 

144,33  
 

 

176,42  
 

 

176,42  
 

 

191,86 

 

191,86 

 

191,86 

RTH 

kawasan 
lindung dan 

pesisir 
timur 

 

4197,3
4  

 

 

4197,3
4  

 

 

4198,54  
 

 

4198,5
4  

 

 

4203,6
7  

 

 

4548,5
9 

 

4548,5
9 

 

4548,5
9 

 
RTH hutan 

kota 

 
41,89  

 

 
41,89  

 

 
41,89  

 

 
41,89  

 

 
41,89  

 

 
45,23 

 

 
48,01 

 
88,88 

 
RTH taman 

dan jalur 
hijau 

 
1605,4

6  
 

 
1618.8

9  
 

 
1623,28  

 

 
1.641,

20 

 
1642,9

5  
 

 
1643,5

5 

 
1646,1

7 

 
1649,2

7 

 

Jumlah 

luasan 

RTH  

publik 

total (ha) 

 

6.681,3

5  

 

 

6.694,

86  

 

 

6.716,7

7  

 

 

6.837,

48  

 

 

6.853,4

6 

 

7.267,7

2 

 

7.275,2

7 

 

7321,9

3 

Luas kota 

surabaya 

(ha) 

 

33.048 

 

33.048 

 

33.048 

 

33.048 

 

33.048 

 

33.044 

 

33.451 

 

33.451 

Prosentase 

luas RTH 

terhadap 

Luas Kota 

(%) 

 

20.22  

 

 

20.26  

 

 

20.32  

 

 

20.69  

 

 

20.74  

 

 

21,73 

 

21,78 

 

21,89 

Sumber : RKPD Kota Surabaya Tahun 2019 

Dari data tersebut dapat disimpulkan pula pembangunan RTH lebih fokus 

pada RTH taman dan jalur hijau yang luasnya secara konsisten terus naik 
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dibandingkan dengan hutan kota, ataupun kawasan lindung dan pesisir timur yang 

pada dasarnya, juga perlu untuk diperhatikan dalam pelestarian lingkungan. Selain 

itu, komitmen Pemkot terkait dengan RTH taman dapat dilihat pula melalui data 

evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan daerah khususnya pada bidang 

pengelolaan dan pemeliharaan RTH. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa  

sebagian besar realisasi indikator kinerja  Pemkot melalui Dinas Kebersihan dan 

Ruang Terbuka Hijau melebihi target yang sudah ditetapkan. 
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Sumber : RKPD Kota Surabaya tahun 2019 

 

Tabel 1.3 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Tahun 2017  

Pada Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan RTH 
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Namun, dibalik kesukesan Pemkot Surabaya membentuk citranya 

sebagai green city atau Kota Hijau, ada sejumlah masalah yang seolah luput dari 

perhatian. Dari segi kebijakan, pembangunan RTH di Surabaya merujuk Perda 

RTRW No. 3 Tahun 2007 yang sebenarnya tidak relevan lagi mengingat 

pemerintah pusat sebenarnya sudah mengatur mengenai masa keberlakuan Perda. 

Perda tersebut sempat direvisi namun sejak tahun 2009 mengalami permasalahan 

terkait persetujuan pemerintah pusat sehingga pemberlakuannya pun terhambat. 

Kendati demikian, Pemkot Surabaya tetap menjalankan kebijakan pembangunan 

RTH hingga sekarang dengan mengacu pada Perda tersebut (Aminah, 2015 :67). 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa ada dominasi peran aktor yang kuat dalam 

proses penetapan agenda sehingga kebijakan pembangunan taman-taman kota 

terus berjalan meskipun tanpa perda terbaru yang menaunginya. Padahal, apabila 

dilihat secara politis, ketika kepemimpinan walikota berganti, maka citra 

Surabaya sebagai Kota Hijau sangat mungkin hilang apabila walikota yang baru 

tidak meneruskan kembali kebijakan yang dibuat saat ini melalui visi dan misi 

yang ada. Karena berganti kepemimpinan, juga pasti akan berganti visi dan misi 

sesuai keinginan kepala daerah yang baru. Bahkan, pembangunan taman kota 

masih akan terus berjalan di tahun 2019, dimana akan ada lima taman aktif lagi 

yang dibangun meskipun masih dalam proses lelang dan rencanananya akan 

dibangun 2 taman di daerah Keputih, dan masing-masing 1 taman di Wiyung, 

Balas Klumprik, dan  Kali Kedinding, meskipun kenyataannya, RTH yang 

dikelola pemerintah hingga tahun 2018 mencapai 21,79% . Artinya, telah 

melampaui batas yang ditentukan yaitu 20% (Jawa Pos, edisi 29 Agustus 2019). 

Selain dominasi peran yang besar, dapat pula dilihat adanya orientasi 

dari Pemerintah Kota Surabaya yang cenderung memperhatikan masalah taman-

taman kota dengan harapan akan mampu memperbaiki kualitas udara, membuat 

Kota Surabaya lebih hijau, dan memperindah estetika kota meskipun sebenarnya 

taman-taman kota dapat di desain untuk mengutamakan aspek kebermanfaatan 

lainnya seperti adanya sarana edukasi bagi anak sehingga taman tidak hanya 

sekedar sebagai ―penghias‖ kota. Di sisi lain, sebenarnya terdapat berbagai 

permasalahan yang dapat menjadi agenda kebijakan dan belum mampu 

diselesaikan dengan baik oleh Pemkot Surabaya, yaitu penataan PKL dan 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-12 

 
SKRIPSI                        ANALISIS PERAN AKTOR..               ALEXANDRA A. A 

beberapa tempat yang menjadi perkampungan padat penduduk dan termasuk 

kawasan kumuh, yang sebagian besar berada di wilayah utara Surabaya seperti di 

Kapas Lor, dekat rel kereta api di Sidotopo dan sepanjang jalan perkampungan 

Sawah Pulo, dan sungai yang tercemar dengan limbah.   

 

gambar 1.1 Kawasan kumuh di Surabaya utara  

(daerah Kapas Lor dan dekat rel KA di Sidotopo) foto oleh peneliti.  

Hal tersebut didukung degan data Rencana Program Investasi Jangka 

Menengah (RPIJM) pada bidang cipta karya tahun 2017-2021, bahwa Surabaya 

masih memiliki kawasan kumuh seluas 193,92 Ha. Padahal, untuk mewujudkan 

Kota Hijau yang sesungguhnya, permasalahan kawasan kumuh terlebih dahulu 

harus diatasi. 
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Sumber : dokumen RPIJM bidang cipta karya tahun 2017-2021 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfatikh dan Sulistinah 

(2015), sebenarnya sejak tahun 2013, RTH Kota Surabaya sudah mengalami 

surplus kecukupan sebesar 1.277,21 Ha. Seharusnya, perhatian pemerintah dapat 

dialihkan ke permasalahan lingkungan hidup lainnya untuk dijadikan agenda 

kebijakan. Oleh karena itu, sebenarnya kebijakan pembangunan taman-taman kota 

termasuk ke dalam kebijakan yang gagal. Karena meskipun hal ini membawa 

Surabaya meraih berbagai penghargaan, dan memenuhi kewajiban pemerintah 

untuk menyediakan 20 persen RTH publik, namun sebenarnya kebijakan 

pembangunan taman ini tidak menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya 

terjadi yang sebenarnya dapat menempati agenda yang lebih utama dalam 

kebijakan pemerintah. 

Meskipun demikian, masyarakat nampaknya tidak begitu ‗awas‘ terhadap 

permasalahan tersebut karena apa yang ditawarkan Pemerintah Kota Surabaya, 

Tabel 1.4 Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Surabaya 
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yaitu taman, merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan dimanfaatkan langsung 

oleh warga meskipun bukan merupakan kebutuhan utama sebagai warga suatu 

kota. Masyarakat begitu antusias dan mendukung kebijakan pembangunan taman 

kota yang dicanangkan oleh Pemkot Surabaya. Keberadaan taman-taman kota 

juga menimbulkan rasa bangga sebagai Arek Suroboyo karena taman sudah 

menjadi ikon atau brand image Surabaya. Selain itu, Surabaya juga memiliki 

basis dukungan lainnya pada tataran masyarakat yang disebut dengan green 

society sehingga kritik mengenai kebijakan pembangunan taman menjadi sangat 

minim. Menarik untuk dilihat mengenai dukungan masyarakat ini, seperti apa 

dulunya dukungan tersebut dikumpulkan, bagaimana prosesnya, dan apa yang 

dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam penetapan agenda kebijakan sehingga 

keberadaan green society ini dapat terus ada hingga saat ini dan pada akhirnya 

mampu membentuk pemahaman yang positif di masyarakat tentang pembangunan 

taman yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan permasalahan 

lainnya, yang meskipun juga terkait dengan lingkungan hidup menjadi tidak 

begitu menonjol. 

Beberapa studi terdahulu telah membahas mengenai inkonsistensi 

Pemkot Surabaya namun dengan fokus yang berbeda. Studi oleh Aminah tahun 

2015 dengan judul Konflik dan Kontestasi Tata Ruang Kota Surabaya 

mengungkapkan kritik dibalik pembangunan taman-taman kota sebagai 

pengalihan isu atas ketidakberdayaan dan lemahnya kemampuan tawar-menwar 

Pemkot terhadap pengembang yang terus melakukan ekspansi, serta kegagalannya 

dalam melakukan reboisasi hutan mangrove di kawasan Pesisir Timur. Studi 

kedua, dilakukan oleh Ali Sahab tahun 2017 yang berjudul Realitas Citra Politik 

Tri Rismaharini. Penelitian ini menggunakan persektif kritis yang menghasilkan 

temuan bahwa dibalik pembangunan taman-taman kota dan tindakannya terjun 

langsung membersikan taman maupun saluran air sebenarnya ada usaha untuk 

menciptakan citra politik yang baik di masyarakat dan cenderung menutupi 

realitas yang ada dengan hanya mengerjakan perkerjaan populis dan cenderung 

mengabaikan permasalahan yang lebih mendasar di Surabaya. Kedua penelitian 

tersebut mengangkat permasalahan mengenai pembangunan taman kota, namun 

tidak membahas mengenai penetapan agenda atau agenda setting dan peran aktor-
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aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Maka penulis akan mencoba melihat 

permasalahan ini dari sisi penetapan agenda, khususnya melalui keberadaan aktor 

yang terlibat dan perannya. 

Dalam suatu kebijakan yang telah ditetapkan tentu melibatkan banyak 

aktor dalam perumusannya. Dalam konteks Kota Surabaya, menarik untuk 

melihat bagaimana peran aktor-aktor yang terlibat dalam penetapan agenda, 

sehingga kebijakan pembangunan taman-taman kota menjadi sesuatu yang sangat 

diperhatikan, mengingat pula ada power dan orientasi dari salah satu aktor yang 

melebihi aktor-aktor lainnya. Hal tersebut menjadi semakin menarik mengingat 

sosok Walikota Surabaya adalah tipe pemimpin yang transformasional dan tegas. 

Ketegasan tersebut dapat dilihat melalui tindakan yang dilakukannya yang sering 

terjun langsung ke lapangan, menegur langsung dengan keras birokrat yang 

bertindak tidak disiplin, begitu juga dengan pihak-pihak yang dianggap merusak 

taman-taman kota (Rahmi, 2015; Sahab, 2017).  

Dari aktor yang terlibat, khususnya walikota Surabaya yang dijabat oleh 

seorang perempuan, yang mana juga dijuluki sebagai ―mak e Suroboyo‖, 

membuat kajian ini menarik. Bagaimana tidak, dalam aliran mainstream bahkan 

yang coba diangkat oleh kaum feminis sekalipun perempuan diidentikkan dengan 

sifat yang ramah, penyayang, lebih mengikuti perasaan, welas asih, dan lain 

sebagainya yang kemudian membawa perempuan dipandang sebagai warga kelas 

dua yang tidak terlalu kompeten untuk menduduki jabatan pada ruang-ruang 

publik Tetapi hal yang berbeda kita lihat ada pada diri Walikota Surabaya. 

Sosoknya tegas kepada birokrasi, cenderung otoriter, tetapi disisi lain sangat 

dicintai oleh warga kota Surabaya. Dua hal yang bertolak belakang. Lantas 

bagaimana seorang walikota tersebut memilki power yang besar untuk 

mempengaruhi penetapan agenda? Demikian pula dengan aktor lainnya, 

bagaimana pertarungan nilai-nilai yang dibawa oleh masing-masing aktor hingga 

pada akhirnya kebijakan pembangunan taman kota menjadi yang mendapat 

perhatian yang cukup besar dan berhasil membentuk citra Kota Surabaya menjadi 

Kota Hijau. Adapun judul yang  penulis hendak ajukan dalam penelitian ini 
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adalah ―Analisis Peran Aktor dalam Penetapan Agenda Kebijakan Pembangunan 

Taman Kota di Surabaya‖ 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diajukan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran aktor sebagai bagian dari sub sistem kebijakan 

dalam penetapan agenda kebijakan pembangunan taman kota 

yang telah berlangsung? 

2. Bagaimana aktor  yang terlibat mampu menggerakan masyarakat 

melalui program kader lingkungan (green society) untuk 

mendukung agenda kebijakan tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan apa yang tertulis dalam rumusan masalah, tujuan dari 

penelitian ini adalah melakukan analisis kritis mengenai peran aktor sebagai 

bagian dari sub sistem kebijakan dalam penetapan agenda yang telah berlangsung  

dan bagaimana Bagaimana aktor  yang terlibat mampu menggerakan masyarakat 

melalui program kader lingkungan (green society) untuk mendukung agenda 

kebijakan tersebut sehingga pembangunan taman menjadi salah satu agenda yang 

mendapat perhatian besar dalam kebijakan pembangunan di Surabaya 

dibandingkan isu lingkungan hidup lain di Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberi 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat secara akademis 

Secara akademis, penelitian dapat bermanfaat untuk 

mengisi gap teoritis dalam studi kebijakan publik khususnya pada 

tahap penetapan agenda yang terkait dengan peran aktor yang 

terlibat. Seperti yang dikatakan oleh Howlett dan Shivakoti (2014 

: 2) bahwa hampir secara ekslusif studi kebijakan publik masih 

membahas mengenai implementasi dan evaluasi, khususnya pada 

aspek instumen atau alat kebijakan. Melalui penelitian ini, penulis 

ingin menegaskan kembali pentingnya memahami penetapan 

agenda sebagai tahap awal dalam perumusan kebijakan publik 

karena pada tahap inilah semua permasalahan publik yang ada 

diperjuangkan untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, 

yang mana tahap ini tidak lepas dari peran aktor-aktor yang 

terlibat untuk mengadvokasi permasalahan yang menjadi 

perhatiannya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

sebelumnya dengan berbagai fokus yang berbeda, maka dalam 

penelitian ini, penulis ingin mengisi gap teoritis yang belum 

dibahas oleh dua penelitian sebelumnya, yaitu mengenai peran 

aktor yang terlibat dalam penetapan agenda sehingga kebijakan 

pembangunan taman kota menjadi agenda kebijakan pemerintah 

yang secara konsisten terus mendapat perhatian besar bahkan 

terus bertambah jumlahnya hingga saat ini, serta mendapat 

dukungan besar dari masyarakat. 
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2. Manfaat secara praktis  

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi studi 

administrasi negara dalam menjabarkan dan mengembangkan 

topik mengenai kebijakan publik, terkhusus mengenai proses 

penetapan agenda. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik serupa, 

penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai proses 

penetapan agenda di Pemkot sehingga dapat lebih dulu diperoleh 

gambaran mengenai bagaimana pengambilan keputusan di 

lingkup Pemkot Surabaya berlangsung. Bagi Pemkot Surabaya, 

penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pertimbangan untuk 

penyusunan agenda kebijakan selanjutnya, yaitu meninjau 

kembali isu-isu lingkunga hidup dan alternatif lain agar Pemkot 

Surabaya dapat mengambil langkah yang konsisten untuk 

mewujudkan Surabaya sebagai Kota Hijau berbasis ekologi 

dengan tidak hanya fokus pada pembangunan taman. Selain itu, 

diharapkan agar program green society lebih fokus pada edukasi 

dan pelibatan secara aktif dalam proses perumusan kebijakan.
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1.5 Kerangka Teori 

Terkait dengan penetapan agenda, penulis menggunakan pemikiran 

Kingdon (2013). Dalam tulisannya, Kingdon menjelaskan mengapa suatu 

permasalahan pada akhirnya lebih menonjol atau diperhatikan dibandingkan 

dengan yang lainnya, bagaimana dari banyak isu yang beredar akhirnya hanya 

sedikit yang masuk dalam agenda kebijakan atas keputusan presiden atau pembuat 

keputusan lainnya. Selain itu dijelaskan pula mengenai penetapan agenda yang 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor peran partisipan (aktor) dan faktor proses. 

Faktor peran aktor juga akan didukung oleh pemikiran Howlett, dkk (2009). 

Keduanya mejelaskan peran aktor dengan melihat posisi dan besarnya power dan 

pengaruh dari aktor-aktor tersebut. Sedangkan faktor proses dijelaskan melalui 

tiga aliran. Masing masing aktor akan saling berinteraksi dan berkonflik untuk 

membuka policy windows (jendela kebijakan) agar isu yang diangkatnya dapat 

menjadi yang utama dalam agenda kebijakan. 

Namun pemikiran keduanya mengenai peran aktor dalam perumusan 

kebijakan khususnya pada tahap penetapan agenda, tidak menjelaskan bagaimana 

interaksi dari aktor-aktor tersebut dan sistem keyakinan (belief) yang mereka 

bawa ke dalam penetapan agenda, dimana sistem keyakinan adalah sesuatu yang 

tersembunyi dan tidak terungkap seperti halnya isu yang diangkat masing-masing 

aktor. Kedua hal tersebut juga turut mempengaruhi bagaimana peran mereka 

dalam proses penetapan agenda untuk mengadvokasi permasalahan yang dianggap 

penting atau menjadi perhatian mereka.  

Untuk mengisi kekurangan tersebut dan mempertajam analisis peran 

aktor dalam penelitian ini,  penulis menggunakan kerangka kerja koalisi advokasi 

(Advocacy Coalition Framework) oleh Sabatier dan Jenkins-Smith. Dalam ACF, 

dijelaskan bahwa aktor-aktor dalam perumusan kebijakan berinteraksi dengan 

membentuk suatu koalisi untuk mengadvokasi isu yang mereka angkat agar dapat 

masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah. ACF juga dapat digunakan sebagai 

lensa untuk menjelaskan tentang perdebatan ide dan berbagai kepentingan yang 

saling berkonflik dalam area kebijakan 
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1.5.1 Agenda Setting dalam Kebijakan Publik 

Birkland (2016 : 123) menjelaskan pentingnya memahami proses 

penetapan agenda dalam serangkaian proses dalam kebijakan publik sebagai 

berikut : 

―Inti dari memahami proses penetapan agenda kebijakan adalah makna 
dari istilah "agenda" sebagaimana dimaksud dalam ilmu sosial. Agenda 

adalah kumpulan masalah: pemahaman tentang penyebab, simbol, solusi, 
dan elemen-elemen lain dari masalah publik yang menjadi perhatian 

anggota masyarakat dan pejabat pemerintah. Agenda dapat berupa 
sesuatu yang sekonkret daftar tagihan yang ada di hadapan legislatif atau 

serangkaian kepercayaan tentang keberadaan dan besarnya masalah dan 
bagaimana mereka harus ditangani oleh pemerintah, oleh sektor swasta, 

oleh organisasi nirlaba, atau melalui gabungan tindakan oleh beberapa 
atau semua lembaga ini.‖ 

Lebih lanjut, Birkland mendefinisikan penetapan agenda sebagai sebuah 

proses dimana masalah dan alternatif mendapatkan atau kehilangan perhatian 

publik dan elit, atau kegiatan berbagai aktor dan kelompok yang menyebabkan 

suatu masalah mendapatkan perhatian lebih besar atau mencegah permasalahan 

tertentu mendapatkan perhatian. Sedangkan Kingdon (2013 : 3) mendefinisikan 

penetapan agenda dalam konteks pemerintahan sebagai daftar subyek atau 

masalah yang berhubungan erat dengan pejabat pemerintah, dan orang-orang di 

luar pemerintahan yang terkait dengan para pejabat itu, yang mana mereka 

memberikan perhatian serius pada waktu tertentu.  

Dalam penetapan agenda terdapat empat elemen (Zahariadis, 2016:7-9). 

Power (kekuasaan) adalah elemen utama prioritas tindakan pemerintah 

mencerminkan power dari individu atau kelompok diatas yang lainnya dalam 

membuat suara mereka didengar. Power untuk melakukan manipulasi, persuasi, 

mencegah, dan memaksa akan membuat individu atau kelompok menang dalam 

kontestasi isu kebijakan. Elemen kedua yaitu persepsi. Persepsi sangat 

memengaruhi masalah apa yang dianggap penting dan mengapa. Sementara 

banyak masalah yang patut mendapat perhatian pemerintah pada waktu tertentu, 

hanya sedikit dari mereka yang menjadi masalah publik. Sering kali para pembuat 

kebijakan, pembuat opini, dan tokoh publik lainnya secara selektif melaporkan 
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dan menafsirkan peristiwa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan empati atau 

dukungan untuk suatu isu tertentu. Ketiga, potensi. Potensi mengacu pada 

intensitas atau tingkat konsekuensi dari suatu masalah. Semakin besar intensitas 

atau besarnya konsekuensi, semakin penting masalah tersebut akan menjadi 

agenda pemerintah. Elemen yang terakhir yaitu proximity (kedekatan, langsung/ 

tidak langsung). Orang-orang lebih cenderung memperhatikan masalah yang 

memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka. Semakin langsung atau 

semakin dekat dampaknya, semakin besar perhatian yang mungkin diterima 

masalah tersebut seperti misalnya topik-topik tentang kemakmuran, keadilan, atau 

keselamatan. 

Keempat elemen tersebut akan selalu ada dalam pengaturan agenda dan 

elemen-elemen tersebut mempunyai dampak baik langsung maupun tidak 

langsung. Konfigurasi kekuasaan dan bias persepsi mewarnai penempatan 

masalah dan gerakan mereka di seluruh agenda. Sedangkan proximity dan potensi 

memiliki efek tidak langsung pada agenda karena mereka disaring melalui 

kekuatan dan persepsi. 

Demikian juga dalam penyusunan agenda kebijakan, terdapat beberapa 

level dari agenda yang lebih dahulu harus diketahui agar dapat dipahami lebih 

lanjut di posisi mana suatu permasalahan berada. Birkland (2016 : 124-125) 

menguraikan bahwa setidaknya ada 4 level dari agenda kebijakan. Pertama adalah 

agenda universe yang didefinisikan sebagai agenda yang berisi semua ide yang 

dapat diangkat dan didiskusikan dalam masyarakat atau sistem politik. kedua, 

yaitu agenda sistemik (systemic agenda) yaitu masalah atau gagasan apa pun yang 

mungkin dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemerintah dalam proses 

kebijakan, asalkan gagasan itu tidak berada di luar norma sosial, politik, ideologis, 

dan hukum yang sudah mapan. Di antara agenda universe dan systemic agenda 

terdapat batasan yang dapat bergeser keluar atau masuk dari waktu ke waktu 

untuk mengakomodir lebih banyak atau lebih sedikit gagasan. Dalam konteks 

penelitian ini, isu lingkungan menjadi salah satu yang mendapat perhatian besar 

dalam pemerintahan. Dulu, isu lingkungan belum mendapat perhatian yang cukup 

besar dalam agenda pemerintahan. Namun sekarang hal tersebut mendapat 
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perhatian yang cukup besar dalam agenda kebijakan pemerintah tidak hanya di 

Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain mengingat di dalam isu lingkungan 

terdapat kepentingan subyektif manusia di seluruh dunia yaitu masa depan tidak 

hanya dari sebuah bangsa tetapi juga komunitas dan individu pembentuk bangsa 

(Lay, 2007 : 154). Hal tersebut pun dapat kita lihat di Surabaya yang saat ini 

menaruh perhatian besar pada permasalahan-permasalahan ekologi.  Ketiga, yaitu 

agenda yang sudah masuk ke dalam institusi pemerintah (institutional agenda) 

berisi daftar masalah yang sedang dipertimbangkan oleh lembaga pemerintah, 

seperti lembaga legislatif, atau pengadilan. Keempat, adalah agenda keputusan 

(decision agenda) yaitu agenda yang berisi hal-hal yang akan ditindaklanjuti oleh 

pemerintah. 

Dalam proses antara instiutional agenda menuju decision agenda dapat 

terjadi konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu dibutuhkan 

karakter yang kuat dengan otoritas formal untuk meminimalisir konflik. Hal ini 

sejalan dengan pernyataan Bendix sebagaimana dikutip oleh Fischer (1990 : 122) 

bahwa ideologi semacam itu menafsirkan fakta mengenai otoritas dan kepatuhan 

untuk menetralisir atau menghilangkan konflik antara segelintir atau banyak orang 

demi kepentingan pelaksanaan wewenang yang lebih efektif. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, pelaksanaan otoritas bisa saja ditolak dengan alasan bahwa segelintir 

orang mewakili apa yang diinginkan banyak orang atau bisa juga dibenarkan 

dengan alasan segelintir orang memiliki kualitas atau keunggulan yang 

memungkinkan mereka untuk menyadari kepentingan orang banyak.  Dalam 

realita Surabaya, Surabaya  memiliki walikota yang cenderung bersikap keras, 

atau bahkan otoriter salah satunya dimengerti untuk mengurangi potensi konflik 

akibat pengambilan keputusan atau kebijakan. Dengan meminimalkan resiko 

konflik, jelas wewenang akan lebih besar dan lebih leluasa untuk menjalankan 

program kebijakan yang telah diajukan dan disepakati. Pemkot Surabaya dalam 

hal ini tidak dapat mengklaim bahwa pihaknya adalah yang paling mengetahui 

keinginan atau kebutuhan warga Surabaya. Perlu mengakomodir kepentingan atau 

pihak lainnya agar pelaksanaan wewenang dapat berjalan lebih efektif 
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Hal ini pun dapat dilihat dan diamati di Surabaya, aktor-aktor yang 

terlibat dalam penetapan agenda kebijakan berupaya bagaimana agar agenda 

pembangunan taman-taman kota dapat berjalan dengan lancar dan konsisten 

dengan konflik yang seminimal mungkin. Masing-masing aktor yang terlibat 

mempunyai pemaknaan yang berbeda mengenai masalah lingkungan hidup mana 

yang layak menjadi prioritas dan juga alternatif solusi yang mereka bawa. Dalam 

perspektif kritis, Fischer, dkk (2015 : 241) menjelaskan bahwa proses penetapan 

agenda merupakan titik kritis bagi suatu kebijakan. Analisis kebijakan yang hanya 

fokus pada sikulus kebijakan tidaklah cukup untuk memahami kompleksitas 

proses kebijakan itu sendiri. Model siklus kebijakan cenderung menekankan pada 

struktur dan prosedur yang normatif, umumnya mengadopsi perspektif pemerintah 

legalistik yaitu apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya 

dan apa perbedaaan yang ada setelah ditetapkannya suatu kebijakan. Penetapan 

agenda kebijakan bukanlah hanya sekedar sebuah proses mendefisinisikan 

masalah dan membuat suatu kebijakan sebagai solusi, tetapi penetapan agenda 

merupakan suatu proses bagaimana para aktor yang terlibat saling mempengaruhi 

persepsi dominan dari suatu masalah sesuai dengan minat atau preferensi 

seseorang, dengan mendorong isu tertentu dan menghalangi isu yang lain dari 

agenda. Selain itu, Fischer, dkk (2015 : 242) juga menegaskan  bahwasanya 

definisi masalah dan penetapan agenda  sangat dipengaruhi oleh kebetulan, 

keberuntungan, dan kreatifitas politik dari aktor yang terlibat.  

Fischer, dkk menawarkan tiga buah pendekatan untuk menganalisis 

proses penetapan agenda. Pertama, dengan beralih dari mempelajari penetapan 

agenda kebijakan yang terbatas hanya pada definisi masalah kepada mempelajari  

penetapan agenda kebijakan sebagai sebuah proses yang kompleks untuk 

membawa isu menjadi masalah politik dengan membawanya pada agenda 

kebijakan pemerintah. Kedua, dengan mengambil sikap kritis pada dugaan 

obyektifitas masalah sosial yang menaruh fokus pada konstruksi diskursif masalah 

kebijakan dan perjuangan dalam mendefinisikan masalah pada berbagai tahap 

proses kebijakan. Ketiga, yaitu pendekatan yang menekankan peran kekuasaan 

dan manipulasi politik dalam definisi masalah dan penetapan agenda. 
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Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

pertama yaitu memahami  penetapan agenda sebagai proses yang kompleks dan 

bahwa sebuah isu menjadi berarti karena isu tersebut diperdebatkan di arena 

publik dan politik, sampai akhirnya perhatian pada sebuah isu menurun dan isu-

isu lain menjadi lebih menonjol. Pendekatan ini fokus pada peran aktor dalam 

mengadvokasi suatu permasalahan dan memiliki pemahaman bahwa penetapan 

agenda adalah kegiatan menyeleksi dan mempromosikan isu sebagaimana 

dinyatakan Kingdon (2013 : 3) bahwa suatu permasalahan dapat secara jelas ada 

dalam agenda tanpa pengesahan undang-undang selanjutnya. Pasal tidak harus 

menjamin implementasi sesuai dengan maksud legislatif yang dituangkan dalam 

undang-undang. Dalam bab pertama yang ditulis dalam bukunya, Agendas, 

Alternatives, and Public Policies, Kingdon fokus mengenai penjelasan mengapa 

beberapa permasalahan tampak menonjol atau lebih diperhatikan, dan mengapa 

beberapa alternatif pilihan cenderung mendapat perhatian yang besar sementara 

yang lain tidak. Beberapa permasalahan mungkin tidak dapat masuk ke dalam 

agenda karena masalah atau kekurangan pada anggaran, kurangnya penerimaan 

publik terhadap suatu isu, oposisi kepentingan yang kuat, atau hanya karena 

permasalahan yang diusung kurang mendesak dibandingkan dengan yang lain 

dalam kompetisi untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Proses penetapan 

agenda kemudian mempersempit berbagai subyek yang mendapat perhatian 

(systemic agenda) menjadi himpunan subyek yang benar-benar diperhatikan atau 

yang disebut agenda pemerintah (institutional agenda). 

Adapun dua faktor utama yang dapat mempengaruhi mengapa satu 

agenda lebih unggul dibandingkan yang lain adalah siapa partisipan yang aktif 

dalam penetapan agenda, dan proses-proses dimana item agenda dan alternatif 

menjadi menonjol. Partisipan aktif ini adalah aktor yang berada di dalam, maupun 

di luar pemerintahan. Suatu masalah dapat mencapai agenda melalui distribusi 

gagasan di kalangan profesional dan di antara elit kebijakan. Didalamnya terdapat 

proses mobilisasi permasalahan dari agenda sistemik (systemic agenda) ke agenda 

pemerintah (institutional agenda). Kingdon juga menggarisbawahi bahwasanya 

ada refleksi yang harus diperhatikan dalam penyusunan agenda kebijakan, yaitu 

seberapa sering gagasan dalam proses agenda kebijakan datang dari orang-orang 
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seperti akademisi, analis kebijakan, peneliti, atau konsultan dan seberapa penting 

pengaruh media masa dalam proses penetapan agenda? Apakah sebagai penentu 

dari pusat perhatian pemerintah, atau hanya sebagai pihak yang ‖melaporkan‖ apa 

yang menjadi perhatian pemerintah? 

Faktor kedua, yaitu proses penetapan agenda dan spesifikasi alternatif. 

Dalam hal ini dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran masalah, aliran kebijakan, 

dan aliran politik. Faktor kedua, yaitu proses penetapan agenda dan spesifikasi 

alternatif. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran masalah, aliran 

kebijakan, dan aliran politik.  

1. Aliran masalah berbicara mengenai bagaimana suatu masalah 

didefinisikan. Dalam hal ini penting bagi seorang aktor untuk memiliki 

argumen yang kuat bahwa suatu permasalahan adalah benar-benar masalah 

dan butuh tindakan segera dari pemerintah. Kingdon (2013) menjelaskan 

bahwa aliran masalah terkait dengan seberapa sering  perhatian pemerintah 

terhadap suatu masalah dipengaruhi oleh sebuah peristiwa dramatis, atau 

oleh suatu pendapat yang beredar di masyarakat bahwa mungkin ada 

masalah yang perlu ditangani.  

2. Aliran kebijakan merupakan proses akumulasi pengetahuan dan perspektif 

secara bertahap di antara para ahli dalam bidang kebijakan tertentu dan 

pembuatan proposal kebijakan oleh para ahli tersebut yang memuat 

berbagai alternatif penyelesaian atas problem yang menjadi agenda 

pemerintah. Ini melibatkan akademisi, konsultan, dan analis kebijakan 

seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Aliran kebijakan juga berbicara 

mengenai tekanan-tekanan dalam lingkungan kebijakan secara yang 

realistis menggambarkan kekuatan yang menggerakkan agenda, nilai-nilai 

apa yang memengaruhi proses, seberapa besar orang termotivasi oleh 

keinginan mereka untuk mengubah tatanan yang ada agar sejalan dengan 

konsepsi tatanan ideal mereka? dan sejauh mana persuasi dan difusi 

gagasan, baik atau buruk, mempengaruhi perhatian terhadap suatu 

permasalahan tertentu (Kingdon, 2013 : 17).  
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3. Aliran politik. Dalam aliran ini setidaknya ada empat hal yang 

mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah. Pertama yaitu national mood 

(situasi daerah) dimana pada suatu waktu tertentu publik atau pejabat 

pemerintahan menaruh perhatian pada suatu isu tertentu dan berusaha 

menghalangi isu lain untuk masuk kedalam agenda kebijakan. Kedua yaitu 

kekuatan organisasi politik dimana organisasi ini memiliki coercive power 

untuk membuat seseorang atau kelompok bertindak sesuai keinginan 

mereka dan juga blocking power untuk menghalangi pihak tertentu berbuat 

sesuatu atau agar isu yang diangkatnya tidak dapatmasuk ke agenda 

pemerintah. Ketiga, pemerintahan dalam sistem politik dimana perubahan 

administrasi pemerintahan yang juga berarti beberapa aktor utama juga 

berubah turut membawa perubahan dalam agenda kebijakan. Dalam aliran 

politik lebih ditekankan kepada pembentukan konsesus melalui proses 

tawar menawar. Kingdon (2013 : 160) mengilustrasikannya sebagai “You 

give me my provision, and I'll give you yours‖  

1.5.2 Jendela kebijakan (Policy Window) 

Jendela kebijakan adalah sebuah kesempatan bagi para advokat utnuk 

mengajukan solusi atau untuk mendapatkan perhatian atas masalah khusus yang 

mereka angkat. Setiap aliran yang telah dijelaskan sebelumnya (aliran masalah, 

aliran kebijakan, dan aliran politik) saling bertemu dalam suatu momen dimana 

sebuah masalah telah mendapat perhatian, solusi telah dikembangkan dalam 

komunitas kebijakan, dan perubahan suasana politik yang mendukung perubahan 

kebijakan (Kingdon, 2013 : 165). Tanpa terbukanya jendela ini, suatu 

permasalahan tidak akan dapat menjadi agenda pemerintah, apalagi agenda 

keputusan (decision agenda).  

Jendela kebijakan umunya terbuka karena dipengaruhi oleh aliran politik 

(misalnya perubahan administrasi kepemimpinan, situasi daerah, perubahan 

distribusi kekuasaan) atau karena suatu permasalahan berhasil mendapatkan 

perhatian dari pejabat pemerintahan atau mereka yang dekat dengannya (Kingdon, 

2013 : 168). Para advokat biasanya akan menunggu suatu permasalahan untuk 

terungkap atau mendapat perhatian besar publik sehingga mereka dapat masuk ke 
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dalam jendela tersebut dan membawa solusi terbaik yang telah mereka rencanakan 

sebelumnya. Selama masa itu, kekuatan dibentuk melalui aliran politik yang dapat 

mereka gunakan untuk keuntungannya. Jika para advokat ini merasa bahwa isu 

atau permasalahan yang menjadi perhatian mereka bukanlah isu yang sedang 

mendapat perhatian besar publik, bersifat mendesak, atau kecil kemungkinan 

untuk dapat diberlakukan secara sah melalui keputusan otoritatif, mereka tidak 

akan menginvestasikan waktu, modal politik, energi, dan sumber daya lainnya 

dalam upaya yang tidak mungkin membuahkan hasil (Kingdon, 2013 : 167). 

Jendela kebijakan terbuka pada periode waktu yang cukup singkat dan 

terjadi pada tahap agenda keputusan (decision agenda) dimana pemerintah akan 

menetapkan suatu tindakan bagi masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh 

mereka. Oleh karena itu, para advokat dan aktor lainnya yang terlibat dalam 

agenda setting hanya akan mengangkat permasalahan yang dianggap produktif 

atau mempunyai peluang besar untuk masuk dalam agenda keputusan pemerintah. 

Terbukanya jendela kebijakan ini beberapa dapat diprediksi sedangkan yang lain 

tidak. Oleh karena itu para advokat atau pihak-pihak lain yang menginvestasikan 

tenaga, waktu, dan sumber daya demi terbentuknya kebijakan tertentu (policy 

entrepreneurs) harus dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin 

untuk dapat masuk dengan solusi yang akan mereka tawarkan. Bagaimana 

outcome yang akan dihasilkan sangat tergantung pada bagaimana berbagai elemen 

yang ada digabungkan 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa aliran politik sangat 

mempengaruhi terbuka atau tertutupnya jendela kebijakan. Dari beberapa faktor 

yang termasuk dalam aliran politik, perubahan administrasi pemerintahan adalah 

faktor yang paling besar. Ketika kepemimpinan berganti, perhatian atau fokus 

pada suatu permasalahan pun akan berganti tergantung pada minat atau 

kepentingan pemimpin yang bersangkutan beserta jajarannya. Dengan demikian, 

sebagian peluang untuk kebijakan baru akan terbuka, dan yang lainnya akan 

tertutup. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain mengapa jendela kebijakan 

tertutup. Pertama, masalah tersebut sudah mendapat tanggapan dan telah disahkan 

dengan keputusan otoritatif. Kedua, advokat atau policy entrepeneur gagal 
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memasukkan usulan mereka atau usulan tersebut tidak mendapat tindakan lebih 

lanjut. Ketiga, kejadian yang memicu terbukanya jendela kebijakan telah habis 

waktu dan tidak lagi mendapat perhatian besar. Keempat, pergantian 

kepemimpinan dan anggota pemerintahan yang terus berlangsung dalam periode 

waktu yang telah ditetapkan oleh konstitusi memunculkan atau bahkan 

menenggelamkan isu-isu tertentu. Kelima, jendela kebijakan tertutup karena tidak 

adanya alternatif. Sebagaimana dalam aliran kebijakan diperlukan berbagai 

alternatif dan proposal yang siap untuk didiskusikan dan diamandemen, namun 

jika tidak ada alternatif yang diajukan maka jendela kebijakan akan tertutup 

 

1.5.3 Aktor-aktor dalam Agenda Setting dan Perannya 

Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila semua aktor, baik yang ada 

dalam pemerintahan maupun diluarnya terlibat dan memainkan peran mereka 

masing-masing. Setiap aktor memiliki peran untuk dimainkan dan jika peran ini 

dilupakan atau diabaikan, kebijakan yang ditetapkan mungkin sulit untuk 

diterapkan. (Chikowore, 2018 : 2) 

Berdasarkan pemikiran Kingdon, masing-masing aktor dalam penetapan 

agenda dapat diidentifikasi mana yang berperan penting, dan mana aktor yang 

pada awalnya dianggap penting ternyata dalam praktiknya tidak begitu besar 

peran maupun powernya. Peran aktor yang dijelaskan oleh Kingdon maupun 

Howlett berbicara dalam konteks pemerintah pusat di Amerika. Kingdon 

mendasari pemikirannya tentang peran aktor dalam penetapan agenda melalui 

penelitian yang dilakukannya terkait dengan masalah kebijakan kesehatan di 

Amerika. Sedangkan Howlett menjelaskan peran aktor dalam kebijakan sebagai 

bagian dari sistem politik suatu negara. Pengelompokan aktor dibagi menjadi 

aktor dalam pemerintahan (presiden, staf ahli presiden, pejabat yang ditunjuk oleh 

presiden, dan aparatur sipil negara) dan aktor diluar pemerintahan (kelompok 

kepentingan, peneliti, akademisi, konsultan, media, peserta pemilu, dan 

masyarakat umum). Dalam  teorinya, Kingdon (2013 : 22) menjelaskan bahwa 

Presiden merupakan aktor dengan peran paling besar dan diakui sebagai aktor 
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yang sangat penting dalam penetapan agenda dan dapat melakukan intervensi 

serta menarik perhatian dan dukungan publik, yang mana perhatian tersebut dapat 

digunakan untuk menekan aktor lainnya mengadopsi agenda presiden (Kingdon, 

2013 : 25). 

Masing-masing aktor dalam perumusan kebijakan publik membawa suatu 

keyakinan atau nilai akan apa yang mereka anggap baik, dan bagaimana 

seharusnya bentuk sebuah kebijakan. Keyakinan atau nilai ini merupakan cara 

pandang dari aktor tersebut terhadap dunia dan relatif sulit untuk dirubah 

(Sabatier dan Weible, 2007 : 194). Untuk mendapatkan dukungan yang lebih 

besar, aktor-aktor ini akan berinteraksi dengan pihak-pihak lain dan membentuk 

koalisi agar permasalahan yang menjadi perhatian mereka dapat ditindaklanjuti 

dan disahkan menjadi sebuah kebijakan. 

Penelitian ini dibahas dalam konteks pemerintahan di Indonesia yang 

mengambil fokus di pemerintahan tingkat kota. Adapun pejabat politik tertinggi di 

tingkat kota dipegang oleh jabatan walikota. Peran walikota dalam kebijakan 

pembangunan taman kota di Surabaya dapat dikatakan cukup besar mengingat 

latarbelakang nya sebagai mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang 

memiliki perhatian besar pada masalah lingkungan hidup dan memiliki visi untuk 

membentuk Kota Surabaya menjadi kota berbasis ekologi. Selain itu, dapat dilihat 

pula kepeduliannya terhadap taman-taman kota dan sosoknya sebagai walikota 

yang mampu menarik dukungan dan simpati masyarakat Surabaya baik itu dalam 

kebijakan pembangunan taman kota, maupun tindakan mendisiplinkan para 

birokrat dengan tegas sebagaimana telah diuraikan melalui studi terdahulu oleh 

Rahmi (2015), dan Sahab (2017). Hal ini didukung pula oleh dinamika kebijakan 

yang dibuat oleh walikota yang disoroti oleh DPRD karena kerapkali melangkahi 

kewenangan legislatif (Rahmi, 2015 : 119). Hasilnya, dapat dilihat saat ini 

pembangunan taman kota masih mendapat perhatian besar Pemkot Surabaya dan 

masih akan bertambah jumlahnya.  
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1.5.3.1 Aktor Dalam Pemerintahan 

Aktor dalam pemerintahan yang pertama disebut dengan “the 

administration”. Yang menurut Kingdon merujuk pada tiga aktor utama dalam 

proses penetapan agenda yang berada dalam cabang eksekutif yaitu presiden, staf 

kepresidenan, dan orang-orang yang ditunjuk secara politis dalam birokrasi 

pemerintahan. Masing-masing aktor ini mempunyai level pengaruh dan power 

yang berbeda dalam penetapan agenda. 

Kingdon melalui penelitian yang dilakukannya menjelaskan bahwa 

seringkali presiden merupakan pihak yang utama dalam menentukan agenda 

kebijakan. Sekali presiden mengusulkan suatu agenda, maka usulan itu akan 

bertahan lama meskipun dia tidak memiliki kontrol penuh atas penetapan agenda 

karena adanya keterlibatan aktor-aktor lain, namun bisa saja, agenda tersebut 

―dipaksakan‖ untuk masuk dengan melakukan intervensi pada instansi pemerintah 

lainnya (Kingdon, 2013 : 25). Hal tersebut dipertegas kembali oleh Anderson 

(2003 : 90) dan Howlett, dkk (2009 : 61) bahwa kepemimpinan politik adalah 

faktor penting lainnya dalam menetapkan agenda. Para pemimpin politik, baik 

dimotivasi oleh pemikiran tentang keuntungan politik, kepentingan publik, atau 

reputasi politik mereka, dapat memanfaatkan masalah, mempublikasikannya, dan 

mengusulkan solusi. Sementara aktor-aktor lain juga terlibat dalam proses 

tersebut, wewenang untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan pada 

akhirnya tetap berada di tangan eksekutif. Pembuat keputusan kebijakan dapat 

mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka dengan 

dalih menguntungkan warga negara (Chikowore, 2018 : 7) 

Presiden mungkin memiliki wewenang dan power untuk menetapkan suatu 

agenda, tetapi tidak dengan penetapan alternatif-alternatif kebijakan. Namun yang 

perlu digarisbawahi adalah, presiden dapat menunjuk siapa saja orang yang dirasa 

bertanggungjawab sesuai dengan konsepsinya terhadap agenda dan mereka yang 

dirasa tidak bertanggungjawab dan sejalan dengan apa yang dianggapnya penting 

tidak akan bertahan lama dalam posisinya. Mereka yang mendukung suatu usulan 

kebijakan atau tindakan tertentu dari pemerintah, mendukungnya hanya karena 

alasan tanggung jawab, tugas, atau kesetiaan pada negara mereka (Kingdon, 2013 
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: 24). Selain itu, perhatian publik terhadap suatu masalah juga dapat digunakan 

oleh presiden untuk menggerakkan aparatur pemerintahan lainnya untuk 

menjalankan agendanya. Seberapa besar dampak yang diberikan oleh presiden 

tergantung pada keterlibatannya dalam memasukkan gagasannya ke dalam daftar 

masalah yang akan dijadikan agenda pemerintahan.  

Aktor dalam pemerintahan yang kedua yaitu staf kepresidenan, dan 

seringkali merupakan penasihat atau pemberi masukan kepada presiden. 

Meskipun peran dari staf-staf ini tidak terlalu banyak dibahas dalam penetapan 

agenda karena kebanyakan gagasan-gagasan mengenai agenda kebijakan berasal 

dari kalangan lain seperti lembaga legislatif atau biro lain dalam cabang eksekutif, 

tetapi beberapa agenda lain yang lebih penting diambil alih oleh presiden sendiri 

atau oleh penasihat terdekatnya. Bahkan meskipun mereka tidak mempunyai 

sebuah gagasan untuk diajukan kedalam agenda, mereka masih memainkan peran 

besar dalam menempatkan suatu permasalahan pada agenda orang-orang penting, 

baik di dalam maupun di luar instansi mereka. Seringkali, proposal dan ide masuk 

ke dalam lembaga-lembaga cabang eksekutif selama beberapa waktu, tanpa 

dianggap serius. Tetapi jika seorang pejabat politik tingkat tinggi menaruh minat 

pada masalah tersebut, masalah tersebut tiba-tiba menjadi lebih menonjol 

(Kingdon, 2013 : 28). 

Aktor ketiga, yaitu lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat yang 

memiliki banyak tanggungjawab yang ditetapkan secara konstitusional. 

Pembahasan mengenai kebijakan dalam lembaga legislatif seringkali dilakukan 

dalam komite (komisi) sesuai dengan bidang kerja yang dinaunginya. Komisi 

dapat mempengaruhi agenda dan alternatif kebijakan sesuai dengan keahlian 

dan/atau bidang yang mereka tangani. Namun untuk dapat memberikan pengaruh 

signifikan terhadap agenda kebijakan, seorang anggota komisi harus mengabdi 

dalam waktu yang cukup lama dalam sebuah komisi atau bagian lainnya dalam 

lembaga legislatif (Howlett, dkk, 2009 : 63).  

Lembaga legislatif menjadi salah satu aktor penting dalam proses 

penetapan agenda karena mereka dapat mempengaruhi agenda dan alternatif yang 

dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah meskipun mereka sangat rawan 
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terhadap tekanan kepentingan dari berbagai pihak seperti presiden, kelompok 

kepentingan, partai politik, atau lobbying dari pihak lainnya yang sangat mungkin 

mempengaruhi lembaga ini untuk benar-benar menetapkan agenda mereka sendiri 

untuk kepentingan publik yang lebih luas (Kingdon, 2013 : 34). Anggota legislatif 

yang berada dalam partai yang berkuasa seringkali menghadapi tuntutan untuk 

mendukung kebijakan pemerintah alih-alih berdiri atas pendapat mereka sendiri, 

terutama jika pemerintah dan anggota legislatif tersebut berada dalam satu partai 

(Howlett, dkk, 2009 : 63). Oleh karena itulah, perlu ditekankan kembali 

bahwasanya proses penetapan agenda kebijakan tidak pernah lepas dari proses 

politik. 

Namun di sisi lain, lembaga legislatif juga dapat menyebabkan suatu 

proposal kebijakan gagal untuk dipertimbangkan karena proposal tersebut tidak 

mendapat dukungan atau persetujuannya dengan sumber daya yang dimilikinya. 

Pertama, yaitu otoritas hukum untuk mengesahkan dan merevisi undang-undang, 

serta memotong atau menambah alokasi dana (Kingdon, 2013 : 35; Howlett, dkk, 

2009 : 62). Kedua, yaitu publisitas. Seorang anggota legislatif dapat 

mengkomunikasikan kepada media mengenai agenda kebijakan pemerintah, 

dengar pendapat (public hearing), bahkan menyampaikan kritik atau ‗tagihan‘ 

kebijakan yang layak mendapat perhatian pemerintah. ketiga, sumber daya 

informasi dari berbagai pihak seperti partai politik, akademisi, birokrat, kelompok 

kepentingan, dan konstituen. Keempat, yaitu masa jabatan. Meskipun ada 

pergantian staf dalam lembaga legislatif, sebagian anggotanya memiliki masa 

jabatan yang cukup lama dalam beberapa periode dan karenanya dapat 

mempengaruhi cukup banyak agenda pemerintah (Kingdon, 2013 : 34-38) 

Sebagai catatan penting, Howlett, dkk (2009: 64) menjelaskan bahwa 

lembaga legislatif secara keseluruhan bukan merupakan aktor utama dalam 

penetapan agenda kebijakan. Anggota legislatif secara individu justru merupakan 

aktor yang memiliki dampak yang lebih besar terhadap kebijakan berdasarkan 

minat atau kepentingan mereka terkait dengan agenda kebijakan yang sedang 

dibahas. 
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Aktor yang terakhir berada diluar lingkup “the administration”, yaitu civil 

servant atau yang biasa disebut ASN atau birokrat. meskipun para birokrat tidak 

memiliki pengaruh dan peran yang besar dalam proses penetapan agenda, yaitu 

tidak sebesar anggota-anggota dalam cabang eksekutif, tetapi birokrat ini dapat 

menjalin hubungan yang kuat dengan kelompok-kelompok kepentingan dan 

dengan anggota-anggota kongres untuk membentuk aliran informasi yang penting 

bagi proposal kebijakan melalui saran atau masukannya. Kingdon melalui 

penelitian yang dilakukannya menghasilkan sebuah temuan bahwa sehubungan 

dengan penetapan agenda, maka, model top-down dari cabang eksekutif 

tampaknya sangat akurat. Presiden dapat mendominasi orang yang ditunjuknya 

secara politis, dan orang yang ditunjuk dapat mendominasi ASN yang berkarir. 

Birokrat bergantung pada orang yang ditunjuk secara politik, presiden, atau 

anggota kongres untuk mengangkat ide-ide mereka ke titik dimana suatu agenda 

kebijakan mendapat perhatian serius. Selain itu, para birokrat juga dapat gunakan 

oleh pemerintah pada cabang eksekutif untuk mengontrol dan memengaruhi aktor 

lain seperti kelompok kepentingan, media massa, dan think tank (wadah pemikir, 

misalnya lembaga riset) (Howlett, dkk, 2009 : 62) 

1.5.3.2 Aktor Di Luar Pemerintahan 

Keberadaan aktor di luar pemerintahan penting dalam sebuah kebijakan 

karena mereka berperan dalam  mengekspresikan tuntutan kebijakan,  mengajukan 

alternatif kebijakan, menyediakan riset, memobilisasi masyarakat melalui 

keberadaan aktivis untuk mengajukan formulasi kebijakan yang rasional 

(Chikowore, 2018 : 2) 

Aktor di luar pemerintahan menurut Kingdon terdiri dari kelompok 

kepentingan, peneliti, akademisi, konsultan, media, dan masyarakat umum. Aktor 

di dalam pemerintahan pasti berhubungan dengan aktor-aktor lain di luar 

pemerintahan. Jaringan komunikasi diantara para aktor ini terbuka lebar dimana di 

dalamnya terdapat berbagai ide dan gagasan yang saling keluar masuk dan pada 

akhirnya, nilai-nilai, orientasi, dan berbagai pandangan yang ada membentuk 

jembatan antara pihak yang berada di dalam dan di luar pemerintah. (Kingdon, 

2013 : 45). 
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Aktor yang pertama adalah kelompok kepentingan. Mereka merupakan 

aktor di luar pemerintahan yang memiliki peran cukup besar dalam perumusan 

kebijakan dan menempati posisi dengan derajat pengaruh terbesar setelah lembaga 

eksekutif pemerintahan dan kongres. Besarnya peran kelompok kepentingan juga 

tergantung dari isu apa yang sedang diangkat ke dalam agenda kebijakan 

pemerintah dan jenis kelompok kepentingan tersebut. Apabila berbicara mengenai 

peran kelompok kepentingan dalam penetapan agenda, maka kelompok-kelompok 

ini dapat mengusulkan permasalahan baru ke dalam agenda atau mengadvokasi 

sejumlah masalah. Tekanan kelompok kepentingan memang berdampak positif 

pada agenda pemerintah. Sebuah kelompok dapat memobilisasi dukungan, 

menulis surat, mengirim delegasi, dan menggerakkan sekutunya untuk melakukan 

hal yang sama dapat membuat pejabat pemerintah memperhatikan masalah-

masalahnya. (Kingdon, 2013 : 49) 

Seperti yang dinyatakan oleh Fischer (1990 : 124), keberadaan kelompok 

informal diisi oleh beberapa orang yang mempunyai kebutuhan sosial untuk 

berasosiasi dan membentuk budaya dan norma mereka sendiri. Kelompok ini 

beroperasi sebagai sebuah sistem dengan status dan kemampuan komunikasi yang 

dapat menggagalkan kebijakan dan kontrol manajer. Atas dasar tersebut, pihak 

eksekutif harus menyadari akan eksistensi dari kelompok ini, dan bahwa tidak ada 

yang dapat menghancurkannya. Para pemimpin (eksekutif) diharapkan untuk 

dapat bekerjasama dengannya. Bekerjasama disini berarti tidak mengancam 

keberadaan mereka, mendengarkan opini yang diutarakan oleh pemimpin 

kelompok tersebut, mengizinkannya berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, 

dan mengendalikan rumor atau isu dengan memberikan informasi yang akurat.  

Dalam konteks Surabaya, keberadaan kelompok kepentingan sebagai 

kelompok informal yang terlibat dan memiliki perhatian tinggi dalam berbagai 

kegiatan yang terkait dengan lingkungan seperti LSM yang bergerak di bidang 

lingkungan hidup, atau kelompok yang membawa kepentingan bisnis, juga perlu 

mendapat perhatian untuk di akomodir supaya kebijakan yang diambil oleh 

Pemkot tidak serta merta ditolak atau digagalkan dengan keberadaan kelompok 

informal yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. 
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Kelompok-kelompok ini juga dapat menggunakan sumberdaya yang 

mereka miliki untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Sumber daya tersebut 

adalah pengetahuan, khususnya informasi yang mungkin tidak tersedia atau 

kurang tersedia bagi orang lain. Anggota kelompok kepentingan memiliki 

pengetahuan dan/ atau informasi unik tentang masalah kebijakan yang menjadi 

perhatian mereka. Karena pembuatan kebijakan adalah proses yang padat 

informasi, mereka yang memiliki informasi memiliki sesuatu yang bernilai yang 

dapat ditawarkan kepada pemerintah. Selain informasi, kelompok kepentingan 

juga dapat memberikan dukungan berupa materi atau dukungan suara yang 

mereka kumpulkan bagi pemerintah agar dapat membantu perjuangan mereka di 

pemerintahan. Karena kepemilikan informasi dan sumberdaya inilah yang 

menjadikan kelompok kepentingan sebagai aktor kunci dalam sub sistem 

kebijakan. Kelompok kepentingan ada dan terdiri dari berbagai ukuran. Kelompok 

yang lebih besar bisa saja dianggap lebih serius oleh pemerintah. Kedua, beberapa 

kelompok dapat membentuk 'asosiasi puncak' atau koalisi dengan kelompok 

kepentingan yang lain yang memiliki minat yang sama (Howlett, dkk, 2009 : 69-

70).  

Kelompok kepentingan dibagi menjadi beberapa jenis antara lain 

kelompok kepentingan industri/ binis, kelompok profesional, dan kelompok 

kepentingan publik. Kelompok kepentingan bisnis memengaruhi kebijakan 

melalui kekuatan ekonomi mereka. Kelompok ini memiliki minat untuk 

berpartisipasi dalam perumusan kebijakan terutama pada tahap penetapan agenda 

(Chikowore, 2018 : 8). Kelompok kepentingan bisnis mungkin berpengaruh besar 

pada kasus tertentu, tetapi tidak pada kasus yang lain. Dalam konteks penelitian 

ini, kelompok bisnis termasuk yang memiliki kepentingan dan mencoba 

melakukan tawar-menawar dengan pemerintah karena kelompok ini akan selalu 

berusaha memaksimalkan profit (keuntungan) mereka dengan melakukan 

ekspansi dan mewarkan sesuatu kepada pemerintah agar tujuan mereka terlaksana. 

Peran kelompok kepentingan bisnis memiliki potensi untuk mempromosikan atau 

mengikis kesejahteraan sosial. Jika berhasil, kemampuan perusahaan dan kapitalis 

untuk menekan pemerintah untuk melayani kepentingan khusus mereka dapat 

mengarah pada kebijakan yang tidak jelas dan berpandangan pendek (Howlett, 
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dkk, 2009 : 70).  Tetapi di sisi lain, adanya peran dari kelompok kepentingan 

bisnis juga dapat menguntungkan pemerintah melalui pendanaan yang mereka 

berikan untuk beberapa program atau kegiatan pemerintah. Bentuk kekuatan 

ekonomi semacam ini merepresentasikan bagaimana peran dari kelompok 

kepentingan bisnis dapat mempengaruhi formulasi maupun implementasi 

kebijakan (Chikowore 2018 :8). 

Kelompok kepentingan kedua, adalah kelompok kepentingan seperti 

konsumen atau pecinta lingkungan yang diberi label ―kelompok kepentingan 

publik‖ dan merupakan lawan dari kelompok kepentingan yang hanya 

memperjuangkan kepentingan pribadinya, seperti kelompok bisnis tadi. Adanya 

kelompok kepentingan yang mengatasnamakan kepentingan publik juga dapat 

melemahkan kelompok kepentingan yang lain. Kelompok kepentingan publik 

bergerak melalui aktifitas lobbying, advokasi, mobilisasi masyarakat (Chikowore, 

2018 :10) dan terkadang bergerak dari akar rumput untuk membangun kekuatan 

yang lebih besar lagi untuk dapat mempengaruhi agenda maupun keputusan 

pemerintah.  

Aktor di luar pemerintahan selanjutnya adalah akademisi, konsultan, dan 

peneliti yang bekerja di lembaga riset atau yang disebut dengan think tanks. Ide-

ide mereka seringkali didiskusikan oleh pemerintah atau birokrat yang terlibat 

dalam perumusan kebijakan  Dalam hampir semua kasus perubahan kebijakan, 

ada banyak asal usul perubahan dan berbagai motivasi bagi pejabat pemerintah 

untuk melakukan perubahan kebijakan. Dan peran dari para akademisi dan 

peneliti melalui ide-ide mereka termasuk dalam salah satunya. Namun perlu 

dicatat, peran akademisi, konsultan, dan peneliti dalam penetapan agenda 

bukanlah sebagai pihak yang mengusulkan atau menentukan agenda pemerintah 

tetapi lebih kepada penyediaan alternatif kepada pemerintah. Pemerintah mungkin 

akan membutuhkan saran mereka terkait dengan masalah yang menjadi 

perhatiannya. Dan sering kali pembuat kebijakan di pemerintahan paling banyak 

mendengarkan akademisi ketika analisis dan proposal mereka terkait langsung 

dengan masalah yang sudah menjadi perhatian para pejabat (Kingdon, 2013: 55-

56). 
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Seorang akademisi juga dapat membuat ―jalan‖ sendiri untuk memiliki 

dampak langsung bagi agenda kebijakan pemerintah. yaitu dengan berada di 

pemerintahan. Karena itu beberapa peneliti dan akademisi membangun karier 

"luar-dalam" di mana mereka melakukan perjalanan antara akademisi dan 

pemerintah, mengambil cuti dari universitas atau organisasi penelitian mereka 

untuk menduduki posisi yang bertanggung jawab dalam pemerintahan (Kingdon, 

2013 : 56). 

Aktor di luar pemerintahan yang ketiga adalah media massa. Media massa 

merupakan aktor yang dapat menggiring opini dan pandangan masyarakat dan 

juga pemerintah. Perhatian publik akan suatu masalah akan mengikuti jejak 

liputan dari media massa tentang masalah tersebut dan akan membentuk opini 

masyarakat bahwa masalah tersebut adalah yang paling penting. Media bahkan 

dapat membentuk citra dari seorang pejabat politik dengan memberitakan 

keberpihakan orang tersebut pada suatu isu, serta mengarahkan masyarakat 

mengenai apa yang harus dipikirkan, apa yang seharunya diketahui, dan 

bagaimana hal tersebut harusnya ditanggapi (McCombs dan Shaw, 1972 : 177) 

Pengaruh dari media massa bersifat tidak langsung meskipun cukup signifikan 

terhadap preferensi publik maupun privat dalam hal identifikasi masalah publik 

(Howlett, dkk, 2009 : 74, Kingdon, 2013 : 60) namun tidaklah sebesar para 

peneliti dan kelompok kepentingan (Kingdon, 2013 : 58). 

Dalam penetapan agenda, peran media massa adalah 1) penggambaran 

terhadap masalah-masalah publik. Solusi yang diusulkan seringkali 

mengkondisikan bagaimana masalah tersebut dipahami oleh publik dan banyak 

anggota pemerintah, sehingga menutup beberapa alternatif dan membuat pilihan 

yang lain lebih mungkin. (Howlett, dkk, 2009 : 74), 2) sebagai komunikator dalam 

komunitas kebijakan, yang membawa berbagai ide untuk menjadi perhatian publik 

melalui publikasi, 3) memperbesar gerakan yang telah dimulai di masyarakat 

mengenai isu-isu kebijakan tertentu. Media mempercepat perkembangannya dan 

memperbesar dampaknya (Kingdon, 2013 : 60-61). 

Namun perlu untuk diperhatikan, media memiliki kecenderungan 

memperhatikan kisah yang paling bernilai berita atau dramatis yang justru 
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mengurangi dampaknya terhadap agenda kebijakan pemerintah karena kisah-kisah 

semacam itu cenderung mengarah pada akhir proses pembuatan kebijakan 

daripada awalnya. Dengan kata lain, mereka melaporkan apa yang sedang 

dikerjakan atau sudah diketahui pemerintah daripada mengungkap isu lain yang 

lebih besar (Kingdon, 2013 : 59). Hal ini penting mengingat apa yang dilaporkan 

oleh berita bukanlah cermin obyektif dari kenyataan. Organisasi berita adalah gate 

keeper yang berarti mereka mendefinisikan apa yang layak untuk dilaporkan dan 

aspek-aspek situasi yang harus disorot. Dengan demikian, masalah kebijakan yang 

dapat diterjemahkan ke dalam cerita yang menarik cenderung dipandang oleh 

publik sebagai hal yang lebih penting daripada masalah yang tidak mudah bagi 

struktur naratif, atau sound bites. Media massa juga dapat membentuk opini 

publik sesuai keyakinan mereka dengan alasan bahwa pendapat mereka adalah 

pendapat publik. Selain itu, dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah seringkali 

menggunakan media untuk keuntungan mereka dan beberapa media dipimpin oleh 

pendapat pejabat pemerintah dan bukan sebaliknya  (Howlett, dkk, 2009 : 75). 

Aktor keempat, yaitu opini publik. Opini publik merupakan salah satu 

yang dapat mempengaruhi agenda pemerintah karena terkadang mereka 

mendorong pemerintah untuk mengambil suatu tindakan (Kingdon, 2013 : 65). 

Opini publik dapat memberi dampak positif dan negatif pada agenda pemerintah. 

dampak positifnya adalah ketika sebagian besar orang menaruh perhatian pada 

masalah tertentu, hal ini dapat digunakan oleh pejabat dalam mencari dukungan 

kebijakan. Sedangkan dampak negatifnya, opini publik dapat menghambat 

pemerintah melakukan sesuatu. Masyarakat dapat melakukan protes melalui demo 

atau bahkan membuat petisi untuk menolak rencana kebijakan tertentu. Namun 

opini publik juga memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi penetapan agenda. 

Karena publik akan cenderung fokus pada masalah yang terkuak sedangkan 

masalah-masalah lain yang tidak populer sangat jarang mendapat opini publik.   

Dalam proses penetapan agenda kebijakan, peran dari opini publik 

hanyalah sebatas mempengaruhi permasalahan apa yang akan dibahas atau 

dijadikan agenda kebijakan pemerintah, tetapi tidak dapat mempengaruhi 

alternatif solusi bagi suatu rencana kebijakan tertentu.  Opini publik umum jarang 
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terbentuk dengan cukup baik untuk secara langsung memengaruhi debat yang 

terlibat di antara para ahli kebijakan di mana alternatif harus dipertimbangkan 

secara serius (Kingdon, 2013 : 66). Kingdon menjelaskan pula bahwa seringkali 

perhatian publik dipengaruhi oleh apa yang dikerjakan pemerintah daripada 

sebaliknya. Terutama karena adanya peran media massa yang melaporkan apa 

yang dikerjakan pemerintah. sehingga apa yang dianggap penting oleh publik 

adalah apa yang ada di media massa. Jarang sekali agenda pemerintah dipengaruhi 

oleh agenda publik umum kecuali masalah tersebut bersifat mendesak dan ada 

gerakan besar publik yang menuntut pemerintah melakukan sesuatu terkait hal 

tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pejabat pemerintah mempunyai agenda 

dan alternatif mereka sendiri dan seringkali opini publik adalah sesuatu yang 

‗dibentuk‘ atau sengaja dimobilisasi untuk digunakan sebagai dukungan atas 

usulan kebijakan mereka (Kingdon, 2013 : 67) 

Adapun dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk melihat 

interaksi diantara para aktor yang terlibat dalam penetapan agenda kebijakan 

pembangunan taman kota di Surabaya. Hal ini dikarenakan keterbatasan jangkuan 

teori yang telah diuraikan sebelumnya. Maka penulis akan menggunakan teori  

Advocacy Coalition Framework (ACF) sebagai pisau analisis dengan 

menggunakan berbagai bentuk data kualitatif yang dikumpulkan karena keyakinan 

penulis akan kuatnya aktor dan adanya proses yang terjadi diantara para aktor 

tersebut.  

1.5.4 Memahami Koalisi Antar Aktor dalam Memperjuangkan Agenda 

Kebijakan 

Aktor dalam kebijakan akan selalu berinteraksi dengan aktor lainnya 

selama proses penetapan agenda berlangsung baik itu untuk memperjuangkan isu, 

atau menghalangi isu-isu tertentu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Aktor-

aktor yang memiliki tujuan dan keyakinan yang sama akan bekerjasama dengan 

aktor lain dalam menjalankan perannya untuk membentuk koalisi yang akan 

membantu perjuangan mereka. Untuk memahami koalisi antar aktor, peneliti 

menggunakan kerangka kerja koalisi advokasi atau Advocacy Coalition 

Framework (ACF). ACF diperkenalkan oleh Paul A. Sabatier di beberapa 
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tulisannya (1986, 1987, 1988, 1998) dan kemudian bekerjasama dengan Hank C. 

Jenkins-Smith (1993). Teori ini hadir sebagai tanggapan atas keterbatasan dalam 

literatur-literatur proses kebijakan. Setidaknya ada tiga keterbatasan yang mereka 

temukan. Keterbatasan yang pertama adalah tentang intrepretasi mereka mengenai 

tahapan heuristik sebagai teori kausal yang kurang memadai untuk menjelaskan 

proses kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 1993 : 1-4). Kedua, adanya 

perdebatan yang panjang mengenai kekuatan dan kelemahan pendekatan top-

down maupun bottom-up dalam pelaksanaan penelitian dan juga adanya 

kebutuhan basis teori bagi pembuatan kebijakan (Sabatier, 1986 : 5). Keterbatasan 

yang ketiga adalah kurang jelasnya teori dan penelitian mengenai peranan 

informasi ilmiah, teknis dan tahapan dalam proses kebijakan (Sabatier, 1998 : 6). 

ACF terus berkembang dan direvisi seiring dengan semakin banyaknya studi 

kasus yang menggunakan ACF sehingga ACF harus membuat beberapa 

penyesuaian terutama sejak digunakannya teori ini di Eropa dengan rezim 

korporatisme dan banyak negara berkembang yang menerapkan rezim eksekutif 

yang otoriter (Sabatier dan Weible, 2007 : 190). 

ACF berguna untuk memahami bagaimana aktor-aktor membentuk koalisi 

dan berinteraksi dengan koalisi aktor lain untuk memperjuangkan kepentingan 

atau isu tertentu, dan untuk memahami perubahan kebijakan dalam kurun waktu 

yang cukup panjang dan menggabungkan aspek-aspek dari dua pendekatan yang 

telah ada sebelumnya (pendekatan top down dan bottom up) guna studi 

implementasi, juga informasi tempat-tempat ilmiah dan proses teknis dalam siklus 

kebijakan. Teori ini memiliki beberapa premis (Sabatier dan Jenkinsmith, 1993 : 

178 ; Sabatier, 1998 : 99) pertama, memahami proses perubahan kebijakan dan 

peran dari pembelajaran didalamnya mensyaratkan sebuah perpektif waktu 

setidaknya selama satu dekade atau lebih. Kedua, cara paling berguna untuk 

mempelajari perubahan kebijakan selama periode waktu tertentu adalah dengan 

fokus pada sub sistem kebijakan, misalnya, interaksi dari berbagai aktor yang 

mengikuti, berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah dalam area kebijakan. 

Ketiga, dimensi antar pemerintah harus ada dalam sebuah sub sistem, setidaknya 

untuk sebuah kebijakan lokal. Keempat, kebijakan atau program dapat 

dikonseptualisasikan dengan cara yang sama seperti keyakinan (belief), misalnya 
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nilai-nilai priotas, persepsi tentang masalah, dan asumsi sebab akibat. Kelima, 

teori proses kebijakan perlu membahas peran yang informasi teknis mengenai 

besarnya dan segi masalah, penyebabnya, dan kemungkinan dampak (termasuk 

dampak distribusi) dari berbagai solusi yang dimainkan dalam proses itu. ACF 

juga mempelajari bagaimana aktor-aktor yang ada berkoalisi dan berinteraksi 

untuk mempengaruhi proses kebijakan, yang pada akhirnya bermuara pada sebuah 

pembelajaran kebijakan (policy learning). Adaptasi teori ACF dapat membantu 

pemerintah mengurangi interestnya dan memastikan bahwa kepentingan penerima 

manfaat didahulukan (Chikowore, 2018 : 7).  

Asumsi dasar dar ACF seperti yang diungkapkan oleh Sabatier dan Weible 

(dalam Sabatier, 2007 : 192) adalah bahwa jika seorang aktor ingin memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap suatu kebijakan, maka aktor tersebut harus 

terpresialisasi. Hal ini disebabkan oleh karena partisipan dalam kebijakan publik 

tidak hanya terdiri dari ―segitiga besi‖ seperti legislator, aparat pemerintahan, dan 

pimpinan kelompok kepentingan tetapi juga peneliti dan jurnalis yang turut ada 

dalam area kebijakan.  Kedua, aktor-aktor ini mempunyai sistem keyakinan yang 

kuat dan termotivasi untuk mengubahnya menjadi suatu kebijakan yang aktual. 

Sistem keyakinan dari para aktor dipercaya sebagai sesuatu yang stabil dan sulit 

diubah. Ketiga, ACF mengakui peran penting ilmu pengetahuan dan informasi 

teknis dalam membentuk keyakinan dari para aktor yang terlibat. Hal tersebut 

turut menyatakan bahwa para peneliti baik dari universitas, analis kebijakan, dan 

konsultan ada di antara aktor sentral dalam proses kebijakan. 

Dari pemaparan singkat diatas dapat dimengerti bahwa, proses 

pengelolaan kebijakan merupakan hasil interaksi yang terjadi antara negara dan 

masyarakat. Dalam proses itu terjadilah satu hal yang disebut sebagai advokasi. 

Advokasi dalam prosesnya menjadi salah satu perangkat dalam sistem dan 

kehidupan berdemokrasi yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dalam 

kaitannya dengan kebijakan yang coba ditawarkan oleh pemerintah. Hal tersebut 

sejalan dengan pemikiran John Locke dan Stuart Mill, yang menyatakan bahwa 

keterlibatan warga negara dalam proses kebijakan begitu penting, karena dapat 
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memberikan pengetahuan dan pemahaman hak atas kota dan mengembangkan 

rasa tanggung jawab sosial (Winarno, 2007 : 45) 

 Dalam prakteknya, kesuksesan sebuah advokasi akan bergantung pada 

kemampuan menggalang sinergi antara tekanan massa yang berada ―di luar‖ 

lingkaran pembuat kebijakan dengan dukungan pihak didalam pemerintahan. 

Maka, proses advokasi dapat dilihat sebagai proses yang terjadi dalam ranah lintas 

batas dikotomis antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat 

seperti yang terdapat dalam skema berikut 

Skema 1.1 

Penggalangan Koalisi Lintas “Batas” Pemerintah-Masyarakat dalam Proses 

Advokasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Purwo Santoso. Proses Kebijakan, Karakteristik dan Advokasinya (2002 

: 2) 

Proses kebijakan dari penetapan agenda hingga implementasi sebenarnya 

hanyalah sub sistem dari sistem kebijakan. Dinamika suatu kebijakan dapat dilihat 

pada aktor-aktor yang saling berinteraksi sehingga memunculkan winner dan 

loser. Kelompok-kelompok tersebut akan melakukan koalisi yang dilandasi oleh 

sistem keyakinan yang dapat mempengaruhi output kebijakan. Proses ini semakin 

menunjukkan bahwa kebijakan memang menjadi ranah yang sangat berbau politis, 

karena didalamnya melibatkan upaya yang saling mempengaruhi dan melakukan 

tekanan antara pihak yang satu kepada pihak lain (baik pemerintah dan 

Eksponen Masyarakat    Eksponen Pemerintah 

 

 

Broker Kebijakan 

Koalisi pro gagasan kebijakan 

Koalisi kontra gagasan kebijakan  
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masyarakat). Sehingga tak mengherankan apabila advokasi dimaknai sebagai 

sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh 

individu maupun kelompok yang terorganisir untuk mentransformasikan 

hubungan kekuasaan. 

Tujuan dilakukannya koalisi advokasi adalah untuk mengembangkan 

informasi sebagai upaya membujuk pembuat keputusan agar menerima alternatif 

kebijakan yang ditawarkan oleh koalisi, memanipulasi forum pembuat kebijakan, 

dan mendapatkan dukungan dari birokrasi pembuat kebijakan. Maka bukan tidak 

mungkin, akan timbul konflik-konflik akibat proses yang dilakukan tersebut. 

Konflik yang kemudian muncul diantara koalisi tersebut dimediasi oleh pihak 

ketiga yang disebut sebagai broker kebijakan (policy broker). 

Broker kebijakan adalah aktor yang terdiri dari pegawai, pejabat, peneliti, 

pengadilan atau oleh beberapa ahli yang tidak terlibat dalam perdebatan namun 

memiliki kemampuan dalam subsistem kebijakan dikarenakan keahliannya. Selain 

itu, para birokrat yang dikategorikan sebagai pihak netral juga dapat menjadi 

broker kebijakan. Dengan kata lain, broker kebijakan adalah aktor yang berusaha 

membantu menyelesaikan masalah dengan mencari kompromi yang masuk akal 

diantara pandangan-pandangan dari masing-masing koalisi. 

Untuk dapat lebih memahami alur berpikir ACF, dapat dilihat melalui 

gambar 2 yang merupakan kerangka kerja ACF yang telah direvisi dengan 

penambahan pada beberapa aspek seperti 1) Menambahkan struktur peluang 

terjadinya koalisi pada bagian ―peluang dan sumber daya‖. 2) Menambahkan 

faktor ‗kejutan‘ yang tidak hanya berasal dari luar tetapi juga dari internal 

subsistem yang dapat mempengaruhi perubahan kebijakan dan keyakinan dari 

koalisi, serta adanya negosiasi kesepakatan/perjanjian, 3) kesadaran akan adanya 

sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing koalisi (Sabatier, 2007 : 191) yang 

terdiri dari a) posisi otoritas formal untuk membuat/ mempengaruhi keputusan b) 

dukungan/ opini publik, c) informasi yang digunakan untuk menentang pandangan 

kebijakan lawan, meyakinkan kedaulatan pembuat keputusan untuk mendukung 

usulannya, dan mempengaruhi opini publik, d) sekutu di lapangan (misalnya 

masyarakat yang mendukung kegiatan dari koalisi atau masyarakat yang mempun
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yai sistem keyakinan yang sama), e) dana, dan  f) kepemimpinan yang terampil     

(Sabatier, 2007 : 201-203) 

Gambar 1.2. Kerangka Advokasi Koalisi  Paul A. Sabatier 

 

 
Sumber: Sabatier (2007 : 191) 
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Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa model perubahan kebijakan 

berasal dari interaksi yang terjadi didalam tiga sub proses, yaitu:  

a) Policy Subsystem  

Subsistem kebijakan menjadi arena bagi interaksi yang terjadi sebagai 

proses persaingan koalisi aktor yang mendukung keyakinan tentang masalah 

kebijakan dan solusinya. Advokasi cenderung menciptakan pengembangan koalisi 

di antara pihak-pihak yang sepaham. Dengan demikian, proses advokasi kebijakan 

bisa disederhanakan sebagai kompetisi antara dua atau lebih koalisi, antara pihak 

yang pro gagasan tertentu dengan pihak yang kontra.  

Menurut Paul A. Sabatier dan Hank C. Jenkins Smith,  advocacy coalition 

terdiri dari pelaku-pelaku dari institusi pemerintah dan swasta pada semua level 

organisasi yang menjalin hubungan berdasarkan sistem keyakinan (belief) pada 

pencapaian suatu tujuan. Hal ini menyiratkan bahwa ACF menganggap 

pentingnya berbagai koalisi diantara pembuat kebijakan, aktor berpengaruh, dan 

kelompok kepentingan. Mereka yang mempunyai belief (sistem keyakinan)  yang 

sama akan membentuk suatu koalisi advokasi yang mana kegiatan mereka terus 

terkoordinasi dari waktu ke waktu. Koalisi dilakukan untuk mengubah belief dari 

para aktor menjadi suatu program tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

sebagai aktor utama dari suatu kebijakan. Sebagaimana sistem keyakinan ini akan 

turut menentukan ke arah mana koalisi dari para aktor yang terlibat, dan tindakan 

seperti apa yang akan diambil, kemampuan dari koalisi ini sangatlah tergantung 

pada sumber daya seperti dana, keahlian, jumlah dukungan, dan otoritas legal. 

Berbagai koalisi yang ada ada akan berupaya menambah dana, merekrut anggota 

baru yang tentunya dapat mendukung sumber daya mereka, dan menempatkan 

beberapa anggota mereka dalam posisi otoritas (Sabatier, 1987 : 664-665).  

Kaitan antara peran aktor dalam penetapan agenda dan sistem keyakinan 

yang dimiliki oleh masing-masing aktor adalah sistem keyakinan dari para aktor 

akan turut mempengaruhi peran mereka dalam proses penetapan agenda agar isu 

yang mereka anggap penting dapat masuk ke dalam agenda institusional. Untuk 

mengetaui sistem keyakinan seperti apa yang dipegang seorang aktor dalam 
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melakukan advokasi, dapat dilihat dari dokumen-dokumen kepemerintahan yang 

ada, atau publikasi kelompok kepentingan tentang perubahan sistem keyakinan 

dari elit terkait (Sabatier, 1987 : 669). Selain itu, penting  untuk untuk memahami 

berbagai tingkatan sistem keyakinan yang dimiliki oleh para aktor: 

a. Deep core (normative) belief : merupakan filosofi pribadi yang 

dipegang oleh seorang aktor, dan menggambarkan visinya 

(Chikowore, 2018 : 6). Deep core belief dapat digunakan dalam 

area kebijakan apapun dengan asumsi ontologi dasar dan asumsi 

normatif. Oleh karena itu belief jenis ini sangat sulit diubah. Deep 

core belief biasanya terkait dengan prioritas nilai-nilai utama 

kemanusiaan seperti kesetaraan dan keamanan, pemikiran tentang 

distribusi keadilan dan kesejahteraan siapa yang diperhitungkan, 

peran pemerintah dan pasar, dan siapa yang seharusnya 

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan pemerintah (Sabatier, 

2007 : 194).  

b. Policy core belief : merupakan jenis sistem keyakinan yang 

merupakan aplikasi dari deep core belief dan memuat strategi dasar 

dan posisi kebijakan pada area sub-sistem kebijakan dan memuat 

beberapa topik seperti peran berbagai aktor dalam sub-sistem 

kebijakan, orientasi pada konflik kebijakan yang substantif 

(misalnya memilih antara pertumbuhan ekonomi atau perlindungan 

lingkungan). Jenis ini relatif stabil tetapi dapat berubah apabila 

dalam proses advokasi terdapat penyimpangan yang serius.  

c. Secondary aspect : terkait dengan keputusan-keputusan 

instrumental seperti alokasi dana, aturan-aturan administratif, dan 

kebutuhan akan informasi untuk mengimplementasikan tujuan 

kebijakan. Sistem keyakinan ini paling rentan untuk berubah dalam 

situasi tertentu dan menjadi fokus dari kompromi dan negosiasi 

antar aktor atau koalisi. Karena deep core dan policy core belief 

memiliki tingkat resistensi tinggi terhadap perubahan, maka 

perubahan seringkali hanya terjadi pada aspek sekunder yang 
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menyebabkan perubahan kebijakan yang minor (Sabatier, 1998 : 

118).  

Berdasarkan sistem keyakinan tersebut, koalisi advokasi akan dibentuk 

bersama dengan aktor lainnya yang mempunyai policy core belief yang sama dan 

akan melakukan upaya untuk mewujudkan tujuannya yaitu membuat lembaga 

pemerintah untuk berperilaku sesuai dengan inti kebijakan mereka. Policy core 

belief dari suatu koalisi akan berkompetisi dengan koalisi yang lain dengan 

berbagai strategi untuk mempengaruhi kebijakan dengan berbagai sumberdaya 

yang dimiliki. Koalisi-koalisi yang terbentuk itu seringkali menghadapi konflik 

politis dalam isu pembuatan kebijakan. Sehingga policy broker hadir sebagai 

mediator yang berusaha memberikan jalan keluar untuk mencapai kesepakatan 

diantara pro kontra koalisi. Menurut Sabatier, broker kebijakan merupakan pihak 

yang netral seperti pihak pada posisi yang memiliki otoritas formal (pemerintah, 

komisi, pengadilan, dan lain-lain) maupun peneliti/ahli.  

Pada level sekunder, perubahan muncul sebagai konsekuensi logis dari 

pembelajaran kebijakan (policy oriented learning) yang didefinisikan Sabatier 

sebagai proses yang melibatkan perubahan yang relatif lama dalam pemikiran 

yang muncul dari pengalaman dan berhubungan dengan pencapaian atau revisi 

keyakinan (beliefs system) individu atau kolektif seperti koalisi advokasi 

b) External System Event  

Perubahan kebijakan yang terjadi didalam subsistem dapat dipahami 

sebagai hasil dari dua proses. Pertama, koalisi advokasi berhasil untuk 

menginternalisasikan kepercayaan mereka kedalam program pemerintah. Kedua, 

sebagai hasil dari faktor diluar subsistem kebijakan, yang terdiri dari perubahan 

sosial ekonomi, perubahan sistematis dalam koalisi pemerintahan, dan keputusan 

kebijakan dan dampak dari subsistem lainnya. Faktor eksternal ini bersifat 

dinamis yang mempengaruhi subsistem kebijakan (Sabatier dan Jenkins-Smith, 

1993 : 34).  
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1. Perubahan sosial ekonomi  

Perubahan yang terjadi didalam aspek ini dapat mempengaruhi subsistem 

kebijakan. Kondisi sosial ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara dapat 

berubah secara dinamis yang tentu saja mempengaruhi proses 

pengambilan kebijakan.  

2.  Sistem Koalisi Pemerintahan  

Perubahan pada koalisi yang dominan pada suatu level pemerintahan 

tertentu, membutuhkan kontrol koalisi terhadap eksekutif dan legislatif. 

Perubahan yang terjadi dalam koalisi tersebut juga dapat mempengaruhi 

kebijakan yang diambil terhadap suatu isu tertentu.  

3.  Keputusan kebijakan dan dampak dari subsistem lainnya  

Sebuah subsistem kebijakan tidaklah bersifat otonom. Subistem kebijakan 

tetap memperoleh pengaruh dari kebijakan yang diambil oleh sektor 

lainnya.  

c) Relatively Stable Parameters  

Parameter yang relatif stabil terdiri dari sifat dasar area masalah, distribusi 

sumberdaya alam, nilai sosial budaya dan struktur sosial, serta struktur konstitusi 

dasar. Parameter yang relatif stabil membingkai pembuatan kebijakan dalam 

subsistem kebijakan yang didalamnya menjelaskan mengenai aksi dalam koalisi 

advokasi yang didalamnya terdapat berbagai aktor kebijakan, tidak saja dari pihak 

pemerintah tetapi juga dari pihak non pemerintah (masyarakat). ―Parameter‖ dan 

―kejadian‖ eksternal akan menentukan batasan dan sumberdaya dalam fungsi 

subsistem kebijakan.  

Koalisi kebijakan yang dibangun akan mampu mendorong upaya-upaya 

untuk mempengaruhi dan mengubah kebijakan. Perubahan kebijakan yang 

diharapkan tidak hanya sebagai hasil dari pertarungan kepentingan antar aktor, 

tetapi pembelajaran berorientasi kebijakan (policy learning) juga menjadi bagian 

penting dari perubahan kebijakan. Policy oriented learning ini berkaitan dengan 

bertambahnya pengetahuan mengenai parameter permasalahan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Sehingga perubahan kebijakan yang terjadi pada level 

sekunder dipengaruhi oleh policy oriented learning dari koalisi advokasi. 
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Moyson, dkk (2017 : 166) mengusulkan sebuah kerangka kerja untuk 

menganalisis pembelajaran kebijakan melalui tiga pertanyaan utama yaitu  

1. siapa yang belajar? Pertanyaan ini fokus pada aktor dan terlibat 

dalam kebijakan dan atribut yang mereka gunakan dalam 

pembelajaran. Aktor disini dapat merupakan aktor secara 

individu, aktor dalam koalisi, maupun aktor dalam organisasi.  

2. apa yang dipelajari oleh aktor tersebut? Pertanyaan ini fokus pada 

perubahan nilai dan preferensi aktor sebagai perhitungan dari 

tindakan apa saja yang di ambil dan hasil dari tindakan tersebut 

3. bagaimana aktor tersebut belajar? Pertanyaan ini fokus pada 

bagaimana aktor memanfaatkan pengetahuan (knowledge 

utilization) atau memanfaatkan sumber pengetahuan yang ada 

seperti informasi dan pengalaman. Terdapat dua macam jenis 

pemanfaatan pengetahuan oleh aktor dalam kebijakan yaitu 

bentuk instrumental pemanfaatan pengetahuan (menggunakan 

pengetahuan yang ada sebagai sumber daya kunci pembuatan 

kebijakan/ menemukan praktek terbaik), yang kedua adalah 

bentuk simbolis (memanfaatkan pengetahuan untuk legitimasi 

dari aktor kebijakan atau tujuan kebijakan tertentu) 

Perubahan kebijakan dapat dilakukan dalam sebuah lingkaran inti melalui 

berbagai strategi untuk mengubah kebijakan. Upaya tersebut dilakukan dengan 

kekuatan ―otot‖ dan ―otak‖ maupun mengkombinasikan keduanya. Penggunaan 

otot dilakukan dalam upaya untuk melakukan berbagai bentuk tekanan seperti 

demonstasi, mogok, orasi dan lain sebagainya. Sedangkan penggunaan otak 

dilakukan untuk mempersiapkan konsep-konsep tandingan (Santoso, 2002: 7-8). 

1.5.5 Organisasi Berbasis Komunitas (Community-Based Organization) dan 

Modal Sosial Pada Tataran Masyarakat 

Keberhasilan suatu kebijakan tak dapat dipungkiri membutuhkan 

dukungan dari tataran masyarakat (civil society) dan ini juga merupakan syarat 

dari demokrasi. Agar kebijakan tersebut mendapat dukungan, tentunya pemerintah 
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perlu membentuk sebuah pengetahuan di masyarakat bahwasanya kebijakan 

tersebut akan memberikan dampak yang baik di masyarakat terlepas dari apakah 

pengetahuan akan kebijakan tersebut dimanfaatkan sebagai dasar untuk menyusun 

dan mengimplementasikan praktik terbaik (best practice)  atau hanya sebagai 

instrumen untuk kebijakan-kebijakan yang simbolis (Moyson, dkk, 2017 : 166). 

Salah satu cara untuk menanamkan pengetahuan tersebut adalah dengan 

melibatkan masyarakat dalam suatu program atau kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah melalui organisasi berbasis komunitas (comunity-based organization) 

Alkire, dkk (2001) dalam Jurnal World Bank yang berjudul “Community-

Driven Development” menjelaskan bahwa organisasi berbasis komunitas 

merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu yang menjadi 

anggota dalam sebuah organisasi atas dasar kepentingan bersama. Organisasi 

berbasis komunitas ini terdiri dari orang-orang yang tinggal dalam suatu 

lingkungan yang berdekatan (secara geografis) atau orang-orang yang memiliki 

kepentingan yang sama yang terkait dengan produksi, konsumsi, penggunaan 

sumber daya publik, atau penyampaian layanan publik. Organisasi ini juga dapat 

mengambil bentuk formal yang memiliki status legal, hak dan tanggungjawab 

yang jelas, memiliki struktur organisasi formal, atau dapat juga mengambil bentuk 

informal hanya atas dasar kepentingan tertentu atau karena tempat tinggal mereka 

yang berdekatan. (Alkire, dkk, 2001 : 3) 

Organisasi berbasis komunitas dapat memiliki kaitan langsung dengan 

pemerintah, LSM, dan swasta dalam memperjuangkan kepentingannya. Menurut 

pendapat Alkire,dkk (2001 : 4), organisasi ini juga erat kaitannya dengan LSM 

yang memiliki cakupan kegiatan yang luas dan dapat membantu organisasi 

berbasis masyarakat untuk memperjuangkan suatu kepentingan yang secara tidak 

langsung juga akan menguntungkan LSM mengingat LSM merupakan salah satu 

aktor dalam kebijakan yang mampu mengerahkan sekutunya atau basis 

pendukungnya untuk bertindak (Kingdon, 2013 : 49) 

Salah satu keuntungan yang didapatkan dengan adanya organisasi berbasis 

komunitas sebagaimana diungkapkan oleh Alkire, dkk (2001 : 5)  adalah tujuan 

dari program atau kebijakan dapat terlaksana dengan efektif dan dampaknya dapat 
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tersebar dengan cepat. Suatu program atau kebijakan yang desain 

implementasinya berbasis masyarakat akan mencapai hasil yang lebih efektif dan 

dampaknya pun akan lebih luas dibandingkan dengan jika program atau kebijakan 

tersebut dikelola secara terpusat oleh pemerintah. Hal ini pun dapat menjadi 

modal dukungan bagi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Inilah peran 

strategis komunitas, dimana mereka dapat mengelola sumber daya dan 

mengorganisasi masyarakat dengan lebih efektif, utamanya lembaga atau 

komunitas non-profit dengan dalih memperjuangkan kepentingan atau kebutuhan 

masyarakat.  

Berbicara mengenai komunitas atau organisasi berbasis komunitas, 

tentunya diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik antar anggota agar tujuan 

organisasi tersebut dapat tercapai dan mendukung kebijakan pemerintah. Konsep 

hubungan ini oleh Robert D. Putnam (1993) disebut sebagai modal sosial. Modal 

sosial sendiri memiliki beberapa definisi diantaranya adalah oleh Bourdieu (1986 : 

248) yang medefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual atau potensial 

yang terkait dengan adanya jaringan sosial yang bertahan dalam jangka waktu 

yang lama dari hubungan yang terlembagakan atas dasar kenalan atau pengakuan 

bersama, atau dengan kata lain menjadi anggota dalam suatu kelompok. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2007 : 103) 

mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan sosial yang memiliki norma, nilai, 

dan pemahaman bersama yang memfasilitasi kerjasama di dalam atau antar 

kelompok. Sedangkan Putnam (2000 : 19) mendefinisikan modal sosial sebagai 

hubungan antar individu, jaringan sosial, dan norma timbal balik serta 

kepercayaan yang diperoleh dari hal-hal tersebut. Terkait dengan definisi tersebut, 

Putnam menyatakan bahwa modal sosial terkait erat dengan apa yang disebut 

kebajikan sipil. 

 Putnam dalam Jurnal yang ditulisnya ―The Prosperous Community Social 

Capital And Public Life” menjelaskan mengenai perbandingan antara dua daerah 

di Italia dimana  pemerintahan di Italia Selatan mengalami kegagalan sedangkan 

Italia Utara megalami keberhasilan. Temuannya mengindikasikan bahwa 

keberhasilan di Italia Utara disebabkan oleh karena adanya modal sosial yang kuat 
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di tataran masyarakat. Temuan Putnam kemudian diadopsi oleh Bank Dunia dan 

disebut sebagai missing link dari pembangunan, dimana tidak adanya modal sosial 

inilah yang menyebabkan program atau kebijakan pemerintah tidak berjalan 

dengan baik.  

Modal sosial ini ada dalam bentuk solidaritas, norma, jaringan, partisipasi, 

timbal balik, dan kepercayaan (Putnam, 1993 : 3-4). Solidaritas dan kepercayaan 

dari suatu komunitas akan membentuk modal sosial yang akan mendorong 

partisipasi atau tindakan sukarela untuk melakukan aksi bersama (collective 

action).  Kelompok atau komunitas yang melakukan aksi bersama ini kemudian 

dapat tergabung dalam jaringan sosial yang memungkinkan komunikasi dan 

koordinasi, yang pada akhirnya menumbukan rasa percaya. Rasa percaya 

menimbulkan intensi untuk membantu satu sama lain. selain itu, rasa percaya juga 

dihasilkan dari adanya pemahaman yang sama mengenai suatu norma atau 

pentingnya suatu nilai dalam sebuah kelompok (OECD, 2007 : 103). Hal inilah 

yang kemudian menjadi faktor pendukung terhadap keberhasilan suatu tindakan. 

Keberhasilan yang dicapai melalui jaringan kerjasama pada waktu sebelumnya 

akan turut mendorong kerjasama tersebut bertahan pada periode waktu 

selanjutnya. Sederhananya, hubungan modal sosial oleh Putnam digambarkan 

sebagai partisipasi—modal sosial—partispasi (Harris, 2002 : 8) Modal sosial ini 

memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan yang tidak 

mungkin terwujud tanpa adanya modal sosial (Putnam, 1993 : 5) dan jika modal 

sosial tersebut menjadi sumber daya yang dimanfaatkan oleh anggota komunitas 

untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, maka hal tersebut dapat memiliki 

dampak yang signifikan bagi komunitas itu sendiri maupun lingkungannya 

dibandingkan dengan jika modal sosial yang dimiliki tidak dimanfaatkan dengan 

baik oleh seluruh anggota (Philips dan Pittman, 2009 : 49) 

Meskipun modal sosial merupakan salah satu faktor yang dapat 

memperkuat suatu komunitas namun apabila dihubungkan dengan partisipasi, 

modal sosial tidaklah semata-mata membentuk partisipasi seperti yang dinyatakan 

oleh Putnam. Salah satu yang mengkritik konsep modal sosial Putnam adalah 

John Harris dalam bukunya yang berjudul Depoliticizing Development : The 
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World Bank and Social Capital, Harris mengkritik pemikiran Putnam mengenai 

modal sosial dan komunitas di masyarakat yang menentukan kinerja dan fungsi 

pemerintah  dan demokrasi, serta konsep modal sosial menurut Putnam yang 

hanya terbatas pada keanggotaan dalam sebuah komunitas atau kelompok yang 

bertindak secara sukarela (Harris, 2002 : 8). Tidak adanya modal sosial dalam 

suatu komunitas atau tidak adanya komunitas yang ‗loyal‘ dan sukarela untuk 

membantu pemerintah menyebabkan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan 

efektif dan oleh karenanya, kebijakan pemerintah cenderung diarahkan untuk 

menguatkan swadaya masyarakat, atau modal sosial di masyarakat, daripada 

memberikan distribusi yang merata dan akses terhadap sumber daya sosial dan 

ekonomi pada masyarakat . Kelemahan lain yang ditemukan dalam konsepsi 

Putnam mengenai modal sosial adalah, ide atau konsep tersebut masih sederhana 

dan berlaku secara parsial atau sebagian tetapi digunakan untuk menarik 

kesimpulan pada berbagai wilayah di Italia. Apa yang diungkapkan oleh Putnam 

justru menjadi kelemahan bagi pemerintah, karena pertama, hal tersebut justru 

menunjukkan peranan dominan dari komunitas untuk menentukan atau 

membentuk fungsi-fungsi pemerintah dan demokrasi. Kedua, kebutuhan atau 

kepentingan masyarakat yang termarginalkan tetap tidak akan terlayani apabila 

tidak ada dalam komunitas yang berpengaruh tersebut yang akan tetap 

memberikan wajah buruk terhadap politik dan ekonomi, dimana tindakan 

pemerintah justru akan mendorong terciptanya swadaya akan komunitas tersebut 

daripada melakukan distribusi sumberdaya yang efektif dan efisien atau tepat 

sasaran (Harris, 2002 : 28).  

Harris juga menjelaskan  mengenai pemikiran Putnam yang sedikit banyak 

dipengaruhi oleh konsepsi modal sosial oleh Bourdieu, bahwa koneksi dapat 

membentuk suatu jaringan, yang pada akhirnya dapat berubah menjadi modal 

sosial dan modal ekonomi. Bourdieu juga menaruh perhatian pada modal budaya 

dan modal simbolik yang menurutnya, kedua modal tersebut merujuk pada 

prestise atau kebanggaan, serta penghargaan. Modal sosial sangatlah terkait 

dengan kedua hal tersebut (Harris, 2002 : 20).  
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1.6. Definisi Konsep 

Konsep merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian sebagai 

sebuah abstraksi dari suatu fenomena yang menjadi perhatian dalam penelitian. 

Adapun beberapa konsep yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Agenda Setting 

Agenda setting adalah daftar subyek atau masalah yang 

berhubungan erat dengan pejabat pemerintah, dan orang-orang di 

luar pemerintahan yang terkait dengan para pejabat itu, yang mana 

mereka memberikan perhatian serius pada waktu tertentu. 

2. Peran 

Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak serta kewajiban sesuai kedudukanya, 

maka orang tersebut sedang menjalankan suatu peran. 

3. Aktor 

Partisipan yang terlibat dalam proses kebijakan. Baik yang 

keberadaannya dimandatkan secara legal oleh undang-undang 

(lembaga eksekutif, birokrat, dll) maupun yang tidak dimandatkan 

secara langsung namun berperan penting dalam proses kebijakan 

(akademisi, para ahli, dll) 

4. Power (kekuasaan) 

Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau 

kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok 

lain  ke arah tujuan dari pihak pertama. 

5. Bargaining power 

Bargaining power (kemampuan tawar-menawar) adalah tingkat 

keahlian atau kemampuan seorang aktor untuk mempengaruhi 
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lawannya dengan cara memberikan atau menawarkan sesuatu yang 

memberi manfaat bagi kepentingan lawan. 

6. Kepentingan 

Definisi mengenai konsep kepentingan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kebutuhan, keperluan. 

Sedangkan dalam bahasa inggris  kepentingan diterjemakan 

dengan kata interest, yang merujuk pada ketertarikan, konsern 

(perhatian), atau rasa ingin tahu terhadap sesuatu. 

7. Belief (sistem keyakinan) 

Konsep belief berbicara mengenai perasaan kuat bahwa sesuatu 

atau seseorang ada atau benar, keyakinan bahwa sesuatu atau 

seseorang adalah baik atau benar, dan pendapat tentang sesuatu 

yang dianggap anggap benar. 

8. Advokasi 

Advokasi merupakan upaya sistematis dan terorganisir untuk 

mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam 

kebijakan publik. Sehingga, advokasi bukan sebuah revolusi 

melainkan usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan 

piranti demokrasi perwakilan 

9. Koalisi advokasi 

Aktor dari berbagai posisi yang mempunyai belief yang sama 

(antara lain nilai-nilai, asumsi kausal tentang sebab akibat, dan 

persepsi tentang masalah) yang mana kegiatan mereka terus 

terkoordinasi dari waktu ke waktu 

10. Prestise 

Rasa penghargaan atas diri atau perasaan yang terkait dengan 

wibawa yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan diri 
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11. Kaderisasi 

Proses pelatihan, edukasi, dan persiapan seorang individu dengan 

berbagai keterampilan dan ilmu sehingga siap  untu melanjutkan 

perjuangan organisasi dimana individu tersebut berada 

12. Green society 

Masyarakat atau komunitas yang menerapkan gaya hidup ramah 

lingkungan dalam aktifitas dan kesehariannya 

13. Modal sosial 

Jaringan sosial yang memiliki norma, nilai, dan pemahaman 

bersama yang memfasilitasi kerjasama di dalam atau antar 

kelompok 

 

1.7 Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan konsep yang akan digunakan, penelitian ini akan berusaha 

melihat bagaimana proses tarik ulur dalam agenda setting (proses advokasi 

kebijakan) RTH Taman di Kota Surabaya. Meminjam kerangka Advokasi Koalisi 

yang dikemukakan oleh Sabatier dan Jenkins Smith, maka penelitian ini akan 

memetakan strategy, belief system, and resources dari aktor-aktor yang terlibat. 

 Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penelitian ini akan dikaji seperti 

skema berikut: 
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Skema 1.3 

Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah keseluruhan proses berpikir mulai dari proses 

menemukan permasalahan penelitian, menjabarkannya kedalam suatu kerangka 

berpikir, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris, sampai dengan 

penjelasan dan penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti. Metode 

penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan sebuah 

pendekatan untuk mempelajari dan memahami pemaknaan individu atau 

kelompok terhadap suatu problem sosial atau kemanusiaan yang memiliki 

karakteristik dimana penelitian bersifat natural setting, yaitu pengumpulan data 

dilakukan di lapangan yang mana informan dari penelitian adalah mereka yang 

berpengalaman atau memahami isu yang sedang diteliti.  
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Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data dan informasi yang mendalam, serta memahami bagaimana 

peran masing-masing aktor yang saling berinteraksi dan berkonflik dalam 

penetapan agenda kebijakan pembangunan taman kota di Surabaya dengan 

kepentingan dan sistem keyakinan (belief) yang mereka bawa dalam proses 

penetapan agenda dan bagaimana dukungan masyarakat bagi kebijakan 

pembangunan taman dikumpulkan oleh para aktor melalui keberadaan green 

society sehingga pada akhirnya pembangunan taman-taman kota di Surabaya 

mendapat perhatian yang besar bahkan jumlahnya terus bertambah. Di samping 

itu, taman kota seakan telah menjadi brand image dari Surabaya dan membuat isu 

lainnya tidak begitu populer.  

1.8.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan critical 

perspective atau perspektif kritis. Sebagai penegasan, penelitian analisis kebijakan 

dengan perspektif kritis berbeda dengan penelitian analisis kebijakan interpretif. 

Perbedaan antara interpretif dan kritis, mengikuti pemikiran Fischer (2016 : 2), 

peneliti tidak hanya memberi makna pada pernyataan atau tindakan dari aktor 

kebijakan, namun juga memeriksa pernyataan dan tindakan aktor tersebut 

terhadap makna atau fenomena sosial yang terkait dengannya dan mendalami 

norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada kerangka kerja teoritis yang digunakan 

dalam penelitian. Penelitian analisis kebijakan kritis juga memeriksa kembali 

setiap tindakan dan pernyataan aktor dengan nilai-nilai normatif yang ada dalam 

sistem yang menjadi bagiannya. Maka, dalam penelitian ini setelah melakukan 

observasi, wawancara mendalam, dan memeriksa data yang dilakukan, peneliti 

melakukan pendalaman dengan melakukan proses refleksi yang akan dijelaskan 

pada bagian berikutnya. 

Neuman (2014 : 86) menjelaskan bahwasanya penelitian yang 

menggunakan perspektif kritis tidaklah bebas nilai dan memiliki cara pandang 

yang khas terhadap fenomena. Peneliti harus memiliki dan menjelaskan posisi 

nilainya sendiri secara eksplisit dan hati-hati dalam menjelaskan alasan penelitian 

dan prosedur yang digunakan. Salah satu yang membedakan prosedur penelitian 
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yang menggunakan perspektif kritis dengan jenis penelitian lainnya adalah adanya 

refleksi sebagai langkah mencapai tujuan analisis kebijakan kritis, yaitu 

musyawarah refleksif, yang berarti peneliti tidak hanya fokus pada permasalahan 

dan keputusan-keputusan yang ditetapkan sebagai solusi atas permasalahan 

tersebut, tetapi juga memeriksa kembali asumsi normatif yang menjadi dasar 

keputusan tersebut (Fischer, 2016 : 2). Dalam penelitian ini, peneliti 

memposisikan diri sebagai warga masyarakat yang memiliki hak untuk 

menyuarakan aspirasi kepada Pemkot Surabaya agar dapat melihat kondisi di 

lapangan dengan lebih obyektif. Dalam hal ini peneliti juga berkesempatan untuk 

melakukan penyadaran dengan mempertanyakan keputusan yang diambil oleh 

aktor-aktor yang terlibat dalam proses penetapan agenda dan membandingkannya 

dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat serta aspek normatif dari teori 

yang digunakan.  

Penggunaan perspektif kritis dalam penelitian ini dirasa perlu terkait 

dengan perubahan sosial yang selalu terjadi di masyarakat, dimana untuk 

memahami perubahan tersebut dengan baik, penggunaan perspektif kritis menjadi 

penting. Masyarakat dipahami sebagai sistem kekuasaan dan dominasi yang 

didalamnya terdapat berbagai perjuangan sosial dan politik yang selalu berubah 

dari waktu ke waktu. Perubahan  sosial juga dipahami sebagai perjuangan 

kekuatan (power) dan legitimasi (Fischer, 2016 : 3). Alasan penggunaan 

perspektif kritis dalam penelitian ini yaitu pertama, keyakinan peneliti akan 

kebijakan pembangunan taman kota oleh Pemerintah Kota Surabaya yang 

meskipun telah memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup, namun 

kebijakan tersebut kurang esensial sebagai solusi atas masalah lingkungan hidup 

yang ada di Surabaya dan hanya merupakan kebijakan populis yang dikerjakan 

oleh pemerintah disaat sebenarnya Pemkot Surabaya dapat memikirkan atau 

mempertimbangkan alternatif lain yang lebih esensial bagi penyelesaian masalah 

lingkungan hidup atau masalah lain yang sedang terjadi di Surabaya.  

Kedua, untuk melakukan penyadaran sehingga Pemkot Surabaya dapat 

melihat kondisi obyektif di lapangan mengenai isu lingkungan hidup lain yang 

sebenarnya layak mendapat perhatian. Perhatian Pemkot Surabaya selama ini 
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cenderung berfokus pada pembangunan taman dan mengabaikan aspek-aspek 

penting lainnya dari rencana pembangunan kota hijau, sehingga hal ini 

mencerminkan inkonsistensi dalam menerapkan rancangan program atau 

kebijakannya sendiri. Ketiga, sebagaimana diungkapkan oleh Neuman (2014 : 

111) bahwa tujuan diadakannya penelitian dengen perspektif kritis adalah untuk 

mengkritik dan mengubah hubungan sosial dengan mengungkapkan hubungan 

kekuasaan, ketidaksetaraan, dan sumber yang mendasari kontrol sosial, serta 

memberdayakan masyarakat yang kurang berdaya dan terpinggirkan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi kebijakan pembangunan taman kota 

yang cenderung hanya mengedepankan aspek estetika dan cenderung 

mengabaikan solusi yang lebih esensial terhadap berbagai permasalahan 

lingkungan hidup, serta memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya sebagai 

pembuat kebijakan agar lebih memberdayakan dan memperhatikan kepentingan 

komunitas masyarakat yang dianggap lemah dalam penentuan dan pengelolaan 

ruang terbuka hijau publik. 

Keempat, untuk menyingkapkan keyakinan atau pandangan yang salah 

yang mungkin ada dan dipertahankan dalam diri aktor yang terlibat dalam 

penetapan agenda kebijakan pembangunan taman kota. Kelima, perspektif kritis 

memandang bahwa manusia merupakan makhluk dengan otonomi terbatas. 

Otonomi yang terbatas menunjukkan bahwa kehendak, pilihan, dan pengambilan 

keputusan seseorang atau kelompok harus tetap berada dalam batas-batas tertentu, 

yang dapat berupa batas budaya (sistem keyakinan, nilai, norma) atau materi 

(sumber daya yang dimiliki). Dalam ini aktor-aktor yang telibat dalam penetapan 

agenda kebijakan pembangunan taman kota merupakan individu dengan otonomi 

terbatas. mereka adalah bagian dalam sub sistem kebijakan yang memiliki aturan, 

nilai, dan norma tertentu. Oleh karena itu peneliti juga melihat sistem keyakinan 

dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor yang mempengaruhi 

peran mereka dalam agenda kebijakan  

1.8.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sesuai dengan 

fokus permasalahan yang akan dikaji. Adapun lokasi yang dipilih adalah Kota 
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Surabaya, mengingat Surabaya dikenal sebagai Kota Hijau (green city) dengan 

banyak taman-taman kota yang telah mendapat berbagai penghargaan baik di 

tingkat nasional maupun internasional. Fokus utama lokasi penelitian ada pada 

lingkungan Pemkot Surabaya karena pihak Pemkot Surabaya, khususnya walikota 

sebagai kepala daerah merupakan aktor kunci sekaligus pihak yang menjadi 

pencetus pembentukan citra Kota Surabaya menjadi Kota Hijau yang tentunya 

terlibat secara langsung dalam penyusunan agenda kebijakan pembangunan taman 

kota. Kedua, penelitian akan mengambil lokasi di markas LSM yang bergerak di 

bidang lingkungan hidup, salah satunya Tunas Hijau dengan pertimbangan bahwa 

LSM Tunas Hijau merupakan LSM yang bergerak di bidang penghijauan 

lingkungan dan sering bekerjasama dengan Pemkot Surabaya dalam berbagai 

kegiatan, salah satunya menjadi pelopor program Surabaya Green and Clean, dan 

pelopor pembangungan hutan kota pertama di Surabaya. Selain itu, LSM ini 

sangat aktif mempromosikan kegiatan penghijauan, zero waste, dan grebek pasar 

baik di sekolah-sekolah maupun pemukiman penduduk. 

1.8.3 Teknik Penentuan Informan 

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan cara purposive yaitu 

penentuan informan yang dipilih dengan sengaja berdasarkan kriteria tertentu. 

Informan tersebut dipilih karena dianggap terpercaya, mempunyai informasi yang 

dibutuhkan, dan memahami dengan baik mengenai fenomena yang hendak diteliti. 

Pemilihan informan secara purposive digunakan mengingat dalam penetapan 

agenda hanya aktor-aktor yang terlibat saja yang mempunyai informasi, data, dan 

menjalani langsung proses penetapan agenda kebijakan Pemkot Surabaya, 

maupun yang mengangkat isu tersebut ke dalam pemerintahan sehingga data yang 

diperoleh dalam penelitian ini menjadi lebih kredibel. Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Walikota Surabaya periode 2002-2010, Bapak Drs. H. Bambang 

Dwi Hartono, M.Pd. 

2. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Baktiono, B.A., 

S.S. 
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3. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan 

Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko), Ibu Nina 

Anggraeni, ST. 

4. Asisten Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kebersihan 

dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Ibu Indah 

5. Akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Prof. Dr. 

Ir. Johan Silas dan Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.Rer.Reg 

6. Direktur Pendidikan Lingkungan Hidup LSM Tunas Hijau, Bapak 

Bram Azzaino, ST. 

7. Anggota binaan LSM Tunas Hijau, Mas Fatih 

8. Direktur Eksekutif Wilayah Jawa Timur Walhi Jatim, Bapak Rere 

9. Redaktur Media Surya, Bapak Wahyu Harianto 

10. Wartawan Bidang Sosial Politik, Tribun Jatim, Bapak Candra 

11. Wartawan Bidang Kepemerintahan di Surabaya, Media Tempo, 

Ibu Artika Farmita 

12. Masyarakat pengunjung taman-taman kota 

 

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data diantaranya adalah data 

primer yang diperoleh dari sumber utama, yaitu informan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti 

buku dan jurnal ilmiah, data publikasi pemerintah, serta media massa elektronik 

maupun cetak. Adapun data tersebut akan dikumpulkan menggunakan beberapa 

cara berikut : 

a. Observasi : peneliti akan melakukan pengamatan langsung 

terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing individu 

dalam lokasi penelitian, terutama para informan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan 

observasi non-partisipatif. Artinya, peneliti hanya mengamati 

kegiatan atau aktifitas informan tanpa mengambil peran 

didalamnya. Pengamatan ini dimaksudkan agar setiap kondisi, 
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kegiatan, dan obyek penelitian dapat menunjang kelengkapan 

data dalam penelitian. 

b. Wawancara mendalam : dilakukan melalui komunikasi dan 

interaksi langsung dengan informan yang memiliki pengalaman 

dengan isu atau fenomena yang hendak diteliti. Wawancara 

mendalam ini dilakukan dengan cara merekam dan membuat 

informan bersikap lebih terbuka dan leluasa dalam memberi 

informasi dan data terkait dengan permasalahan penelitian 

sehingga terjadi semacam diskusi dan obrolan santai. Walaupun 

wawancara bersifat terbuka, tetapi peneliti tetap mempersiapkan 

pertanyaan penting yang relevan dengan konteks penelitian 

melalui pedoman wawancara.  

Secara keseluruhan, data yang diperlukan dalam penelitian ini 

berkaitan dengan bagaimana peran masing-masing aktor yang 

terlibat dalam penetapan agenda kebijakan pembangunan taman 

kota dalam mengadvokasi permasalahan yang menjadi perhatian 

mereka ke dalam agenda kebijakan dimana masing-masing aktor 

memiliki sistem keyakinan mereka sendiri, dan bagaimana aktor 

yang terlibat mengumpulkan dukungan bagi kebijakan 

pembangunan taman kota pada tataran masyarakat. 

c. Dokumentasi (studi dokumen) : penelitian kualitatif tidaklah 

bergantung pada satu sumber data saja. Oleh karena itu, perlu 

adanya sumber data lain yang dikumpulkan dengan mempelajari 

literatur seperti buku dan jurnal-jurnal ilmiah, dokumen berupa 

peraturan dan kebijakan terkait perkembangan RTH Taman yang 

ada di kota Surabaya, baik agenda dari pemerintah yang berkaitan 

dengan RTH Taman, seperti Raker yang dilakukan, rencana 

pembangunan taman, RTRW Surabaya, UU tentang RTH, RKPD 

dan LKPJ Kota Surabaya, data jumlah kader lingkunga hidup, 

rekaman audio, foto atau dokumentasi media massa baik cetak 

maupun elektronik yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah 

Kota Surabaya maupun aktor-aktor lainnya yang berkaitan 
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dengan RTH dan dokumentasi kegiatan pembangunan taman kota 

yang masih berjalan.  
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1.8.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis oleh 

Miles , dkk (2014 : 31) yaitu kondensasi data, penyajian data, kemudain 

dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Sebelum memulai kondensasi data, 

peneliti terlebih dahulu memutar kembali rekaman hasil wawancara dan 

menuliskan transkrip sesuai dengan kata-kata yang didengar dalam rekaman 

tersebut. Hasil observasi juga akan dianalisis sesuai dengan temuan di lapangan. 

Demikian juga data-data yang peneliti dapat akan dihubungkan dengan hasil 

wawancara dan observasi di lapangan. 

Setelah semua data dikumpulkan dan transksip telah selesai, peneliti akan 

melakukan kondensasi data, yaitu pemilihan, pengorganisasian, dan 

penyederhanaan data dengan membuang yang tidak perlu sehingga pada akhirnya 

dapat ditarik kesimpulan akhir. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan dan 

analisis data berjalan seiring. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi tema 

dan pola yang sering muncul segera setelah data dikumpulkan dan tidak menunda 

langkah ini sampai transkrip wawancara diselesaikan atau analisis data akan 

memakan waktu lebih lama (Taylor, dkk, 2016 : 170) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif, yaitu bedasarkan 

penuturan atau informasi yang diucapkan oleh informan. Selain itu, disajikan pula 

dokumentasi hasil observasi, data agenda kebijakan atau keputusan hasil rapat 

oleh aktor-aktor yang terlibat. Semuanya dirancang untuk mengumpulkan 

informasi dan mengorganisasikannya ke dalam bentuk yang ringkas dan mudah 

diakses sehingga peneliti dapat melihat fenomena yang terjadi, merefleksikannya, 

dan menarik kesimpulan 

Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Peneliti mencatat semua gejala di lapangan, pola, penjelasan oleh informan, dan 

hubungan sebab akibat (kausalitas). Melalui data yang telah dianalisis 

sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi secara 

terus menerus dengan bersikap skeptis terhadap hasil temuan, mengumpulkan 
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bukti-bukti pendukung, dan memastikan konsistensi data agar diperoleh 

kesimpulan yang valid.  

1.8.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data akan dilakukan dengan cara triangulasi 

untuk memastikan konsisten atau tidaknya data yang dikumpulkan dan 

meningkatkan kekuatan data. Menurut Miles, dkk (2014 : 261) terdapat empat 

jenis triangulasi. Pertama,  yaitu triangulasi sumber data yaitu memeriksa 

kebsahan data melalui berbagai sumber baik itu informan, waktu,atau tempat yang 

berbeda. Kedua, triangulasi metode, yang dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumen, ketiga, triangulasi antar peneliti, yaitu memeriksa 

apakah hasil penelitian sama jika dibandingkan antara peneliti yang satu dengan 

yang lain (jika penelitian dilakukan secara bekelompok). Keempat, triangulasi 

teori yaitu membandingkan informasi yang diperoleh selama penelitian dengan 

teori-teori yang relevan untuk menghindari bias oleh peneliti. 

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menguji bukti 

melalui berbagai sumber informan dan data kemudian menggunakannya untuk 

membangun justifikasi yang koheren dari berbagai tema yang telah diidentifikasi. 

Tema-tema tersebut dibangun berdasarkan konvergensi dari beberapa sumber data 

atau perspektif informan. Adapun tindakan yang akan dilakukan untuk menguji 

keabsahan data dalam penelitian ini antara lain: 

a. Membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara 

mendalam. Peneliti akan membandingkan apa yang diamati dan 

terjadi selama di lapangan yang berkaitan dengan taman-taman 

kota di Surabaya dengan hasil dari wawancara mendalam dengan 

informan 

b. Membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti 

membandingan informasi dari satu informan dengan informan 

lainnya dan berusaha memahami sudut pandang informan tersebut 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-67 

 
SKRIPSI                        ANALISIS PERAN AKTOR..               ALEXANDRA A. A 

c. Membandingkan hasil wawancara mendalam dengan dokumen 

formal yang terkumpul. 

1.8.7 Refleksi 

Refleksi merupakan pusat dari teori kritis kontemporer dan bagian utama 

dalam metode peneltian kritis yang juga bertujuan untuk mengungkapkan realitas 

baik internal maupun ekternal (Morrow dan Brown, 1994 : 7). Refleksi dalam 

metode penelitian kritis dilakukan pada setiap tahapan penelitian mulai dari 

penggalian, pengumpulan, dan analisis data. Metode peneltian kritis menjadikan 

refleksi pada aspek metodologi non-empiris yang berarti melibatkan proses 

berpikir secara mendalam, meninjau kembali dari sudut pandang informan dan 

juga kondisi di luar informan yang mempengaruhinya, seperti nilai dan norma 

yang ada di masyarakat. Penggunaan metode non empiris dapat melampaui teknik 

penelitian yang dipahami secara sempit hanya sebagai proses pencocokan konsep 

dan data. (Morrow dan Brown, 1994 : 232) 

Refleksif-dialektis merupakan orientasi pengetahuan sosial dalam 

perspektif kritis dimana sisi subyektif maupun obyektif yang harus dianggap 

sebagai dua hal yang saling mempengaruhi agar kemudian peneliti dapat 

merefleksikannya, dan mengambil tindakan (Neuman, 2014 : 116). Refleksif-

dialektis disini berarti peneliti menggunakan logika berpikir dialektis yang 

merupakan kebalikan dari logika berpikir formal (klasik). Perlu ditekankan bahwa 

logika berpikir dialektis tidaklah menolak atau mengabaikan aturan-aturan dalam 

logika formal, tetapi menggunakan aturan-aturan ini  untuk berpikir tentang logika 

itu sendiri alih-alih memutus aplikasinya pada titik penting ini. Hal ini berarti 

menempatkan logika formal pada posisi kedua. Berpikir dialektis berarti tidak 

semata-mata memandang bahwa suatu temuan adalah benar sebagaimana adanya 

namun peneliti harus melihat bahwa tidak ada hal yang pasti atau mutlak. Segala 

sesuatu pasti mengalami perubahan, begitu pula dalam konteks penelitian ini, 

masyarakat, situasi daerah (national mood), perhatian pemerintah akan suatu isu, 

dan orientasi kebijakan yang dibuat pun akan selalu mengalami perubahan. 

Penggunaan logika berpikir refleksif-dialektis akan membantu peneliti memahami 
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realitas sosial dalam permasalahan yang diteliti sehingga mampu menarik sebuah 

kesimpulan. 

Untuk memperoleh pemahaman atas masalah yang diteliti, refleksi 

dilakukan secara dialogical  (melalui wawancara mendalam dan interaksi 

langsung) dengan informan yang merupakan aktor dalam agenda kebijakan 

pembangunan taman kota di Surabaya. Proses refleksi dilakukan dengan 

mempertanyakan pilihan Pemkot untuk menetapkan taman sebagai solusi atas 

sejumlah permasalahan lingkungan hidup, dan tindakan yang diambil masing-

masing aktor dalam perannya apabila disituasikan dengan keadaan, nilai, dan 

norma yang ada di masyarakat, tidak hanya pada tujuan atau target agenda 

kebijakan  itu sendiri. Selain itu refleksi dilakukan atas data berupa dokumen 

resmi (hasil perumusan isu prioritas, agenda kebijakan Pemkot Surabaya terkait 

taman-taman kota, data pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan isu) yang 

diperoleh dan mengintegrasikannya dengan hasil wawancara mendalam sehingga 

diperoleh pemahaman akan peran aktor dalam penetapan agenda kebijakan 

pembangunan taman kota yang merupakan suatu proses yang kompleks dan 

melibatkan banyak kepentingan. 

Peneliti tidak berhenti pada perolehan pemahaman atas masalah, tetapi 

juga  mengkritisi dan melakukan penyadaran yang bedasar pada nilai dan norma, 

sebab penelitian kritis tidaklah bebas nilai. Lewat penyadaran ini, diharapkan 

Pemkot Surabaya dapat melihat kondisi di lapangan dengan lebih obyektif 

sehingga kebijakan-kebijakan selanjutnya yang dibuat dapat menjawab kebutuhan 

masyarakat yang lebih mendasar. 

Burawoy (dalam Neuman, 2014 : 117) menguraikan beberapa hal penting 

untuk dilakukan peneliti dalam melakukan refleksi : 

1. Peneliti berinteraksi langsung dengan subyek penelitian (dalam 

hal ini adalah informan). Adanya berbagai gangguan atau masalah 

yang ada dalam interaksi timbal balik dengan informan 

membantu untuk memahami kehidupan sosial dengan lebih baik 
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2. Peneliti berusaha memahami dan mengadopsi pandangan 

informan tentang dunia atau situasi dimana dia berada dan 

menambahkan pandangan dari pihak-pihak dan situasi lainnya, 

kemudian menggabungkannya dalam proses sosial yang lebih 

luas. 

3. Peneliti melihat dunia sosial dari dalam maupun dari luar 

sekaligus. Dari dalam berarti sudut pandang informan, dan dari 

luar berarti kondisi atau kekuatan eksternal yang mempengaruhi 

seseorang) 

4. Peneliti secara konsisten membangun dan menyusun ulang teori 

lewat dialog dengan informan maupaun dengan peneliti lainnya 

dalam sebuah komunitas ilmiah 

1.8.8 Rincian Data yang Dikumpulkan 

Selama penelitian berlangsung, dilakukan pula pengumpulan data baik 

melalui wawancara, observasi, dan dokumen formal untuk membantu peneliti 

menjawab rumusan masalah secara empiris dengan dukungan fakta. Oleh karena 

penetapan agenda kebijakan merupakan suatu proses penentuan prioritas masalah 

yang melibatkan koalisi dan interaksi atau pertemuan-pertemuan antar aktor, 

maka data yang  dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan rencana atau 

agenda kerja Pemerintah Kota Surabaya berikut dengan siapa saja dengan pihak-

pihak yang dilibatkan yang berkaitan dengan pembangunan taman-taman kota di 

Surabaya. Setelah peneliti turun ke lapangan, terdapat beberapa kendala yang 

dihadapi terkait dengan pengumpulan data, terutama data berupa dokumen formal 

dikarenakan berbagai alasan, maka berikut ini adalah data yang berhasil 

dikumpulkan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya : 
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No Jenis data Rencana Realisasi keterangan 

1 Dokumen agenda kerja 

Pemerintah Kota 

Surabaya terkait 

lingkungan hidup 

(khususnya 

pembangunan RTH 

taman) 

  Data agenda kerja Pemkot 

Surabaya terkait dengan 

lingkungan hidup khususnya 

taman-taman kota berhasil 

diperoleh melalui dokumen 

IKPLHD Kota Surabaya 

tahun 2014, 2017, dan 2018 

serta dokumen pemaparan 

pengelolaan green city oleh 

Bappeko Surabaya tahun 

2019 

2 Dokumen rencana 

pembangunan taman-

taman kota di Surabaya 

selama periode kedua 

kepemimpinan Walikota 

Surabaya tahun 2015-

2020 

  Dinas Terkait tidak bersedia 

memberikan data lengkap 

mengenai pembangunan 

taman-taman kota dalam 5 

tahun terakhir. Hanya 

bersedia memberikan 

beberapa data taman saja 

3 Dokumen rencana 

kegiatan atau publikasi 

kegiatan LSM Tunas 

Hijau bersama 

Pemerintah Kota 

Surabaya yang terkait 

dengan Ruang Terbuka 

Hijau atau penghijauan. 

  Data agenda kegiatan LSM 

Tunas Hijau bersama 

Pemerintah Kota Surabaya 

terkait penghijauan dan 

taman-taman kota berhasil 

diperoleh melalui dokumen 

IKPLHD Kota Surabaya 

tahun 2017, dan 2018 

4 Notulensi rapat / 

pertemuan / minute of 

meeting antara 

pemerintah Kota 

Surabaya dengan pihak-

pihak lain dalam 

kaitannya dengan 

pembangunan taman-

taman kota 

  Data notulensi secara 

langsung tidak berhasil 

diperoleh peneliti melalui 

Badan dan Dinas terkait, 

namun diberikan data hasil 

rapat penyusunan isu priotitas 

lingkungan hidup, dimana 

salah satunya memuat 

mengenai pembangunan 

taman-taman kota 
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5 Data mengenai siapa saja 

pihak yang terlibat dalam 

rapat atau pertemuan 

dengan Pemerintah Kota 

Surabaya yang 

membahas mengenai 

penghijauan kota dan/ 

atau pembangunan taman 

kota. 

  Data mengenai pihak-pihak 

yang dilibatkan oleh Pemkot 

Surabaya berhasil diperoleh 

melalui dokumen berita acara 

penyusunan isu prioritas 

informasi kinerja pengelolaan 

hidup daerah tahun 2018 

6 Publikasi media 

(elektronik maupun 

cetak) tentang 

pembangunan, 

peresmian, dan 

perawatan taman kota 

  Data publikasi media berhasil 

diperoleh melalui media 

daring dan media cetak 

7 Data jumlah kader 

lingkungan yang dibina 

dari masing-masing 

kecamatan di Surabaya. 

  Data jumlah kader 

lingkungan berhasil diperoleh 

melalui dokumen IKPLHD 

dan RKPD Kota Surabaya 

tahun 2017-2019 

8 Data kesepakatan antara 

Pemerintah Kota 

Surabaya dengan 

pengembang, LSM, dan 

pihak-pihak lainnya 

mengenai pembangunan 

taman kota. 

  Data kesepakatan yang 

didapatkan  berupa 

kesepakatan mengenai isu 

prioritas lingkungan hidup di 

Kota Surabaya antara Pemkot 

Surabaya dan pihak-pihak 

yang dilibatkan didalamnya 

 

 


