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ABSTRACT 

 

Joined-Up Government is an alternative approach to the administration of government services 

carried out in various countries that prioritizes coordination between government agencies or agencies 

in managing community demands or issues in society. One of the issues in the community is the 

management of Green Open Space in the city of Surabaya. The form of coordination in this study is 

Horizontal Coordination. Horizontal coordination between agencies related to the management of 

Green Open Space in the City of Surabaya has led to several agreements. One of the agreements is the 

successful management and expansion of the Green Open Spaces in the City of Surabaya, however, there 

is often overlapping of duties and authority between the Sanitation Office and the Green Open Spaces 

with the Surabaya City Food and Agriculture Endurance Office. 

The purpose of this study is to describe how horizontal coordination between agencies related 

to the management of Green Open Space in the City of Surabaya and what are the obstacles in horizontal 

coordination between agencies related to the management of Green Open Space in the City of Surabaya. 

In this study using descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used by 

observation, interviews, and in-depth study of documentation with 5 informants who have different 

institutional backgrounds. Determination of the informant is done by purposive method where the parties 

are considered to know the management of Green Open Space in the City of Surabaya. 

The results of this study indicate that the use of the Joined-Up Government model in the city of 

Surabaya so far has not been implemented optimally. There are several obstacles in Horizontal 

Coordination among agencies such as delegation of each agency which is not permanent when attending 

meetings so that it cannot continue the discussion at the previous meeting, lack of community 

involvement in the success of the management of Green Open Space, besides the constraints on the lack 

of budget to carry out programs or activities Green Open Space management in Surabaya City and weak 

commitment among agencies resulting in Green Open Space management activities are not optimal 
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PENDAHULUAN 

 

Joined-Up Government merupakan pendekatan 

alternative terhadap penyelenggaraan 

pelayanan pemerintah yang dilaksanakan 

diberbagai negara sebagai respon terhadap 

tuntutan masyarakat. Selama ini akses 

masyarakat terhadap pelayanan masyarakat 

yang diselenggarakan pemerintah terhambat 

oleh sekat yang ada pada birokrasi dan kurang 

efisien dibanding pelayanan tersebut 

diselenggarakan oleh pihak swasta. Pada sektor 

tata kota memerlukan adanya integrasi dan 

koordinasi yang kokoh antar lembaga 

pemerintah lintas sektor, seperti halnya dengan 

pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

membutuhkan koordinasi lintas sektor. 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tidak hanya 

dilaksanakan oleh satu institusi pemerintahan 

saja melainkan beberapa instansi yang 

memiliki keterkaitan serta pihak swasta. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa 

prinsip-prinsip Joined-Up Government 



dibutuhkan dalam sektor tata ruang/tata 

wilayah.  

Kota adalah sebuah entitas yang 

mengalami dinamika yang ditandai dengan 

sebuah perkembangan. Perkembangan yang 

terjadi ketika sebuah kota mengalami 

pertumbuhan baik secara fisik maupun non 

fisik. Secara fisik kota difahami sebagai 

wilayah dengan pemanfaatan lahan dengan pola 

ruang yang beragam fungsinya, sedangkan 

ruang-ruang kota tersebut merupakan hasil 

upaya manusia menciptakan ruang yang utuh 

dan seimbang dalam menampung kebutuhan 

manusia untuk bertempat tinggal, berusaha dan 

bersosial budaya. 

Pertambahan penduduk kota juga 

menjadi semakin meningkat sejalan denann 

adanya pembangunan, baik pertumbuhan 

secara alami (natural growth) maupum 

urbanisasi (urbanization) ysng 

tergolong0tinggi. Hal ini mengakibatkan 

adanya tuntutan akan ruang (space) untuk 

mengakomodasi sarana dan prasarana. 

Memiliki kesadaran tentang pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau yang baik dimulai sejak adanya 

pertemuan KTT Bumi di Rio de Jainero pada 

tahun 1992, yang menghasilkam “Forest 

Principle” yang memberikan pembangunan 

sumber daya holistic bagi seluruh elemen 

ekosistem secara keberlanjutan. Surabaya 

adalah kota terbesar ke dua setelah Jakarta. 

Dalam skala0nasional 

Kota0Surabaya0merupakan pusat 

pembangunan0di0wilayah0Indonesia0Timur. 

Sedangkan0secara0regional,0Kota 

Surabaya0merupakan0Ibukota Provinsi Jawa 

Timur. Kota Surabaya memjadi daya tarik bagi 

penduduk untk tinggal dan beraktiviitas di 

kota0tersebut. Hal itu0menyebabkan kepadatan 

pendudk di Kota Surabaya yang memiliku luas 

wilayah 33.048,10 Ha, tidak sebanding dengan 

jumlah penduduknya sebamyak 2,943,528 

jiwa.  

Dalam berbagai permasalahan di Kota 

Surabaya untuk menjaga keseimbangan 

ekologis dan kelestarian lingkungan perlu 

diperhatikan aspek lingkuannya, hal itu0sesuai 

dengan0Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2007 tentagn0Penataan0Ruang dan0Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentnga0Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional dinam setiap kota haruss 

menyediakan0palign sedikit 20% (RTH Publik) 

dari luas wilayah0perkotaan. 

Seirng0perkembangan Kota0Surabaya0dan 

untku mengatasi0permasalahan0yang terjadi 

maka pada tahun 2014 Kota Surabaya telah 

mengesahkan Peraturan Daerah0Nomor07 

Tahun 2002 tentang Pengelolaam Ruang 

Tebuka Hijau, yang dilatar0belakangi oleh 

keinginan0pemerintah Kota 

Surabaya0untuk0melakukan 

pengelolaaan0kota dengan9memperhatikan 

aspek ekologis dan0menjaga0runag 

terbuka0hijau yang telah0ada. Tujuam 

dikeluarkannya perda ini untuk melindungi 

Ruang Terbuka Hijau dan sebagai0bentuk 

komitmen pemerintah Kota0Surabaya 

menjaga9keseimbangan lingkungan. Sehingga 

tidak terjadi konversi lahan yang semula 

merupakan ruang0tumbuh0berbagai8jenis 

tanaman berupa menjadi ruang permukinan dan 

sarana pendukung kegiatan lainnya. 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya 

telah memenuhi standar mininum kebutuhan 

RTH suatu kota, namun sebagian Ruang 

Terbuka Hijau tersebt belum dimanfaatkan 

secara optimal. Upaya yang dilakukan dalam 

peningkatan dan pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas 

dan distribusi RTH publik secara professionaal 

serta melibatkan partisipasi masyarakat dan 

pihak swasta serta menjalin kerjasama0secara 

komprehensif dengan berbagai stakeholder. 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya 

berfungsi sebagia sarama rekreasi dan edukasi. 

Banyakmya lahan yang menjadi taman kota 

mengundang banyak warga untuk berkungjung 

melepas lelah ataupun menghilangkan penat 

dari hiruk pikuknnya Kota Surabaya. 

Peambahan fasilitas ditujukam untuk memberi 

kenyamanan bagi warga yang berkunjung. 

Semakim banyaknya warga yang menggunakan 

fasilitaas umum tersebut, mengundang bamyak 

pedagang Kaki Lima (PKL) dan warja ysng 

berkunjumg. Hal tersebut memungkinkan 

timbulnnya ketidaknyamanan sehingga 

mengganggu keindahan Ruang Terbuka Hijau. 

Ruang Terbuka Hijau di Kota0Surabaya 

kini memjadi0salah satu lokasi tujuam warga 

kota0untku berwisatta tidak bisa dijauhkan 

dengan tindakan-tindakan usil 



oleh0pengunjung. Sepei yang terjadi di Hutan 

Kota Mangrove Wonorejo, hutan0kota ysng 

sering dijadikam lokasi kegiatam0penaaman 

terkadng juga0terkena imbasnja dengan 

ketidakadanya keberlanjutam0perawatan 

pohon sehingaa penenaman sebelumnja hanja 

terlihat sebagia kegiatam0formalits saja. Selain 

itu, di kawasan hutan mangrove memiliku 

aktivitas ysng padat sehingga membuat hewan-

hewan disana merasa teramcam. 

Keanekaragam hewan pun terlihat menurum 

dibandimg denagn sebelun menjadii kawasan 

ekowisata. 

Adanya koordinasi horizontal antar 

instansi menjadi suatu hal ysng pentimg untku 

melakukam upaya pengelolaa Ruang Terbuka 

Hijau di Kota Surabaya, salah satunja 

adalah0memcegah terjadinnya perubaham alih 

fungsi pada lahan. Joined-Up Government 

merupakan suatu model yang digunakan untuk 

menyatikan ide dari masing-masing instansi 

secara terpadu dan terintegrasi dengn baik. 

Dengan menyatukan ide-ide dalam 

pelaksanaam koordinasi dapat menghasilkan 

inovasi-inovasi ysng strategis utuk melakukna 

pengelolaan terhadap Ruang Terbuka Hijau. 

Selain itu stakeholder yeng berasal dari model 

Joined-Up Government merupkan teknokrat-

teknokrat ysng kompetn0dan ahli. 

Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota 

juga dapat dilihat pula dari pesatnya 

pertumbuhan ekonomi di kota tersebut dan hal 

itu terlihat dari pertumbuhan industri. Sebagai 

pusat pembangunan di Indonesia Timur Kota. 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. Adapun 

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

PenelitianEini diharapkan 

dapatPmenjawabRrumusan masalah dalam 

penelitian ini yaituJmengetahui bagaimana 

koordinasi horizontal antar instansi terkait 

upaya pengelolan Ruan Terbuka Hijau di Kota 

Surabaya sertaKkendala-kendalaPyang 

dihadapi dalam koordinasi0horizontal antar 

instansiPterkait upayaOpengelolaankRuang 

Terbuka Hijau di Kota Surabaya Diharapkn 

hasil penelitiam ini dapat digunakn 

sebagaiLinformasi tambahanKterkait Ilmu 

Administrasi Negara khsusnya pada mata 

kuliah perencanaa pembanguan terkait tentamg 

koordimasi horizontal antar instansi 

dalamLpengelolaan Ruang Terbuka Hiijau. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan informasi, pertimbangan 

dalamPmelaksanakan kegiatan serta kontribusi 

secara menyeluruhPdan bermanfaat bagi 

instansi-instansi yang termasuk dalam tim 

koordinasi. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi baha masukan terhadap 

DinasLKebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 

Kota Surabaya selaku koordinator atau leading 

sector daiam mengawasiLpelaksanan 

koordinasi terkait upaya pengelolaam Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Surabaya. 

Dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data digunakan dengan metode 

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi 

secara mendalam dengan 5 informan yang 

memiliki latarbelakalang instansi yang 

berbeda. Penentuan informan dilakukan dengan 

metode purposive dimana pihak-pihak yang 

dianggap mengetahui pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Surabaya 

 

Joined Up Government 

Joined-Up Government berbeda 

reinventing government dimana memiliki 

pendekatan yang lebih holistic dan berusaha 

untuk menerapkan yang tidak hanya logika 

ekonomi tetapi juga wawasan ilmu sosial 

lainnya, dan terutama sosiologi dan teori 

budaya untuk reformasi pelayanan publik. 

Penjelasan Joined-Up Government dalam 

Kamus Bahasa Inggris Oxford merupakam 

konsep yang berkaitan dengan atau mengurangi 

strategi politik yang berupaya mengordinasikan 

pengembangan dan implementasi kebijakan 

lintas departemen dan lembaga pemerintah. 

Joined-Up Government merupakan sebuah 

strategi yang berupaya menyatukan tidak hanya 

pemerintah dan lembaga tetapi juga berbagai 

badan swasta dan sukarela bekerja lintas 

sektoral menuju tujuann bersama. 

Joined-Up Government pertama muncul 

di Eropa menjadi suatu model konsepLyang 

mengedepankn koordimasi ysng kuat 

diantaraPsetiap lmbaga pemerimtah daiam 

mengelola isu publik tertentu. Joined-Up 



Government daiam penyelenggaraam 

pelayanam pemerintah ysng dilaksanakam di 

berbagai negara sebaagi respom terhdap 

tuntutam masyarakta. Selama ini akses 

masyarakta atas pelayaman publik ysng 

dikerjakam pemerimtah terhanbat oleh sekat-

sekat birokrasii. Sehingaa model Joined-Up 

Government diadopsi untku mengatasii 

pernasalahan tersebut.  

Joined-Up Government merupakam 

pengembangna cara dan bemtuk 

pengorganisasiam dan tndakan baru agar 

instansii penerintah dapat memgatasi berbgai 

keterbatasam daiam penyelengggaraan publik. 

Hal ini dilakukam melalui penimgkatan 

koordimasi dan integrasii antar instansii 

pemerimtah juga penyelarasam insentif, 

struktur dan budaya pemerimtah agar sesuai 

denagn tugas-tugas pelayaman publik ysng 

bersifat lintas sektoral. 

Joined-Up Government merupakan 

istilah yang sulit dipahami yang telah 

digunakan sebagai label untuk berbagai strategi 

yang tumpang tindih. Christopher Pollitt telah 

mengadopsi definisi luas Joined-Up 

Government sebagai aspirasi yang mencapai 

secara horizontal dan pemikiran dan tindakan 

yang terkoordinasi secara vertikal. Tumpang 

tindih sebagian besar dengan pendekatan Whole 

of Government yang digunakan di Australia, 

yang mencerminkan label baru untuk 

koordinasi administrasi publik (Christensen 

dan Laegreid). Dalam hal tersebut, Joined-Up 

Government berfokus pada kerja sama antara 

lembaga pemerintah, termasuk juga 

memutuskan masalah kebijakan dan pemberian 

layanan kepada masyarakat sipil. Motif utama 

dalam model Joined-Up Government adalah: 

a. Untuk mendapatkan pandangam yang lebih 

luas, sehingga kementeriam, agen dan 

pusat layaman lokal serta memberikam 

kontribusii ysng lebih baik untuk 

program lintas sekotral untku kelompok 

klien 

b. Untuk menguramgi konflik antara berbagai 

kebijakam dan mengatasi masalah ysng 

tidak dapat diselesaikam masalah sosial 

dengan mempromosikam program yng 

lebih baik dan saling mendukumg 

c. Untuk membuat layaman tanpa batas, 

meningkatkam pengirinam layanan 

melalui ‘satu atap toko, pusat panggilan 

dan situs web yang dapat diakses 

d. Untuk mempromosikam inovasi dengan 

membaqa orang-orang dari berbagai 

latar belakang, profesi dan pengalanan 

e. Membuat penggunaanm sumber daya yang 

lebih baik dan meningkatkan efektivitas 

biaya dengan menghilangkam tumpang 

tindih dan mewujudkam skala ekonomi.  

 

Koordinasi dalam Joined-Up Government 

Salah satu elenem penting dalam 

Joined-Up Government adalah Koordinasi, 

yangmana koordinasi merupakan suatu 

integrasi dari kegiatan individual dari unit-unit 

ke satu usaha bersama menuju tujuan bersama. 

Koordinasi juga sebagai kegiatan yang 

dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat 

untuk saling tukar-menukar informasi dan 

melakukanPpengaturan bersama suatu hal 

tertentu. 

Jika koordinasi dilihat dari sudut 

normatif maka diartikan sebagia kewenangan 

untuk menggerakan, menyeimbangkan dan 

menyelaraskan kegiatan tertentu atau berbeda. 

Ha ini dilakukan agar semua menjadi terarah 

pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Sudut yang lain ditinjau dari sudut fungsoinal, 

koordinasi dilakukan untuk mengurangi 

dampak negatif dalam spesialisasi dan 

mengefektifkanppembagian kinerja. 

Koordinasi disebut sebagai suatu usaha 

untuk menyatukan kegiatan dari unit-unit kerja 

lembaga sehingga dapat bergerak sebagia satu 

kesatuan yang bulat dalam melaksanakan 

semua tugas lembaga guna mencapai tujuan 

bersamaan. Dalam penelitian ini, model Joined-

Up Government bertujuan untuk 

menghilangkan batasan-batasan setiap instasi 

dalam pelaksanan pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau di Kota Surabaya. 

Kesimpulan dari koordinasi adalah 

suatu proses kesepakatan bersama secara 

mengikat dari berbagai sisi kegiatan atau unsur 

yang berbeda sedemikan rupa sisi dan unsur 

menjadi terarah pada pencapaian satu tujuan 

yang telah ditetapkan. Disi lain, keberhasilan 

kegiatan tidak merusak keberhasilan kegiatan 

lain. Adanya koordinasi diperlukan karena 

keefektifan seseorang dalam mencapai tujuan 

tertentu melalui usaha global, tidak hanya 



bergantung pada aktivitasnya sendiri, 

melainkan juga pada0bagaimana0hubungan 

antara aktivitasPitu dengan apa yang sedang 

dilakukan oleh orang lain. 

Koordinasi merupakan usaha penyatuan 

kegiatan-kegiatan dari semua pihak pada suatu 

perusahaan dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan bersama. Makin tinggi tingkat 

spesialisasi, makin besar pula kebutuhan akan 

koordinasi. Dalam hal ini jika dikaitkan pada 

aspek manajemen, berlaku pada perusahaan-

perusahaan besar. 

Terdapat perbedaan antara koordinasi 

pemerintahan dengan koordinasi birokrasi 

dimana koordinasi pemerintahan diartikan 

sebagai proses kesepakatam bersana secara 

mengikat dalam berbagai kegiatan 

pemerintahan yang berbeda pada dimensi 

waktu, tempat, komponen, fungsi dan 

kepentingan. Sedangkan koordinasi birokrasi 

hanya sekedar koordinasi antar unit kerja 

pemerintah. 

 

Ciri-Ciri dan Fungsi Koordinasi 

Koordinasi merupakan satu kesatuan 

suatu tindakan dan pencapaian kelompok 

secara teratur dalam mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan uraian tersebut, ciri-ciri dan fungsi 

koordinasi adalah: 

 Pimpinan memiliki tanggung 

jawab dalam koordinasi 

 Koordinasi adalah suatu usaha 

kerja sama 

 Koordinasi adalah proses yang 

terus-menerus (continues 

process) 

 Pengaturan usaha kelompok 

secara teratur 

 Pimpinan harus mengatur usaha 

atau tindakan setiap kegiatan 

individu sehingga memperoleh 

keserasian dalam mencapai 

hasil bersama 

Dengan  demikian  tanpa  koordinasi,  

unit-unit  bagian-bagian  atau  bidang-bidang 

fungsional  dalam  organisasi  akan  kehilangan  

pandangan  tentang  peran  mereka  didalam 

organisasi  yang bersangkutan,  mereka  akan  

mengejar  kepentingannya  masing-masing  

tanpa menghiraukan apakah akan 

mengorbankan tujuan yang lebih besar yaitu 

tujuan organisasi. 

1. Fungsi Koordinasi 

 Memiliki fungsi manajemen, 

fungsi perencanaan, 

penyusunan pegawai, 

pembinaan kerja, motivasi, dan 

pengawasan. 

 Menjamin kelancaran, 

mekanisme kerja dari berbagai 

komponem dalam organisasi.  

 Suatu usaha yang mengarahkan 

dan menyatukan kegiatanPdari 

satuan kerja organisasi, 

sehingga organisasi bergerak 

sebagai kesatuan yang ulat guna 

melaksanakan seluruh tugas 

organisasi yang diperlukan 

untuk mencapai tuuannya. 

 Memainkan peranan yang 

pentin dalam merumuskan 

pembagian tugas, wewenang 

dan tanggungPjawab. 

 

Bentuk Koordinasi 

Soewarno mengemukakna daiam 

administrasii pemerimtah koordinasii 

dimaksudkam untku menyerasikam dan 

menyatukam kegiatna-kegiatna ysng 

dilakukam olh pejabt-pejabat pimpiinan dan 

kelompko pejabaat pelaksama. Berdasarkna 

atas hubungam antraa pejabatt yeng 

mengkoordnasikan denagn pejabat ysng 

dikoordinaskan, maka dapat dibedakam 

menjadi 2 jenis koordinasi, yaitu diantaranja: 

1. Koordinasi intern 

Dalam koordinasi intern terdiri atas: 

a. Koordinasi vertical atau 

koordinasi struktural: 

Koordinasi vertical ada dimana 

antara yang mengkordinaskan 

secara strukturalPterdapat 

hubungan hirarki. Hal ini juga 

dapat dikatakam koordinasi 

ysng bersifat hierarkhis, karena 

satu denagn lainnya berada 

pada satu garis komando.  

b. Koordinasi horizontal: 

Kedudukan antara yang 

mengkooordinasikan dan yang 

dikoordinasikan mempunyai 



kedudukan setingkatnya 

eselonnya. Menurut tugas dan 

fungsinnya kedua mempunyia 

kaitan satu dengan yang lain 

sehingaa perlu dilakukan 

koordinasi.  

c. Koordinasi diagonal: 

MempunyaiLkedudukan yang 

lebih tinggi tingkat peselonnya 

dibandingkan yang 

dikoordinasikan, tetapi satu 

dengan yang lainnya tidak 

berada pada suatu garis 

komando.  

2. Koordinasi ekstern 

Koordinasii ekstern, ternasuk 

koordinasi fungsional. Dalam 

koordinasi eksterm yang bersifat 

fungsional, koordinasi itu hanya 

bersifat horizontal dan diagonal. 

 

Fungsi Komunikasi 

Komunikasi menjalankam empat fungsi 

utama dalam kelompok organisasi atau instansi 

pemerintah yaitu: 

1. Mengendalikan perilakku angoota demgan 

beberapa cara. Setiap angoata 

mmepunya hirarki wewenang dan garis 

panduan formal yang harus dipathi oleh 

karyawam. 

2. Komunikasi memperkuat motivasi denagn 

menjelaskan kepada karyawan atau 

antar instansi mengemai apa yng harus 

dilakukam dan apa yng dikerjakam 

untuk memperbaiki kinerja sehingaa 

proses koordinasii dapat berjalam 

denagn baik. 

3. Komunikasi memfasilitasi pelepasam 

ungkapam emosi perasaam dan 

penemuhan kebutuham sosiial. 

4. Komunikasi berhubungam dengan perannya 

dalam menpermudah pengambilan 

keputusam. Komunikasii mmberikan 

imformasi yasng diperlukam individu 

dan kelompk utuk mengambil 

keputusam melalui penyampaiam data 

guna mengemali dan mengevaluasii 

piliham-piliham alternative. 

 

Koordinasi Horizontal 

Koordinas horizontal dapat dikatakan 

sebagai koordinasi fungsional dimana 

kedudukam antra ysng mengkoordinasiikan 

dan yaang dikoordinasikam mempunyaai 

kedudukna ysang sama atau koordinasi antar 

berbagai departemen maupum unit kerja pada 

tingkat hierarki manajemen yangg sama 

menurut tugass pokok dan ifungsinnya, kedua 

memiliku kaitam satu dengna lainya sehinga 

perlu dilakukam koordinasii. Dalam hal ini, 

adamya koordinasii horizontal dapat 

memberika  kemudaham seperti menberikan 

gambaram secara luas tidak hamya satu instansi 

saja, melainkam lintas sektor, serta penguatam 

komunikasi dalam peningkatan akses. 

 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Pengelolaan menurut Handayaningrat 

adalah penyelenggaraam suatu kegiatan. 

Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai 

manajamen yaitu suaru proses kegiatan yang 

dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usha para 

anggota organisasi dan pengunaan sumber daya 

lainya agar mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditentukan. Selain itu, Handoko 

menyampaikan bahwa pengelolaan merupakan 

proses yang memberikan pengawasan pada 

suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan 

pencapaian tujuan. 

Terdpat beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau diantaranya: 

a. Fisik, bentuknya bisa memanjang, 

bilat maupnm persegi empat atau pamjang atau 

bentuk-bentuk geografis lain sesuai geo-

topografinyaa 

b. Sosial, Ruang Terbuka Hijau 

merupakam ruang untuk manusia agar bisa 

bersosialisasi 

c. Ekonomi, Ruang Terbuka Hijau 

merupakan sumber produk yang dapat dijual 

atau mempunyai nilai perekonomian yang 

tinggi 

d. Budaya, Ruang Terbuka Hijau tempat 

mengkspresikan diri dari semi dan budaya 

masyarakat setempat 

e. Kebutuhn akan terlayaninya hak-hak 

manusia untuk mendapatkan lingkungan yang 

aman, nyaman, dan lestari. 

 



PEMBAHASAN 

 

Koordinasi Horizontal Terkait Upaya 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Surabaya 

Koordinasi merupakan suatu usaha 

untuk menyatukan program dari beberapa 

instansi yang memiliki keterakitan agar dapat 

mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini Dinas 

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Surabaya bersama beberapa instansi-instansi 

yang terkait dalam koordinasi terkait upaya 

pengelolaan ruang terbuka hijau melakukan 

sebuah koordinasi. Adanya koordinasi antar 

instansi ini agar program dan kegiatam ysng 

berkaitam dengan pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau bisa terpadu dan dapat dikelola dengan 

baik dan melaksanakam arahan-arahan sesuai 

strategi dalam pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau. 

Pentingmya koordinasi bagi suatu 

organisasi untuk memcegah terjadinnya 

kekacauan,  percekcokan dan kesamaan atau 

kekosongam pekerjaan, agar orang-orang dan 

pekerjaanya diselaraskam serta diarahkam 

untuk pencapaiam tujuan organisasi; agar 

sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk 

mencapai tujuam; supaya semua unsur 

manajemen dan pekerjaam masing-masing 

individu aparat harus menbantu tercapainnya 

tujuan organisasi; dan supaya semua tugass, 

kegiatam, dan pekerjaam terintegrasi kepada 

sasaran ysng diinginkam. 

Keberadaan antar instansi yang 

melakukan koordinasi ini diupayakan agar 

dapat melakukam pertemuan yang dilakukan 

secara rutin untuk mengkoordinasikan dan 

sinkronisasi dalam merencanakan program 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam 

membantu memperluas pembangunan untuk 

Ruang Terbuka Hijau sehingga dapat segera 

dinikmati oleh masyarakat di Kota Surabaya. 

Dalam hal penelitian ini instansi ysng terkait 

diantaranya Dinas Kebersihan dan Ruang 

Terbuka Hijau Kota Surabaya, Badan 

Perencanaan Pembangunan  Kota Surabaya, 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan tata 

Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya, Dinas Ketahanan Pangan dan 

Pertanian Kota Surabaya. 

 

Peran Antar Instansi Dalam Koordinasi 

Horizontal Terkait Upaya Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya 

Terdapat beberapa instansi dengan latar 

belakang berbeda yang terlibat dalam 

koordinasi pengelolaan Ruang Terbuka di Kota 

Surabaya, dengan menggnakan mode Joined-

Up Government dapat memberikan sebuah idea 

tau gagasan yang inovatif dari setiap instansi 

sehingga pembahasan yang dihasilkan selalu 

fresh. 

Koordinasi bertujuan untuk 

memberikan arahan dan menyatukan kegiatan 

serta ide agara tidak terjadi tumpang tindih dan 

dapat mencapai sasaran pengelolaan ruang 

terbuka hijau di Kota Surabaya; untuk 

menunjukkan keterampilan spesialis kearah 

sasaran capaian hasil; menghindari kekosongan 

dan tumpang tindih pekerjaan; untuk 

menghindari kekacauan dan penyimpangan 

tugas dari sasaran. 

Dalam pemaparan penyajian dan 

analisis data, dibuktikan bahwa Koordinasi 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Surabaya telah memiliki tujuan yang sama 

yaitu mengembangkan pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Surabaya. Dalam proses 

koordinasi horizontal antar instansi terkait 

pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota 

Surabaya telah dijabarkan program atau 

kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan di 

Kota Surabaya sesuai dengan program kerja 

yang telah disusun dan ditentukan.  

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka 

Hijau Kota Surabaya memiliki peran yang 

sangat penting dalam melaksanakan dan 

mengimplementasikan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2002 tentamg Pengelolaam 

Ruang Terbuka Hijau, sehingaa daiam hal 

koordinasi amtar instansi terkait pengelolaam 

Ruang Tterbuka Hijau di Kota Surabay, Dinas 

Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Surabaya adalah sebagai leading sector. 

Sementara itu peran Dinas Kebersihan dan 

Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dalam 

pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai terkait 

daiam pengembangan dan perluasan taman 

kota, menjaga kebersihan dan memaksimalkan 

ruang-ruang terbuka hijau yang ada. 

Badan Perencanaan Pembangunan  Kota 

Surabaya berperan penting dalam melakukan 



perencanaan terkait pengembangan wilayah 

ruang-ruang yang akan dijadian lahan ruang 

terbuka hijau seperti halnya taman-taman kota 

ataupun hutan kota. Sehingga dalam 

melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau 

Badan Perencanaan Pembangunan  Kota 

Surabaya sebagai instansi pertama yang 

dimintai rekomendasi dalam pengelolaan ruang 

terbuka hijau terkait ruang-ruang yang kosong. 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 

dan Tata Ruang Kota Surabaya, dalam 

pengeloaan ruang terbuka hijau memiliki peran 

sebagai pelaksana pembangunan. hasil 

kesepakatan dari koordinasi antar instansi 

setelah Badan Perencanaan pembangunna Kota 

Surabaya telah menentukan lokasi yang akan 

dijadikan pengembangan ruang terbuka hijau 

maka Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan 

Tata Ruang Kota Surabaya melakukan proses 

pembangunan sebelum dilakukan penanaman. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya yang berperan sebagai instansi yang 

melakukan pengawasan baik terhadap 

pelaksanaan suatu peraturan daerah atau 

memelihara dan menyelenggarakan 

ketentraman dan ketertiban umum. Selaian itu, 

peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya adalah melaksanakan hasil keputusan 

dan kesepakatan antar instansi yang melakukan 

koordinasi terkait perihal pengawasan dan 

pengendalian sehingga tujuan dari pengelolaan 

ruang terbuka hijau dapat berjalan dengan 

lancar dan sesuai dengan rencana. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kota Surabaya, sama halnya dengan Dinas 

Kebersihan dan ruang Terbuka Hijau memili 

peran dalam pengembangan hutan kota yang 

ada di Kota Surabaya. Dalam hal ini memiliki 

peran sebagai instansi yang melakukan 

perawatan. 

Partisipasi dari setiap instansi bisa 

terlihat dengan adanya instansi yang 

melakukan koordinasi seperti contoh 

pengelolaan bersama dalam pengelolaan 

Taman Bungkul di daerah Jalan Darmo Kota 

Surabaya serta memberikan edukasi terkait hal 

tersebut.  

 

Komunikasi Dalam Koordinasi Horizontal 

Terkait Pengelolaan  Ruang Terbuka Hijau 

di Kota Surabaya 

Sebuah metode informasi dan 

komunikasi menjadi salah satu indikator yang 

menjadi alat untuk mengukur baik atau 

tidaknya suatu koordinasi. Adanya komunikasi 

yang dilakukan secara berkala dan efektif 

diharapkan mampu menghasilkan proses 

koordinasi yang baik dalam pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Surabaya yang 

berkualitas. 

Konsep Joined-Up Government 

menjelaskan bahwa pemikiran-pemikiran dari 

setiap instansi memang berbeda namun tujuan 

yang hendak dicapai tetaplah sama. Hasil 

penyajian dan analisis data ditemukan bahwa 

proses koordinasi dilakukan secara berkala atau 

rutin. Sebagaimana dibuktikan melalui hasil 

pemaparan dari berbagai instansi terkait 

Koordinasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

di Kota Surabaya. Hasil pemaparan tersebut 

menunjukan bahwa komunikasi dalam 

Koordinasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

di Kota Surabaya dilakukan paling banyak 3 

kali setiap bulan yang dilaksanakan tergantung 

dengan kebutuhan. 

Pelaksanaan koordinasi horizontal antar 

instansi terkait pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau di Kota Surabaya dalam pelaksanaan 

komunikasi melalui beberapa metode yang 

seringkali terjadi diantaranya yaitu rapat. 

Dalam hal ini rapat koordinasi dilakukan tidak 

hanya disatu tempat saja serta komunikasi 

melalui telepon. Berdasarkan hasil penyajian 

dan analisis data, dapat dipaparkan 

bahwasannya kegiatan rapat dilakukan secara 

intens. 

 

Pelaksanaan Kesepakatan Koordinasi 

Horizontal Terkait Upaya Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya 

Dalam proses koordinasi horizontal 

telah menghasilkan kesepakatan untuk bekerja 

sama dalam mengembangkan dan memajukan 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya. Dalam 

hal ini, kesepakatan kerja telah terbentuk dan 

disahkan dalam bentuk program kerja terpadu. 

Dalam proses perencanaan koordinasi yang 

dilakukan oleh tim dalam pengelolaan ruang 

terbuka hijau di Kota Surabaya telah 

menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, juga 

kontribusi dalam pencapaian kesuksesan di 



pengembangan pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau ini. 

Hasil-hasil tersebut berbentuk suatu 

kegiatan yang dilaksanakan di Kota Surabaya. 

Dalam penyajian dan analisis data telah 

dipaparkan bentuk kegiatannya diantaranya 

yaitu mengunjungi kota lain untuk melakukan 

perbandingan sehingga dapat memiliki 

gambaran dan daerah di Kota Surabaya untuk 

membagikan pengetahuan terkait Ruang 

Terbuka Hijau. 

Dari berbagai pelaksanaan kegiatan 

hasil kesepakatan koordinasi juga sejauh ini 

dikatakan sesuai prosedur dan rencana. Namun 

tidak menutup kemungkinan bahwasannya 

keberlanjutan pelaksanaan koordinasi 

horizontal antar instansi terkait pengelolaam 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya yang 

dilakukan instansi yang melaksanakan 

Koordinasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

di Kota Surabaya menghadapi berbagai kendala 

dalam pengembanganya. 

 

Hambatan Dalam Koordinasi Horizontal 

Terkait Upaya Pengelolaan Ruang Terbuka 

Hijau di Kota Surabaya 

Hambatan yang ada dalam koordinasi 

horizontal diantaranya bahwa masih sering 

terjadi tumpang tindih pada tugas dan tanggung 

jawab dari lintas sektor karena banyaknya 

instansi yang ikut terlibat didalamnya.  

Beberapa hal yang menjadi hambatan 

dalam pelaksanaan koordinasi diantaranya : 

1. Pemimpin yang kurang memiliki kemampuan 

untuk menjalankan koordinasi sehingga terjadi 

tumpang tindih dalam tugas dan tanggung 

jawabnya 

2. Kurangnya komunikasi dalam forum diantara 

anggota instansi yang terlibat sehingga 

mengganggu kelancaraan pelaksanaan 

koordinasi atau kerjasama 

3. Adanya pembagian kerja dan tata kerja antar 

instansi yang kurang jelas 

4. Masih sering ditemukan perbedaan perspesi 

karena banyaknya instansi yang terlibat 

 

Berdasarkan hasil penyajian data dan 

telah dianalisis, dapat diuraikan bahwa terdapat 

                                                             
1 Wawancara dilakukan di Ruang Kepala Seksi 

Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya 

permasalahan yang menjadi urgensi dan selalu 

ada dalam koordinasi yaitu tumpang tindih dan 

perbedaan persepsi. Hal ini dapat dijelaskan 

kembali berdasarkan pemaparan yang 

dikatakan oleh Bapak Guntoro selaku Kepala 

Seksi Ruang terbuka Hijau di Dinas Kebersihan 

dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya 

sebagai berikut.  

”yang namanya hambatan itu pasti ada mas, di 

kegiatan atau program apapun tapi kami tetap 

saling menjaga saja, pelan-pelan menyamakan 

persepsi ya tujuannya biar mencegah konflik”1 

Dalam proses koordinasi horizontal 

masih sering ditemukan beberapa hambatan 

terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Surabaya dimana masih sering terjadi 

perbedaan persepsi, ide maupun gagasan ketika 

melakukan pertemuan untuk bertukar pikiran. 

Adanya hal tersebut dapat menjadi hambatan 

atau bisa jadi mempersulit jalannya proses 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau namun 

pihak instansi masih tetap berpegang teguh 

untuk menjaga komitmen yang sudah dibentuk 

demi tercapainya tujuan bersama. 

Proses koordinasi sudah dikatakan 

sesuai dengan indikator yang dikemukakan 

oleh para ahli. Teuan yang ditemukan salami 

penelitian yaitu proses koordinasi dalam 

instansi yang melakukan koordinasi 

pengelolaam Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Surabaya sudah menerapkam Peraturan Daerah 

Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.  

Adanya instansi yang melakukam 

koordinasi pengelolaam ruang terbuka hijau di 

Kota Surabaya merupakan suatu bentuk upaya 

menyelaraskan program-program dari masing-

masing SKPD yang terkait dengan pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya. 

Koordinasi horizontal diangap suatu bentuk 

koordinasi yang pas karena adanya 

penyelarasan dari masing-masing instansi yang 

kedudukannya yang sama. Namun, masih 

terdapat kendala-kendala seperti persepsi yang 

berbeda, keterbatasan anggaran juga tumpang 

tindih tugas dan kewenangan setiap instansi 

karena banyaknya instansi yang terlibat. 

 

pada tanggal 15 April 2018 pukul 10.05 
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Kesimpulan 

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) ysng dilakukan Pemerintah Kota 

Surabaya merupakan bukti nyata pemerimtah 

untku memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

penyediaan suatu lahan (open space) berupa 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususmya 

berupa taman dan hutan kota. Bukti njata 

tersebut dapat terlihat dari dikelamnya 

peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Implementasi perda mengenai pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak akan 

berhasil dan berjalan dengan baik apabila tidak 

adamya koordinasii, komitmen dan kerjasama 

antar instansi di pemerintahan Kota Surabaya 

seperti Dinas Kebersihan dan ruang Terbuka 

Hijau Kota Surabaya, Badan Perencanaan 

Pembangunana Daerah Kota Surabaya, Dinas 

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 

Kota Surabaya, Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Surabaya, dan Dinas Ketahanan Pangan 

dan Pertanian Kota Surabaya. Pelaksanaan 

koordinasi horizontal yang melibatkan 

beberapa instansi untuk pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau telah menghasilkan kesepakatan 

bahwa pihak-pihak yang memiliki keterkaitan 

dan tanggung jawab seperti Dinas Kebersihan 

dan Ruang Terbuka Hijau dengan Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 

Surabaya sepakat bekerja sama menambah luas 

Ruang Terbuka Hijau seperti Taman Kota agar 

dapat memberikan manfaat bagi seluruh elemen 

di Kota Surabaya.  

 Dalam proses koordinasi horizontal 

masih ditemukan beberapa 

hambatan seperti terjadinya tumpang 

tindih lintas sektor terhadap tugas 

oleh masing-masing instansi. 

Dengan menjalin komunikasi yang 

baik dapat meminimalisir segala 

hambatan yang ada sehingga 

instansi-instansi dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan tupoksi masing-

masing. 

 Komunikasi yang terjalin dalam 

proses koordinasi horizontal terkait 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Surabaya telah dilaksanakan 

secara rutin, dalam sebulan 

maksimal tiga kali melakukan 

pertemuan formal. Pada saat 

pertemuan ini, instansi-instansi yang 

terlibat membahas permasalahan 

mengenai Ruang Terbuka Hijau. 

Selain melalui tatap muka, 

komunikasi juga dapat dilakukan via 

telepon. Sebagaimana dijelaskan 

bahwa komunikasi atau interaksi 

yang terjalin dalam koordinasi 

horizontal dapat dilakukan secara 

formal maupun informal. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti 

memeiliki saran untuk Pemerintah Kota 

Surabaya khususnya instansi yang 

melaksanakan koordinasi horizontal terkait  

upaya pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota 

Surabaya yaitu sebagai berikut: 

 Melakukan peningkatan komitmen 

pada setiap instansi yang memiliki 

keterkaitan dan tanggung jawab 

terhadap pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau sehingga tidak 

menghambat proses pelaksanaan 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di 

Kota Surabaya 

 Meningkatkan pengawasan, dalam 

pelaksanaan pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau aspek pengawasan 

merupakan salah satu aspek pentign 

ysng haruss diperhatikam oleh setiap 

instansi dalam memjalankan 

perannya masing-masing agar semua 

proses dari hasil koordinasi dapat 

dilaksanakan sesuai dengan 

kesepakatan. 

 Melakukan sosialisasi dan 

pengembangan sumber daya 

manusia terhadap masyarakat yang 

turut serta melaksanakam proses 

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, 

sehingga hasil yang telah disepakati 

dapatt dipahami pula oleh 

masyarakat.  
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