perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TUGAS AKHIR

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS PADA AREA PELAKSANAAN
PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KOTA SURAKARTA
(STUDI KASUS : PELAKSANAAN DI KEL. GILINGAN DAN KEL. KRATONAN
SURAKARTA)

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mencapai
Jenjang Strata-1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun Oleh :
Ogi Dani Sakarov

I0607062

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2012
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
-

Dan Aku (Alloh) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah-Ku. (Qur’an Surat Ad Dzaariyat : 56)

-

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainya
(Hadits Riwayat Bukhori Muslim)

-

Merendahlah,

Berkilau

engkau

dipandang

kan

seperti

orang

bintang

diatas

gemintang,

riak

air,,

Dan sang bintang nun jauh tinggi. Janganlah seperti asap, yang

mengangkat

diri

tinggi

di

langit,,

Padahal dirinya rendah-hina. (Ustad Rahmat Abdullah)

-

Begitu banyak orang yang mencintai kita, banyak juga yang tidak

menyukai kita.. Ingin fokus dimana, itulah salah satu kunci kebahagiaan....

hidup itu indah.. (penulis)

-

Hidup dalam keunggulan amal, mati dalam keunggulan iman..

aamiin.(penulis+)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tugas ini untuk…..Allah SWT..
dan orang-orang tercinta :
Ibu, Bapak,Mbak Iva, Uti, Kakung, Mbah sipah, Mbah las
Sahabat-sahabatku dalam kebaikan
Para murabbiku
Teman-teman Planol-tujuh
commit to user

Almamater
iii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
ABSTRAK

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS PADA AREA
PELAKSANAAN PROGRAM RTLH KOTA SURAKARTA

Pelaksanaan Program RTLH Kota Surakarta dan Program Perbaikan
lingkungan permukiman lainya seringkali tidak bisa mencapai sasaran yang
ditargetkan. Hal ini dikarenakan kurang matangnya desain proyek dan tidak jelasnya
parameter keberhasilan dari program penanganan tersebut. Menurut Moser,
berkurangnya angka kemiskinan sebagai hasil dari penanganan permukiman kumuh
tergantung pada seberapa besar pembangunan dan manajemen aset produktif
komunitasnya.
Aset produktif

komunitas

tersebut

terdiri

atas

aset fisik, aset

lingkungan/alam, aset manusia, aset sosial dan financial / ekonomi, aset teknologi
dan aset spiritual.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah terkait dengan
bagaimana perkembangan aset produktif komunitas pada area pelaksanaan Program
RTLH Kota Surakarta, dimana aset produktif komunitas tersebut berperan penting
dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi keberadaan aset
produktif komunitas sebelum dan sesudah pelaksanaan, penelitian ini berusaha
menganalisis perkembangan aset tersebut di dua area sampel yaitu Kel. Gilingan dan
Kel. Kratonan.
Perkembangan Aset Produktif Komunitas pada area pelaksanaan Program
RTLH di Kelurahan Gilingan meliputi perkembangan aset Fisik dan Aset Teknologi,
terutama untuk aset fisik mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini karena
dalam pelaksanaanya, program RTLH di Kelurahan Gilingan hanya fokus pada
pembangunan aset fisik saja dan beberapa kegiatan yang menunjang aset teknologi
tanpa memperhatikan perkembangan aset lainnya. Sedangkan di Kelurahan
Kratonan, perkembangan aset meliputi semua aset kecuali aset financial atau
ekonomi. Dalam kesesuaianya dengan konsep pemberdayaan, pelaksanaan Program
di Kelurahan Kratonan inilah yang paling baik. Pelaksanaan Program RTLH di
Kelurahan Kratonan sangat bagus dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan
program perbaikan perumahan dan permukiman lainya terutama dalam upaya
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ABSTRACT

THE GROWTH OF PRODUCTIVE COMMUNITY ASSETS ON THE
IMPLEMENTATION AREA OF UNINHABITABLE HOUSE IMPROVEMENT
PROGRAM IN SURAKARTA

Implementation of Ininhabitable House Improvement Program in Surakarta and
other neighborhood improvement programs often can not achieve the targeted goals.
This is because the less mature and there is no clear project design parameters of the
success of the treatment program. According to Moser, poverty reduction as a result of
handling the slums depends on how big the development and management of productive
community assets.
Productive assets of the community consists of physical assets, environment /
nature assets, human assets, social assets and financial / economic, technological assets
and spiritual assets.
The problems that examined in this study is how the growth of productive
community assets on the implementation area of uninhabitable house improvement
program in Surakarta, where the productive assets of the community plays an important
role in the process of sustainable development. By identifying the presence of productive
community assets before and after implementation, this study attempted to analyze the
growth of these assets in the two samples of the Gilingan Vilage and Kratonan vilage.
The growth of productive community assets in Gilingan Vilage includes the
growth of physical assets and Asset Technology, especially for physical assets
experienced significant growth . This is because in the implementation, in the Gilingan
Village, uninhabitable house improvement program only focused on the construction of
physical assets and some of the activities that support the development of technology
assets without regard to other assets. While in the Village Kratonan, growth assets
include all assets except for financial assets or economic assets. In conformity with the
concept of empowerment, the implementation of the program in Kratonan this is the
best. Implementation of the Program in the Kratonan Village is better used as a
reference in the implementation of the housing and settlements improvement program
and other, especially in an effort to develop the productive community assets of a region.
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BAB 1
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

1. Pengertian Perumahan Dan Permukiman Kumuh
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta
aset bagi pemiliknya. Sedangkan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni ( UU
No.1 thn 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman).
Salah satu dampak ketidakmampuan masyarakat miskin dalam mengakses
fasilitas-fasilitas yang dimiliki kota adalah munculnya lingkungan permukimanpermukiman kumuh (slums). Slums merupakan bagian dari kota yang memiliki kondisi
kehidupan dan perumahan yang sangat kurang (The World Bank Group, 2001).

2. Kondisi Kota Surakarta
a. Kondisi Umum Perkembangan Kota
Kota Surakarta merupakan salah satu diantara sepuluh kota besar di
Indonesia yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini
dicirikan dari perkembangan kegiatan dan fisik kota yang ada dalam wilayah
administrasi Kota Surakarta. Saat ini Kota Surakarta telah berkembang menjadi
kota besar yang mempunyai bermacam-macam fungsi, yakni sebagai pusat
administrasi tingkat regional, kota industri, kota perdagangan, pariwisata, dan
budaya. Perkembangan Kota Surakarta dicirikan sebagai daerah transisi antara
kegiatan perumahan dan kegiatan komersil, di daerah pusat kota dan fasilitas
umum berkembang di wilayah administrasi Kotamadya Surakarta (BAPPEDA
Surakarta 2005). Banyak isu pemerintah yang berkembang di Surakarta, antara
lain : ekonomi kerakyatan, pengembangan nilai-nilai budaya, layanan
pendidikan, kesehatan, Surakarta menjadi tempat tujuan melalui peningkatan
brand image kota, penataan kawasan dan peningkatan event kota,
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infrastruktur kota, keamanan dan ketertiban, lingkungan hidup, layanan
transportasi dan

kota layak anak (BAPPERMAS Surakarta 2008). Dalam

menanggapi isu dan permasalahan kota, pemerintah juga mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Surakarta tahun 2010-2014, dalam misi
ke 8 menjelaskan tentang usaha meningkatkan sarana dan prasarana kota antara
lain jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi dan drainase, penuntasan
pemugaran RTLH (RTLH), penertiban hunian tak berizin, pengembangan ruang
terbuka hijau dan pengelolaan persampahan. Oleh sebab itu, pemerintah dengan
bantuan beberapa pihak mencanangkan program pengentasan permukiman
kumuh atau Program Rehabilitasi RTLH guna terciptanya Kota Surakarta yang
livable.
b. Keberadaan RTLH Kota Surakarta
Menurut pendataan tahun 2006, terdapat kurang lebih 6.612 unit RTLH di
seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta.
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Gambar. I.1 Jumlah RTLH Kota Surakarta tahun 2006
Sumber : BAPERMAS,2011

Pada awal pendataan tahun 2006, tercatat 6.612 unit RTLH yang tersebar
di seluruh kecamatan di Kota Surakarta yang terdiri dari 819 unit rumah di
Kecamatan Laweyan,. 530 unit rumah di Kecamatan Serengan, 2.115 unit rumah
di Kecamatan Pasar Kliwon, 1.447 unit rumah di Kecamatan Jebres, dan 1.701
unit rumah di Kecamatan Banjarsari. Berdasarkan data diatas kelurahan yang
memiliki RTLH terbanyak adalah Kelurahan Semaggi Kecamatan Pasar Kliwon.
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c. Pelaksanaan Program RTLH Surakarta

Program perbaikan RTLH adalah program bantuan dari pemerintah untuk
mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup / kesehatan masyarakat
melalui perbaikan rumah yang dianggap tidak layak huni.

Pada tahun 2006 dan realisasi bantuan dimulai pada tahun itu juga
sebanyak 25 unit rumah, tahun 2007 sebanyak 1000 unit rumah dan pada tahun

un 2009 dan 2010 pemerintah
2008 sebanyak 1500 unit rumah. Pada tah
tahun
menargetkan perbaikan RTLH sebanyak 3000 unit tapi hanya terealisasi

h menjadi pekerjaan rumah bagi
sebanyak 2050 unit rumah dan sisanya masi
masih
pemerintah kota sampai sekarang. Di bawah ini merupakan data realisasi

pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta hingga
hingga tahun 2010.
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Gambar I.2 jumlah Realisasi Bantuan Program RTLH sampai dengan 2010
Sumber : BAPERMAS Kota Surakarta,2011

Total pelaksanaan sampai tahun 2010 adalah sebanyak 4.736 unit/KK dari
total RTLH sebanyak 6.612 unit rumah. Dari data tersebut berarti masih ada

1.876 unit RTLH yang belum mengalami perbaikan. Dengan capaian tersebut,
berarti target pemerintah kota bebas slum pada tahun 2010 belum tercapai dan
butuh evaluasi terhadap pelaksanaanya.
3. Kondisi Kelurahan Penerima Bantuan
a. Kelurahan Gilingan

Kelurahan Gilingan termasuk dalam wilayah Kecamatan Banjarsari Kota

to user
Surakarta dimana terletakcommit
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110º48’50” - 110º50’20” Bujur Timur. Kelurahan Gilingan terletak di dataran
rendah yang memiliki luas 127, 20 Ha. Secara spasial, Kelurahan Gilingan pada
tahun 2010 memiliki luas lahan ± 127,20 Ha, pemanfatan lahan sebagian besar
adalah untuk permukiman seluas ± 77,26 Ha yang sebagian besar meliputi rumah
penduduk, sedangkan pemanfaatan yang lain berupa bangunan, pekarangan dan
sarana atau fasilitas umum dan lainnya
Kelurahan Gilingan memiliki jumlah penduduk total 21. 823 jiwa dengan
tingkat kepadatan 171,56 jiwa/Ha dimana Gilingan merupakan kelurahan dengan
kepadatan tertinggi di antara kelurahan - kelurahan dalam wilayah Kecatamatan
Banjarsari.
Tingkat kesejahteraan di Kelurahan Gilingan tergolong tinggi dengan
prosentase kepala keluarga yang berada pada tahap sejahtera 2 sampai dengan
sejahtera 3+ sebesar 70%. Namun dengan tingkat kesejahteraan yang sedemikian
tinggi, di Kelurahan Gilingan masih banyak terdapat kepala keluarga yang hidup
di bawah garis kemiskinan atau di bawah level sejahtera 1 atau prasejahtera yaitu
sebanyak 18% atau sekitar 1238 kepala keluarga. Hal ini memberikan alasan
bahwa banyak kepala keluarga di Kelurahan Gilingan kurang bisa memenuhi
kebutuhan sehari - hari mereka termasuk memenuhi kebutuhan papan yaitu rumah
yang layak bagi kehidupan mereka sehari-hari.
Hasil dari pendataan tahun 2006, di Kelurahan Gilingan terdapat 273
RTLH, dengan tidak menutup kemungkinan semakin bertambah jumlahnya dari
tahun ke tahun. Hingga tahun 2010, di Kelurahan Gilingan telah terealisasi
bantuan perbaikan RTLH sebanyak 92 rumah dengan perbaikan kondisi sesuai
dengan kebutuhan dan kerusakan rumah. Berikut diagram pelaksanaan program
RTLH di Kelurahan Gilingan :

commit to user
4

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Realisasi Pelaksanaan Program
RTLH Gilingan
jumlah realisasi
bantuan

92

jumlah RTLH

273
0

100

200

300

Gambar I.3 Diagram perbandingan jumlah RTLH dan realisasi bantuan di Kel. Gilingan
Sumber : BAPERMAS, 2011

Dari gambar I.4 diatas dapat dilihat prosentase pelaksanaan program
perbaikan RTLH di Kelurahan Gilingan sebesar 33 %. Dengan kata lain, baru
sepertiga dari jumlah RTLH keseluruhan yang telah tergarap oleh pemerintah,
itupun dengan hasil yang bervariasi.
b. Kelurahan Kratonan
Kelurahan Kratonan termasuk dalam wilayah Kecamatan Serengan Kota
Surakarta dimana terletak di antara 7º 34’35” - 7º34’55” Lintang Selatan dan
110º48’55” - 110º49’20” Bujur Timur. Kelurahan Kratonan terletak di dataran
rendah yang memiliki luas 32,40 Ha.
Kelurahan Kratonan memiliki jumlah penduduk total 6.182 jiwa dengan
tingkat kepadatan 190,8 jiwa/Ha. Semua kelurahan dalam Kecamatan Serengan
rata-rata memiliki kepadatan yang tinggi. Hal ini juga dipengaruhi oleh letak
kelurahan yang dekat dengan pusat kota.
Secara spasial, Kelurahan Kratonan pada tahun 2010 memiliki luas lahan
± 32,40 Ha, pemanfatan lahan sebagian besar adalah untuk permukiman seluas ±
25,62 Ha yang sebagian besar meliputi rumah penduduk, sedangkan pemanfaatan
yang lain berupa bangunan, pekarangan dan sarana atau fasilitas umum dan
lainnya.
Tingkat kesejahteraan di Kelurahan Kratonan berdasarkan levelisasi yang
dibuat BPS, di Kelurahan Kratonan terdapat 9,29% atau 104 KK dengan status
keluarga prasejahtera. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak terdapat keluarga
yang kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kondisi fisik permukiman di Kelurahan Kratonan yaitu rumah permanen
dan rumah semi permanen.
Dengan
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Kelurahan Kratonan adalah untuk permukiman, Kelurahan Kratonan memiliki
tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi dimana sebagian lahan telah
tertutupi oleh bangunan dengan luas area terbangun setiap kapling rumah rata-rata
hampir 100%. Sejak mendapat bantuan program perbaikan RTLH, di Kelurahan
Kratonan sudah tidak terdapat rumah non permanen dan perkembangan
perumahan dan permukimanya cukup signifikan.
Hasil dari pendataan tahun 2006, pemerintah hanya dapat mendata 21
RTLH di Kelurahan Kratonan, dengan tidak menutup kemungkinan semakin
bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Dengan hasil pendataan awal tersebut
pemerintah mencanangkan Program RTLH Kota Surakarta dengan harapan dapat
mengurangi keberadaan RTLH di semua kelurahan di Surakarta salah satunya di
Kelurahan Kratonan. Hingga tahun 2010, di Kelurahan Kratonan telah terealisasi
bantuan perbaikan RTLH sebanyak 92 rumah dengan perbaikan kondisi sesuai
dengan kebutuhan dan kerusakan rumah. Berikut diagram pelaksanaan program
RTLH di Kelurahan Kratonan

Realisasi Bantuan Perbaikan
RTLH Kel. Kratonan
Jumlah Realisasi
Bantuan
Jumlah RTLH Tahun
2006

93

21

Gambar I.4 Diagram perbandingan jumlah RTLH dan realisasi bantuan di Kel.
Kratonan hingga tahun 2010
Sumber : BAPPERMAS, 2011

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa realisasi bantuan perbaikan RTLH
lebih banyak dari pendataan awal ditahun 2006. Hal ini menunjukan bahwa
lemahnya pemerintah dalam melakukan pendataan awal.
Berbagai permasalahan pasca atau pada saat pelaksanaan program muncul
pada beberapa obyek penanganan. Seperti yang terjadi di Kelurahan Gilingan
dimana kepemilikan tanah yang belum fix, kondisi lingkungan yang belum
tertangani, permasalahan yang
disebabkan
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sendiri, misalnya ketersediaan aset sosial, koneksi antar wilayah, dan juga letak
wilayah obyek yang jauh dari pusat perkotaan mengakibatkan kurangnya
perhatian pemerintah terhadap program. Sedangkan obyek penanganan yang
terletak dekat dengan pusat kota seperti kelurahan Kratonan, menjadi perhatian
utama dalam pelaksanaan program tersebut. Namun masih juga muncul beberapa
masalah seperti kurangnya dana pelaksanaan dan berbagai masalah teknis yang
masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota dalam mengatasi
permukiman kumuh di Kota Surakarta.
Program – program perbaikan lingkungan permukiman kumuh seringkali
tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Hal ini disebabkan oleh desain
proyek yang kurang baik dan lemahnya institusi pemerintahan yang memberikan
parameter dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan masalah
permukiman

kumuh

(van

Horen, 2004). Dampak

intervensi penanganan

masalah permukiman kumuh terhadap pengurangan kemiskinan bergantung
pada keberadaan / tingkat aset produktif komunitas yang dibangun dan kapasitas
manajemen aset - aset tersebut. Modal atau aset produktif komunitas tersebut
terdiri atas aset fisik, aset lingkungan/alam, aset manusia, aset sosial dan
finansial / ekonomi, (Moser dalam van Horen, 2004) aset teknologi dan aset
spiritual (Adi, 2008).
Aset produktif komunitas merupakan modal utama yang dimiliki
masyarakat untuk membangun wilayah mereka sendiri, dimana keberhasilan dari
pembangunan tergantung pada pemberdayaan asset - aset tersebut sedangkan
faktor lain seperti dana dan bantuan dari pemerintah merupakan stimulus dalam
proses pembangunan itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa program
perbaikan / rehabilitasi RTLH tidak bisa mencapai sasaran yang optimal dan
berkelanjutan jika pada proses pelaksanaanya tidak dapat mengembangkan asetaset produktif komunitas yang terdapat pada wilayah pelaksanaan program.
Karena pada hakekatnya program perbaikan permukiman dengan konsep
pemberdayaan tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan pada aset - aset
produktif komunitasnya. Beberapa program yang

telah berjalan menunjukan

bahwa sasaran - sasaran fisik lebih diutamakan dari pada sasaran nonfisiknya. Hal
ini menimbulkan persepsi bahwa ketika permasalahan fisik permukiman sudah
commit to user
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teratasi, maka permasalahan permukiman dianggap sudah terselesaikan secara
keseluruhan. Hal inilah yang menjadikan program - program perbaikan
permukiman yang dilaksanakan pemerintah hanya bersifat jangka pendek.
Oleh karena itu, perlu dilihat sejauh mana perkembangan aset – aset
produktif komunitas setelah dilaksanakanya program perbaikan RTLH, guna
terealisasinya pembangunan yang berkelanjutan, dimana pembangunan kualitas
masyarakat lebih dikedepankan dari pada hanya perbaikan fisik semata.

I.2. RUMUSAN MASALAH
Dengan kondisi dan berbagai permasalahan yang telah dijabarkan pada point latar
belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :
Bagaimana perkembangan aset produktif komunitas pada area pelaksanaan
program RTLH Kota Surakarta?

I.3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Mengidentifikasi keberadaan aset - aset produktif komunitas yang tersedia di
Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Kratonan sebelum dan sesudah pelaksanaan
program RTLH Kota Surakarta.
b. Menganalisis perkembangan aset produktif komunitas pada area pelaksanaan
program RTLH Kota Surakarta sebelum dan sesudah pelaksanaan Program RTLH
Kota Surakarta.

Adapun sasaran dari penelitian ini adalah :
a. Teridentifikasinya keberadaan aset - aset produktif komunitas yang tersedia di
Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Kratonan sebelum dan sesudah pelaksanaan
program RTLH Kota Surakarta, dimana asset - aset tersebut merupakan modal
utama dalam proses pembangunan di wilayah studi. Aset - aset tersebut meliputi
aset fisik, aset lingkungan, aset manusia, aset sosial, aset financial / ekonomi, aset
teknologi dan aset spiritual.
b. Analisis perkembangan aset produktif komunitas dalam area pelaksanaan program
perbaikan RTLH Kota Surakarta di Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Kratonan.
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I.4. MANFAAT PENELITIAN
Dalam penelitian kali ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak
yang membaca, sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dari hasil penelitian ini.
Adapun manfaat penelitian ini bisa dilihat dari dua segi manfaat yaitu secara secara
praktis dan akademik.
a. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat praktis bagi para stakeholder
pada proyek RTLH Kota Surakarta baik pemerintah maupun masyarakat. Manfaat
yang dapat diambil antara lain :
1) Bagi pemerintah sebagai perencana dan pengambil kebijakan
-

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan pemerintah daerah agar kebijakan yang dibuat dapat bermanfaat
secara optimal dalam menangani permasalahan permukiman kumuh.

-

Dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani
permasalahan permukiman kumuh terutama terkait dengan penanganan
perumahan dan permukiman kumuh perkotaan.

2) Bagi masyarakat
-

Membantu masyarakat dalam memahami tentang bagaimana cara
mewujudkan permukiman yang layak huni.

Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menangani
permasalahan permukiman kumuh.
b. Manfaat Akademik
Penelitian ini sangat berkaitan dengan disiplin ilmu Perencanaan Wilayah dan
Kota, dimana kajian terkait permukiman kumuh, kondisi masyarakat dan penanganan
permasalahan di dalamnya sangat sering dilakukan baik oleh pemerintah atau para
akademisi. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Adapun manfaat yang dapat
diambil secara akademik adalah sebagai berikut:
1) Memperluas pengetahuan tentang perumahan dan permukiman secara umum
dan terkhusus terkait RTLH.
2) Memperluas pengetahuan terkait dengan keberadaan asset - aset produktif
komunitas dan pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat perkotaan.
commit to user
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3) Menambah pengetahuan tentang program penanganan permasalahan
perumahan dan permukiman kota khususnya terkait dengan Program
Rehabilitasi RTLH Kota Surakarta.
4) Menambah pemahaman mengenai perkembangan aset produktif komunitas
pada area pelaksanaan Program RTHL Surakarta.

I.5. RUANG LINGKUP DAN GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian merupakan batasan kajian penelitian. Pada penelitian
kali ini, ruang lingkup penelitian dibagi menjadi 2, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang
lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah membatasi wilayah pada lokasi penelitian
sedangkan ruang lingkup substansi membatasi materi atau teori kajian pada penelitian.
c. Ruang Lingkup Wilayah / Area
Pada Penelitian kali ini penulis menggunakan 2 (dua) lokasi penelitian dimana
ruang lingkup wilayah penelitian meliputi seluruh wilayah dari kedua lokasi
penelitian tersebut. Kedua obyek lokasi tersebut antara lain Kelurahan Gilingan
Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan. Pertimbangan
memilih 2 (dua) obyek tersebut antara lain :
-

Kedua Kelurahan tersebut merupakan area pelaksanaan Program RTLH Kota
Surakarta.

-

Letak kawasan yang berbeda, dekat dengan pusat kota dan daerah pinggiran
yang dekat dengan area industri.

-

Perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan proyek, dilihat dari presentase
realisasi bantuan.

-

Keberadaan aset - aset produktif komunitas pada area terpilih.

d. Ruang Lingkup Substansi
Ruang lingkup Substansi penelitian yang dibahas dalam penelitian ini antara lain :
1. Aset - aset produktif komunitas yaitu segala hal yang terkait dengan
pengembangan dan manajemen dari asset-aset tersebut, antara lain:
•

Aset fisik, yang mencakup seluruh bagian fisik dari kedua obyek
sampel. seperti sanitasi, jaringan air bersih, pengolahan sampah,
sistem sirkulasi (jalan, jalur pejalan kaki), drainase, jaringan listrik,
fasilitas pendidikan dan kesehatan serta ruang publik.
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•

Aset lingkungan / alam, yang mencakup kondisi lingkungan,
keberadaan situs alam seperti mata air atau sumber daya alam lain,
kondisi tanah, kondisi dan ketersediaan air, penghijauan dan
kebersihan udara.

•

Aset manusia, yaitu terkait dengan kualitas SDM, tingkat kesehatan
masyarakat, tingkat pendidikan warga, mata pencaharian, dan
jumlah usia produktif.

•

Aset sosial, yang mencakup organisasi masyarakat setempat,
jaringan yang dimiliki masyarakat, partisipasi masyarakat dalam
program - program bersama, kepercayaan antar masyarakat, norma
social dan nilai - nilai yang ada pada msyarakat.

•

Aset financial / ekonomi, mencakup keberadaan lembaga
perkreditan rakyat seperti koperasi, kepemilikan aset bersama
misalnya sarana prasarana yang dapat dikomersialisasi.

•

Aset teknologi, mencakup ketersediaan teknologi tepat guna yang
bermanfaat untuk masyarakat, misalnya teknologi drainase,
teknologi anti gempa dan lain sebagainya.

•

Aset Spiritual mencakup seluruh aktivitas yang didorong oleh
kesadaran spiritual sseseorang atau sebuah kelompok sesuai dengan
‘aliran’ yg dianut, yang dapat membantu proses pembanngunan
dalam suatu kawasan. Aktornya biasa disebut community worker,
relawan (volunteer) atau kader masyarakat.
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I.6. KERANGKA PIKIR PENELITIAN
Perkembangan Kota Surakarta

Perkembangan arus urbanisasi, kegiatan di berbagai sector
mengakibatkan peningkatan kebutuhan perumahan dan
permukiman

INPUT

Pemberdaya
an :
intervensi
terhadap
Aset
Produktif
Komunitas

Keterbatasan ruang yang mengakibatkan muncul permukiman
kumuh
Issue pembangunan
kota Surakarta

Pengadaan dan Pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH Kota
Surakarta

Pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH Kota Surakarta

PROSES

Perkembangan
Aset Produktif
komunitas

Rumusan masalah : Bagaimana Perkembangan asset produktif komunitas pada
area pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta?

Tujuan: Menganalisis Perkembangan asset produktif komunitas pada area

pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta.

Kajian
literatur

Mengidentifikasi keberadaan aset-aset

Mengidentifikasi perkembangan aset produktif

produktif komunitas yang tersedia di

komunitas pada area pelaksanaan program

Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Kratonan

RTLH Kota Surakarta, yaitu Kelurahan

sebelum dan sesudah pelaksanaan program

Gilingan dan Kelurahan Kratonan.

Menganalisis Perkembangan asset
produktif komunitas pada area
pelaksanaan program RTLH Kota
Surakarta.

Perkembangan asset produktif komunitas pada

Kesimpulan dan
rekomedasi

area pelaksanaan program RTLH Kota
Surakarta..
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I.7. KERANGKA PENULISAN TUGAS AKHIR

Kerangka penulisan tugas akhir penelitian Perkembangan Aset Produktif Komunitas

Pada Area Pelaksanaan Program RTLH Kota Surakarta disusun untuk memberikan
gambaran mengenai isi tugas akhir secara substansial, mulai dari latar belakang penelitian sampai
dengan hasil penelitian. Secara garis besar, kerangka penulisan tugas akhir yang akan disusun
adalah sebagai berikut :

•

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran
penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

•

BAB II STUDI LITERATUR
Bab ini memuat teori dan konsep mengenai kemiskinan, slums, Sustainable Urban
Livelihood (SUL), Aset-aset Produktif Komunitas serta Urban Upgrading
(Berbasis tridaya) dan

Kebijakan terkait Perencanaan dan Pembangunan

Perumahan Permukiman.
•

BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, metode penelitian yang digunakan,
kerangka desain penelitian, kebutuhan data, obyek penelitian dan metode
pengumpulan data, serta kerangka analisis penelitian.

•

BAB IV KEBERADAAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS KELURAHAN
GILINGAN DAN KELURAHAN KRATONAN
Bab ini memuat gambaran keseluruhan terkait aset produktif komunitas baik
sebelum ataupun sesudah pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta di Kel.
Gilingan dab Kel. Kratonan.

•

BAB V PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS PADA AREA
PELAKSANAAN PROGRAM RTLH (RTLH) KOTA SURAKARTA
Bab ini berisi tentang analisis perkembangan Aset Produktif Komunitas pada area
pelaksanaan Program RTLH yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surakarta.

•

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab ini memuat intisari dari penelitian yang dilakukan , temuan studi, kesimpulan,
rekomendasi, dan saran bagi studi lanjutan.
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BAB II
TINJAUAN TEORI

II.1. PENGERTIAN RUMAH, PERUMAHAN, PERMUKIMAN
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai
bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni ( UU No.1 thn 2011 tentang perumahan dan

kawasan permukiman).

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan.
Menurut Soedjajadi Kemam (2005), perumahan didefinisikan sebagai
kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang
dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan
misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, telepon, jalan, yang
memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya dan sarana
lingkungan yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta
pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, seperti fasilitas taman
bermain, olah raga, pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan, serta
fasilitas umum lainnya (Soedjajadi Kemam dalam Rizka, 2010)

II.2. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK SLUMS
Salah satu dampak ketidakmampuan masyarakat miskin dalam mengakses
fasilitas-fasilitas yang dimiliki kota adalah munculnya lingkungan permukimanpermukiman kumuh (slums). Slums merupakan bagian dari kota yang memiliki
kondisi kehidupan dan perumahan yang sangat kurang (The World Bank Group,
2001). Umumnya, slums identik dengan bangunan-bangunan tanpa fasilitas kesehatan
dan tempat berkembangnya masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kepadatan
penduduk yang tinggi, tingkat pendidikan penduduk yang rendah, serta angka
pengangguran yang tinggi.

commit to user
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UN-Habitat (2005) mendefinisikan rumah tangga slums sebagai suatu
kelompok masyarakat yang tinggal di permukiman dengan kondisi kekurangan dalam
hal-hal dibawah ini:
a. Akses Terhadap Air Bersih
Umumnya, sumber air bersih di wilayah slums sangat terbatas. Seringkali,
sumber air yang ada telah terkontaminasi (Abrams dalam Widiyani, 2007). Oleh
karena itu, akses terhadap air bersih rumah tangga slums dipengaruhi oleh
ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Namun demikian, sekalipun pemerintah
telah menyediakan layanan bantuan penyaluran air bersih, akses tersebut masih
terbatas karena jumlah rumah tangga yang harus dilayani sudah terlalu banyak.
b. Akses Terhadap Sanitasi
Akses rumah tangga slums terhadap sanitasi belum memadai. Misalnya, kamar
mandi umum yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah rumah tangga yang harus
dilayani. Selain itu, tidak adanya fasilitas pembuangan limbah yang memadai
menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti disentri dan penyakit yang
disebabkan oleh parasit dan cacing (Abrams dalam Widiyani, 2007).
c. Daya Tahan Rumah
Umumnya, rumah di wilayah slums tidak dibangun menggunakan material
yang

memadai

sehingga

rentan

terhadap

perubahan

cuaca

dan

dapat

membahayakan penghuninya.
d. Ruang Hidup yang Memadai
Ruang hidup rumah tangga slums belum memadai, baik dalam lingkungan tiap
rumah tangga maupun antar rumah tangga. Di Hong Kong, 5 atau 6 orang tinggal
dalam satu ruangan berukuran 40 kaki persegi (Abrams dalam Widiyani, 2007).
Jarak antar rumah yang sangat berdekatan telah menyebabkan kondisi lingkungan
slums yang terlampau padat. Umumnya, rumah-rumah tersebut tidak memiliki
halaman bahkan seringkali rumah didirikan di lokasi yang berbahaya seperti
daerah pinggir sungai. Tidak adanya ruang hidup yang memadai juga berimplikasi
pada terbatasnya akses rumah tangga slums terhadap air bersih dan sanitasi.
e. Jaminan Kepemilikan Rumah
Jaminan kepemilikan rumah menjadi penting untuk mencegah terjadinya
penggusuran. Namun demikian, umumnya rumah tangga slums tidak memiliki
jaminan kepemilikan atas rumah yang dihuninya.
commit to user
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a. Ketidakragaman karakteristik masyarakat bernegara, regional maupun kota.
Pandangan umum mengatakan bahwa karakteristik masyarakat slums/squatter
adalah tidak berpendidikan, miskin, dan kebanyakan pengangguran;
b. Masyarakat slums/squatter memiliki daerah asal yang berbeda-beda;
c. Tidak semua masyarakat yang tinggal di slums/squatter berasal dari wilayah
pedesaan, namun juga berasal dari pusat kota yang sudah terlalu padat;
d. Komposisi umur dan kelamin migran;
e. Secara umum, masyarakat slums/squatter di dunia ketiga didominasi oleh
migran individual yang mayoritas adalah pria dan berusia relatif muda;
f. Kebudayaan migran tidak dipengaruhi kebudayaan kota;

II.3. PENDEKATAN DALAM PERBAIKAN PERMUKIMAN KUMUH

a. Konsep Pendekatan Tridaya Dalam Pembangunan Perumahan
Menurut Siswono Yudohusodo dkk ( 1991 ) dalam Rumah untuk Seluruh Rakyat
mengungkapkan bahwa pembangunan perumahan adalah tanggung masyarakat sendiri,
baik secara perorangan maupun bersama-sama. Untuk itu pemerintah mengatur, membina
dan membantu serta menciptakan iklim yang baik agar masyarakat dapat memenuhi
sendiri kebutuhan perumahannya. Dengan demikian, masyarakat bukan semata-mata
sebagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek yang berperan aktif dalam
pembangunan perumahannya. Peran serta ini akan lebih berlangsung dengan cara yang
lebih baik bila sejak awal sudah ada perencanaan pembangunan yang melibatkan
masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang sesuai aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi
sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
Konsep tridaya merupakan pendayagunaan lingkungan, penberdayaan sosial dan
pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan ini,

diharapkan masyarakat dapat

meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan
permukiman mereka. Disamping itu upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan
memberikan bantuan sarana prasarana dasar permukiman, penyediaan sarana air bersih
pada permukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh.
Orientasi program diarahkan untuk memberdayakan masyarakat ( membangun
manusianya ) sehingga secara ekonomi akan membangun sosial kapital di masyarakat
untuk mewujudkan komunitas yang
efektif,
commit
to usermampu mewujudkan komunitas yang
produktif, serta secara lingkungan mampu menumbuhkan daya pembangunan di
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masyarakat untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, produktif dan lestari.
(KSNPP, 2002)
Penyelenggaraan

perumahan

dan

permukiman

dilaksanakan

dengan

mengutamakan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang responsif, namun secara
komprehensif sekaligus dapat mengakomodasikan dalam satu kesatuan sistem dengan
pencapaian tujuan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Secara praksis,
konsep TRIDAYA, yang sudah berkembang sebagai azas pelaksanaan pembangunan
perumahan dan permukiman ( prinsip pemberdayaan komponen sosial masyarakat, usaha
dan ekonomi, serta lingkungan), tetap dapat ditumbuhkembangkan sebagai pendekatan
pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di tingkat lokal.
Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan
pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi
komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan
permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Pembangunan
perumahan dan permukiman , yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan baik di
perkotaan maupun di pedesaaan, merupakan kegiatan yang bersifat menerus. Karenanya
pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman harus senantiasa memperhatikan
ketersediaan sumber daya pendukung serta dampak akibat pembangunan tersebut.
Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan
agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, di samping dampak
pembangunan perumahan dan permukiman terhadap kelestarian lingkungan serta
keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan.
Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan,
pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah
perkembangannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara
ekonomi, sosial, dan lingkungan.( KSNPP, 2002 )
Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip
keseimbangan pembangunan, yang diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan
yang tercakup dalam konsep Tridaya.
a. Perlindungan Lingkungan ( Environmental Protection ) ; dalam pengambilan
keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat
banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan
pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan
commit to user
lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan
permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif.
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Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan
yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan
penduduknya.
b. Pengembangan Masyarakat ( Sosial Development );tiap langkah kegiatan harus selalu
berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat
sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh
dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap
unsure masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan ( vulnerable groups )
dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan
setempat.
c. Pengembangan Ekonomi ( Economic Development ); dalam upaya menyerasikan
kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah peningkatan kapasitas dan
keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus
termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumber daya
kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak
lingkungan fisik dan sosial.

Gambar 2.1 Skema Konsep Tridaya
Sumber : PNPM Mandiri Perkotaan 2011
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b. Sustainable Urban Livelihoods (SUL)
Pendekatan sustainable livelihoods merupakan sebuah perspektif tersendiri
dalam memahami kemiskinan dan cara mengintervensinya untuk meningkatkan
kondisi kaum miskin (Meikle, Ramasut, dan Walker, 2001). Pendekatan ini tidak
hanya menilai kemiskinan sebagai suatu kondisi kekurangan kekayaan namun juga
kerentanan terhadap shock (guncangan) dan stress (tekanan) dari lingkungannya
yang senantiasa berubah sehingga kemiskinan tidak dipandang sebagai kondisi
yang statis melainkan dinamis. Perubahan tingkat kemiskinan masyarakat berjalan
sesuai respon yang mereka berikan terhadap perubahan guncangan dan tekanan.
Suatu penghidupan (livelihoods) akan bertahan jika mampu mengatasi dan
memulihkan kondisinya dari guncangan dan tekanan serta mampu melakukan
pengelolaan untuk meningkatkan kemampuan dan aset-aset yang dimiliki baik
untuk saat ini maupun masa yang akan datang tanpa merusak sumber daya alam
(Chambers dan Conway, 1992 dalam Scoones, 1998). Intervensi yang dilakukan
melalui pendekatan SUL bertujuan untuk mendukung kegiatan masyarakat miskin
dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya. Pendekatan ini menitikberatkan pada
salah satu aspek mendasar dalam kehidupan yaitu kemampuan masyarakat untuk
menyokong diri mereka sendiri baik pada masa sekarang maupun yang akan
datang (Castro, 2002).
Adapun prinsip pendekatan sustainable livelihoods adalah sebagai berikut
(Meikle, Ramasut, dan Walker, 2001):
a. Peka terhadap individu dan komunitas serta memahami pentingnya
hubungan sosial dalam livelihoods. Oleh karena itu, pendekatan ini
bertujuan untuk menguatkan komunitas serta mendorong investasi
didalamnya dan membantu mengelola sumber daya ekonomi lokal.
b. Fokus pada kebutuhan akan keadilan dan partisipasi masyarakat miskin
dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Sustainable
livelihoods bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat miskin
terhadap diri mereka sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap
pihak lain.
c. Memperhatikan tujuan kebijakan lainnya serta persoalan yang terkait
dengan hak asasi manusia termasuk mendorong terjadinya transfer
pengetahuan dan keahlian
antar
kelompok masyarakat yang berbeda.
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d. Peka terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan pemanfaatannya baik
untuk komunitas masyarakat miskin maupun dalam tujuan pembangunan
lingkungan yang berkelanjutan;
e. Melakukan pendekatan menyeluruh yang bertujuan untuk mencerminkan
sifat multidimensi dari kemiskinan dan strategi bertahan masyarakat miskin
yang antara lain dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, institusi, dan
lingkungan tempat masyarakat miskin tinggal.
Beberapa elemen penting dalam pendekatan SUL yaitu aset-aset
produktif komunitas, livelihood strategies, livelihood outcomes, dan perbedaan
tujuan antara pria dan wanita (Meikle, Ramasut, dan Walker, 2001).
Berdasarkan kelima elemen tersebut, pemahaman dan intervensi terhadap
kemiskinan melalui pendekatan SUL mengharuskan adanya pengetahuan
tentang aset-aset produktif yang dimiliki oleh komunitas karena tinggirendahnya kepemilikan tersebut akan mempengaruhi komunitas dalam
menentukan strategi yang dapat meningkatkan kepemilikan mereka terhadap
aset-asetnya. Semakin tinggi keberhasilan strategi yang dijalankan, maka
semakin tinggi pula kepemilikan mereka terhadap aset- asetnya, artinya tingkat
kerentanan komunitas terhadap guncangan dan tekanan dari lingkungannya
akan semakin rendah.

c. Konsep Pengembangan Perumahan Berbasis Masyarakat
Konsep pengembangan perumahan berbasis masyarakat atau Housing Based
Community Development (HBCD) adalah Konsep dan proses peningkatan kualitas
lingkungan perumahan (neighborhood upgrading) untuk menciptakan komunitas
permukiman yang lebih baik dan lebih efektif (ADB dalam Wahyuningsih, 2007) dan
menggunakan proses pengadaaan dan pembangunan rumah dan ruang-ruang terkait,
struktur dan pelayanan dasar untuk menciptakan lingkungan yang nyaman sebagai
basis pengembangan komunitas untuk mencapai level/kualitas tertentu.
Konsep dari HBCD adalah peningkatan kualitas lingkungan perumahan
(neighborhood upgrading) dengan mengedepankan TRIDAYA enablement berbasis
pada area (area based development) sebagai komponen utama dengan target utama
adalah masyarakat ekonomi lemah dengan tujuan pengatasan masalah kemiskinan
commit to user
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dari HBCD adalah untuk mengatasi/mengurangi kemiskinan (poverty allevation) serta
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pengembangan komunitas menyangkut sumberdaya perumahan (rumah beserta
infrastruktur), sumber daya sosial, dan sumber daya ekonomi.
HBCD menggunakan proses dan pendekatan partisipatif (pasticipatory
approach and process) sebagai berikut :
1. Partisipatif, yaitu pihak-pihak yang terkena dampak dari program harus bias
atau memungkinkan untuk mengontrol keseluruhan proses.
2. Inklusif, yaitu pihak-pihak yang terkena harus diberi kesempatan berpartisipasi
dalam program.
3. Transparan, yaitu setiap pengambilan keputusan haru jelas, transparan mudah
diketahui dan dimengerti.
Konsep pembangunan perumahan swadaya berbasis pemberdayaan masyarakat
menuntut keterlibatan peran pemerintah, lembaga masyarakat dan masyarakat
langsung. (Wahyuningsih, 2007)

II.4. PEMBANGUNAN

ASET-ASET

PRODUKTIF

KOMUNITAS

PADA

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Pendekatan perbaikan kemiskinan terutama lingkungan permukiman kumuh
melalui pembangunan aset-aset produktif komunitas lahir berdasarkan evaluasi studi
perbaikan permukiman kumuh, kerangka kerentanan aset (Asset Vulnerability
Framework) yang dikemukakan Moser, dan kerangka pembangunan kapasitas
kelembagaan (Institutional Capacity Building Framework) yang dikemukakan Healey
(van Horen, 2004). Pendekatan ini bertujuan agar program perbaikan lingkungan
permukiman kumuh dapat memberikan solusi yang lebih bersifat jangka panjang.
Artinya, melalui pembangunan aset-aset produktif komunitas, tingkat kerentanan
masyarakat terhadap perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan kemiskinan
akan menurun sehingga mereka dapat terus memperbaiki taraf kehidupannya termasuk
lingkungan permukimannya.
Terdapat lima aset produktif komunitas yang harus dibangun pada saat
program perbaikan permukiman kumuh dilaksanakan yaitu (van Horen, 2004):
1. Aset Fisik
Pembangunan aset fisik merupakan upaya perbaikan permukiman
kumuh yang umum dilakukan. Aset fisik antara lain mencakup kepemilikan
commit to user
dan kondisi rumah, kepemilikan harta benda, serta akses terhadap pelayanan
infrastruktur (Lestari dalam Widiyani 2007). Infrastruktur yang dibentuk antara
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lain sanitasi, jaringan air bersih, pengolahan sampah, sistem sirkulasi (jalan,
jalur pejalan kaki), drainase, jaringan listrik, fasilitas pendidikan dan
kesehatan, serta ruang publik.
2. Aset Alam
Pembangunan aset alam mencakup kegiatan untuk merehabilitasi
kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam dan keterlibatan masyarakat
dalam menjaga lingkungannya yang pelaksanaannya dapat dilakukan atau
dibantu oleh program perbaikan lingkungan permukiman kumuh.
3. Aset Modal Manusia
Manusia Pembangunan aset modal manusia terkait dengan peningkatan
kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam
suatu organisasi. Pembangunan kegiatan-kegiatan tersebut akan meningkatkan
produktivitas masyarakat di lingkungan permukiman kumuh.
4. Aset Modal Sosial
Modal sosial dapat dibangun melalui terciptanya hubungan sosial yang
kuat antar masyarakat. Pembangunan modal sosial dapat digunakan sebagai
alat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman kumuh misalnya
tolong- menolong dan bekerja sama dalam melakukan perbaikan jalan,
jembatan, termasuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan pribadi seperti saling
memberikan pinjaman barang, uang, dan sebagainya. Hubungan sosial yang
baik antara masyarakat dan pemerintah serta lembaga nonpemerintah juga
dapat membantu upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuh karena
kerjasama antara ketiga pihak tersebut dapat menciptakan kondisi yang
kondusif dalam melaksanakan program-program perbaikan lingkungan
permukiman kumuh.
5. Aset Ekonomi
Pembangunan asset ekonomi antara lain dilakukan melalui penyediaan
kredit ataupun pembentukan lembaga perkreditan seperti koperasi untuk
meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap modal usaha. Selain itu,
legalisasi aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat miskin, seperti pembuatan
sertifikat rumah dan tanah, dapat meningkatkan kepemilikan masyarakat
terhadap akses ekonomi. Security of tenure yang telah terbentuk menyebabkan
masyarakat dapat memanfaatkan aset-aset yang telah dimilikinya secara legal
commit to user
sebagai modal usaha untuk meningkatkan penghasilan.
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Komponen kegiatan yang harus dibangun untuk meningkatkan kepemilikan
masyarakat miskin terhadap aset-aset produktifnya dapat dilihat pada tabel :
TABEL II.1
PENGEMBANGAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS
Aset

pengembangan

Air: pengadaan akses air minum
Sanitasi: pengadaan sistem pembuangan limbah untuk tiap rumah tangga;
Pembuangan sampah: pengadaan prasarana dan penjadualan
pembuangan sampah di lingkungan permukiman;
- Drainase: pembuatan saluran drainase yang memadai untuk mencegah
terjadinya bencana pada perumahan dan infrastruktur;
- Bangunan perlidungan banjir: pembuatan bangunan perlindungan banjirdi
wilayah yang rentan banjir;
- Jalan: pengadaan jalan, jalan kecil, dan jalan setapak yang memadai untuk
sistem sirkulasi;
- Listrik: pengadaan akses rumah tangga terhadap sumber listrik serta
pengadaan lampu penerangan publik dan komunitas;
- Fasilitas kesehatan: pembangunan bangunan yang dapat memberikan
pelayanan kesehatan;
- Fasilitas pendidikan: pembangunan bangunan sekolah;
- Fasilitas publik: pengadaan bangunan untuk mengadakan pertemuanpertemuan dan kegiatan komunitas;
- Rumah: perbaikan konstruksi rumah;
Asset alam
- Adanya rehabilitasi kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam;
- Adanya perlindungan bagi lingkungan eksisting;
- Penyelenggaraan pendidikan bagi komunitas untuk menjaga lingkungan;
- Adanya pengawasan komunitas terhadap kondisi lingkungan.
Asset modal manusia
- Adanya peningkatan produktivitas masyarakat permukiman kumuh melalui:
- Perbaikan kondisi kesehatan penduduk;
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penduduk;
- Peningkatan ketelibatan penduduk dalam organisasi kepemimpinan.
Asset modal sosial
- Peningkatan efektivitas organisasi sosial didalam wilayah permukiman
misalnya dalam memfasilitasi pemberian bantuan dan pengelolaan
pelayanan;
- Jaringan internal: dibangunnya hubungan yang kuat antar organisasi
didalam wilayah slums;
- Pembinaan hubungan antara organisasi yang terdapat didalam wilayah
slums dan organisasi eksternal;
- Pembangunan dan perluasan kepercayaan kepada lembaga nonpemerintah
dan agen-agen pendukung;
- Pembangunan kolaborasi antara pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan
komunitas.
Asset modal ekonomi
- Kredit: pembangunan akses terhadap kredit sehingga penduduk terutama
wanita dan perusahaan kecil dapat mengakses kredit;
- Pembangunan jaminan kepemilikan, dari sertifikat kepemilikan sampai
dasar hukum;
- Rumah: memperluas kesempatan tanah atau kamar untuk disewakan
dengan tujuan menambah penghasilan.
Sumber: Basil van Horen, Community Upgrading and Institutional Capacity Building to Benefit The

aset fisik

-

Urban Poor in Asia, tahun 2004.

Selain melalui perbaikan di tingkat masyarakat yakni pembangunan aset-aset
produktifnya, perbaikan lingkungan permukiman kumuh dapat diwujudkan melalui
commit
to user
perbaikan di tingkat pemerintah
yakni
melalui pembangunan kerangka kerja

pemerintah agar tercipta intervensi dan pelayanan yang dapat mendukung upaya
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perbaikan lingkungan permukiman kumuh. Pembangunan kerangka kerja pemerintah
dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut (van Horen, 2004):
a. Penyusunan kebijakan dan peraturan yang mendukung upaya perbaikan
lingkungan permukiman kumuh.
b. Perluasan upaya perbaikan lingkungan permukiman kumuh secara
terpadu.
c. Penggunaan aturan yang dinamis dan dapat beradaptasi dengan kondisi
lapangan pada saat melaksanakan program-program perbaikan
lingkungan permukiman kumuh.
Menurut Isbandi Rukminto Adi, melakukan pengembangan masyarakat, selain
dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat, juga harus dikaitkan dengan potensi
masyarakat. Komunitas di tingkat local dalam perjalanan waktu telah mengembangkan
suatu asset atau sumber daya yang telah menjadi potensi komunitas tesebut guna
menghadapi perubahana yang terjadi. Dalam tulisan ini, dari berbagai asset yang
dimiliki masyarakat, akan disoroti tujuh asset yang diasumsikan terkait dengan upaya
pengembangan masyarakat, ketujuh asset/modal tersebut adalah :
a. Modal Fisik
Modal fisik adalah salah satu modal dasar yang terdapat dalamsetiap
masyarakat, baik masyarakat yang hidup secara tradisional maupun modern.
Green dan Haines (2002) melihat dua kelompok utama dari modal fisik yaitu
bangunan (building) dan infrastruktur (infrastructure).
b. Modal Financial
Dengan banyaknya jumah anggota populasi yang berad dibawah garis
kemiskinan, modal keuangan masih merupakan hambatan tersendiri dalam
upaya ,meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Misal suatu komunitas
ingin mengembangkan program pendidikan yg baik, kebutuhan akan modal
keuangan menjadi hal yang mutlak, dan bukan hanya bersandar pada modal
fisik dan modal manusianya.
c. Modal Lingkungan
Modal lain yang juga mempunyai nilai penting dalam perencanaan
partisipatif adalah modal lingkungan yang dapat diakses dan dimanfaatkan
oleh masyarakat. Dalamcommit
kasus to
tertentu,
user modal lingkungan ini dapat berupa
potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta
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mempunyai nilai tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan
hidup bagi manusia dan makhluk lainya.Terkait dengan modal lingkungan, ada
beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, antara lain bumi,udara, laut,
tumbuhan, dan binatang. Modal lingkungan yang dimiliki masyarakat bukan
hanya sebagai penyejuk mata, tapi juga memperbaiki derajat kesehatan
masyarakat, serta berfungsi pula sebagai daerah resapan hujan sehingga
menghindarkan masyarakat dari bencana banjir dan sejenisnya.
d. Modal Teknologi
Merupakan suatu teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dan
bermanfaat bagi masyarakat.
e. Modal Manusia
Merupakan sumber daya yang berasal dari manusia yang berkualitas
sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan
pembangunan terutama dalam konteks pembangunan masyarakatnya.
f. Modal Sosial
Modal sosial adalah norma dan aturan yang mengikat warga
masyarakat yang berada didalamnya, dan mengatur pola perilaku warga, juga
unsure kepercayaan (trust) dan jaringan (network) antar warga masyarakat atau
kelompok masyarakat. Menurut Aiyar (dalam haris, 2001) ada 3 macam
bentuk modal sosial, yaitu Bonding capital (pengikat individu kepada satu
kelompok tertentu), bridging capital (penghubung antar kelompok sosial yg
berbeda) dan linking capital (pengikat antara masyarakat kurang berdaya
dengan masyarakata yang lebih berdaya).
g. Modal Spiritual
Dalam pembangunan tingkat komunitas, hal yang perlu diidentifikasi
dari komuniytas sasaran adalah, adakah modal spiritual yang terdapat dalam
komunitas tersebut yang dapat membantu proses perubahan berencana yang
dilakukan community worker.

II.5. KEBIJAKAN NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI
SUDUT PANDANG PENGEMBANGAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS
a. Visi, Misi dan Tujuan Nasional Pembangunan Perumahan

commit to user
Di dalam Renstra Kemenpera 2010-2014, visi pembangunan perumahan di
Indonesia ialah “Setiap Keluarga di Indonesia Menempati Rumah yang Layak Huni”.
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Untuk mencapai visi ini, disusun beberapa misi sebagai langkah upaya terwujudnya
visi.
Tabel II.2 Visi, Misi dan Tujuan Kebijakan Perumahan dan Permukiman
Kemenpera 2010-2014
VISI

MISI

TUJUAN

“Setiap Keluarga di Indonesia Menempati
Rumah yang Layak Huni”

Meningkatkan iklim yang kondusif dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan perumahan dan permukiman

Meningkatkan pengembangan kebijakan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk
mendorong terciptanya iklim yang kondusif
dalam pembangunan perumahan dan
permukiman
Meningkatkan akses masyarakat
berpenghasilan menengah-bawah terhadap
lahan untuk pembangunan perumahan dan
permukiman.

Meningkatkan ketersediaan rumah layak
huni dan terjangkau dalam lingkungan yang
sehat dan aman serta disukung oleh
prasarana, sarana dan utilitas yang
memadai.

Mengembangkan sistem pembiayaan
perumahan jangka panjang yang efisien,
akuntabel dan berkelanjutan

Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya
perumahan dan permukiman secara
optimal.

Meningkatkan peran pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan lainnya dalam
pembangunan perumahan dan permukiman

Mingkatkan pembanguna perumahan
berbasis kawasan yang serasi dengan tata
ruang, daya dukung lingkungan dan
penyediaan infrastruktur
Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak
dan terjangkau serta didukung dengan
prasarana, sarana dan utilitas yang
memadai

Mengurangi luas lingkungan permukiman
kumuh
Meningkatkan akses MBM termasuk MBR
terhadap pembiayaa perumahan
Meningkatkan pendayagunaan sumbersumber pembiayaan untuk pembangunan
perumahan dan permukiman
Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya
pembangunan perumahan dan permukiman
Mendorong peran dan peningkatan
kapasitas pemerintah daerah dalam
pembangunan perumahan dan permukiman
Menyelenggarakan tugas dan fungsi
Kementrian Perumahan Rakyat dalam
rangka memberikan pelayanan di bidang
perumahan dan permukiman

Sumber : Renstra Kemenpera 2010-2014
Pada point visi, misi dan tujuan dari Renstra Kmenpera 2010-2014 diatas
menunjukan

adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan aset produktif

komunitas, terutama terkait pengembangan aset fisik, finansial dan lingkungan.
Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 untuk
memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa
permukiman kumuh, maka pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana
pendukungnya diarahkan pada:
commit
to useryang berkelanjutan, memadai, layak dan
1. Penyelenggaraan pembanguan
perumahan

terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana
26

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional,
kredibel, mandiri, dan efisien;
2. Penyelenggaraan

pembanguan

perumahan

beserta

prasarana

dan

sarana

pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang
berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta
meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan
3. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang
memperlihatkan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Pengarahan pemenuhan sarana dan prasarana pada point diatas mencakup
konsep tridaya pembangunan yaitu perlindungan lingkungan, pengembangan soaial
dan ekomoni dimana hal tersebut juga sangat erat dengan pengembangan aset
produktif komunitas.
Kebijakan jangka menengah pembanguna perumahan rakyat yang akan
dilakukan mencakup:
1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif,
serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan
permukiman.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung
dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi
masyarakat berpenghasilan menengah-bawah melalui:
a) Pengembangan rumah layak huni (RLH) melalui pasar formal maupun
secara swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru maupun
peningkatan kualitas;
b) Pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sewa maupun milik;
c) Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang memadai untuk
pengembangan kawasan dan PSU perumahan swadaya;
d) Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
e) Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sewa dan pasca
bencana;
f) Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, daerah
tertinggal dan pasca bencana;
commit to user
g) Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi tanah bagi
MBR.
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3. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi MBM
melalui:
a) Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas;
b) Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional;
c) Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan
perumahan dan permukiman .
4. Peningkatan

pendayagunaan

sumberdaya

pembangunan

perumahan

dan

permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan
pengembangan teknologi maupun pengembangan sumberdaya dan kearifan lokal.
5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan
lainnya dalam pembanguna perumahan dan permukiman.
Sementara

itu,

strategi

pembangunan

perumahan

rakyat

dijabarkan

berdasarkan kepada kebijakan pembangunan perumahan. Penjabaran kedelapan butir
kebijakan beserta masing-masing strategi jangka menengah pembangunan perumahan
rakyat tersebut adalah sebagai berikut:
a) Mengefektifkan kewenagan perumusan kebijakan dan regulasi untuk menciptakan
iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan perumahan dan permukiman
melalui pembangunan dan penyediaan produk-produk pengaturan yang memadai;
b) Memantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kelembagaan di bidang
perumahan dan permukiman untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan
perumahan dan permukiman yang lebih terintegrasi;
c) Mengefektifkan kewenangan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung
penyediaan perumahan dan permukiman khususnya sebagai proyek-proyek
percontohan dan best practice diberbagai lokasi terpilih yang dapat direplikasi dan
dikembangkan secara lebih luas;
d) Mengoptimalkan peran dan kapasitas para pemangku kepentingan khususnya
peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman
melalui bimbingan/bantuan teknis, pendampingan dan penyebarluasan informasi
dan kebijakan nasional pembangunan perumahan dan permukiman;
e) Memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya perumahan dan permukiman,
hasil penelitian dan pengembangan teknologi, serta kearifan lokal untuk
mendukung pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan;
f) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan perumahan dan permukiman
commit to user
yang akuntabel dan berkelanjutan;
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g) Memanfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk
meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan permukiman.

Pengembangan kebijakan dalam strategi pembangunan perumahan rakyat
diarahkan tidak hanya pada aspek fisik saja namun terdapat penekanan pada aspek
sosial dan pengembangan sumber daya manusia untuk melaksanakan pembangunan
perumahan yang lebih berkelanjutan.

II.6. KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA SURAKARTA
DALAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH LAYAK HUNI DAN
PENGEMBANGAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS
Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 20102014 menjelaskan bahwa Kebijakan Perumahan dan Permukiman di Kota Surakarta
merupakan bagian dari Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota. Penanggulangan
kemiskinan dalam konteks ini tidak hanya semata-mata dipahami merupakan upaya
untuk menghindarkan masyarakat dari terjadinya kemiskinan yang seolah-olah hanya
ditujukan kepada masyarakat yang sudah sejahtera, akan tetapi lebih kepada
bagaimana pembangunan di kota ini mampu meningkatkan derajat kesejahteraan
masyarakat secara umum dengan membangun aset/sumber daya pembangunan yang
dimiliki masyarakat.
Kemiskinan itu bukan hanya dipandang dari sebatas ketidakmampuan ekonomi
akan tetapi lebih dari itu juga pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup,
rasa aman dari perlakuan atau anccaman tindak kekerasan, serta hak dalam
berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.
a. Permasalahan Kemiskinan Kota Surakarta
1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan.
2. Terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan.
3. Terbatasnya akses dan rendahnya layanan pendidikan.
4. Keterbatasan kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses layanan
pendidikan dasar.
5. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.
6. Terbatasnya akses layanan
perumahan
commit
to userdan sanitasi.
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b. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan
Sasaran penanggulangan kemiskinan ini adalah:
1. Terpenuhinya kecukupan kebutuhan pangan yang bermutu dan terjangkau.
2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu.
3. Terpenuhinya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu.
4. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.
5. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak sehat serta
tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin.
6. Terjaminnya rasa aman dari berbagai tindak kekerasan.
c. Arah Kebijakan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
Untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi sasaran di atas, arah kebijakan
pembangunan terkait pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang
layak dan sehat diarahkan kepada:
1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan;
2. Menyempurnakan berbagai peraturan perundangan yang dapat menjamin
perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan;
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan
yang layak dan sehat;
4. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap perumahan yang
layak dan sehat;
5. Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat
miskin dan golongan rentan.
d. Program-Program Pembanguna Terkait Peningkatan Kondisi Fisik dan
Lingkungan
Langkah-langkah yang ditempuh dan dijabarkan ke dalam program-program
yang tercantum dan tersebar di bab-bab yang lain sebagai berikut:
1. Pengembangan upaya pemenuhan atas perumahan bagi keluarga miskin;
2. Pemenuhan atas pelayanan atas sanitasi dan sumber air bersih bagi keluarga
miskin;
3. Fasilitasi

dan

pengembangan

kelembagaan

sosial

masyarakat

dalam

mendukung ketersediaan perumahan dan penyediaan sumber air bersih;

Dari beberapa point terkait dengan kebijakan perumahan dan permukiman
commit to user
Kota Surakarta, ternyata hal tersebut masuk dalam kebijakan penanggulangan
kemiskinan kota. Hal ini menunjukan bahwa sangat erat kaitanya antara kemiskinan
30

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

dengan keberadaan rumah tidak layak huni. Dari hal tersebut pemerintah
menggabungkan perbaikan rumah tidak layak huni dengan aspek kemiskinan kota,
dimana bebrapa point kebijakanya tidak hanya mengarah pada perbaikan fisik
rumah tapi juga mengadakan pengembangan perekonomian dan sumber daya
manusia masyarakat kota. Dalam hal ini jelas bahwa pengentasan permasalahan
kota tidak lepas dari pengembangan aset produktif kominitasnya.

II.7. KEBIJAKAN

PERUMAHAN

DAN

PERMUKIMAN

DI

KOTA

SURAKARTA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN ASET PRODUKTIF
KOMUNITAS
a. Visi dan Misi Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta
1. Visi
Semua orang menghuni rumah yang layak dalam permukiman yang sehat.
2. Misi
a) Mewujudkan

masyarakat

yang

mandiri

melalui

pembangunan

perumahan dan permukiman
b) Mendorong pertumbuhan wilayah dan keserasian antar wilayah
c) Mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, rukun,
produktif dan berkelanjutan.
Dalam point misi diatas dapat kita lihat bahwa dalam pengembangan
perumahan dan permukiman, pemerintah Kota Surakarta memperhatikan
perkembangan beberapa aset produktif komunitas dan tidak hanya konsen ke
perbaikan aset fisik saja tp juga memperhatikan aset ekonomi, aset manusia
dan lingkungan alam. Hal ini juga diturunkan pada kebijakan dibawahnya,
seperti yang ada pad beberapa point dibawah ini.

b. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta
Dalam hal perumahan dan permukiman terdapat beberapa

kebijakan yang

telah ditempuh Pemerintah selama ini tidak hanya mengembangkan sarana
prasarana fisik saja namun juga dalam upaya mengembangkan aset non-fisik yang
ada pada masyarakat di permikiman kumuh Kota Surakarta. Antara lain :
1. Pembangunan rumah baru secara massal untuk masyarakat berpenghasilan
rendah.

commit to user

2. Program peremajaan kota, khususnya di kawasan kampung di pusat kota;
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3. Penyediaan lahan dengan prasarana dasar.
4. Program perbaikan kampung.
5. Program tabungan perumahan bagi warga.
Pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya diarahkan pada
pembangunan fisik saja namun juga pada sisi-sisi non fisik dari masyarakat :
1. Peningkatan

dan

pengembangan

melalui

usaha-usaha

penyediaan

pembangunan perumahan, perbaikan perumahan, agar memenuhi syarat
kesehatan, rasa aman, damai, tenteram dan sejahtera bagi masyarakat,
khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
2. Pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip swadaya
gotong royong.
3. Penyuluhan tentang pernaikan perumahan dan permukiman perlu terus
dilakukan dengan menempuh semua jalur dan kesempatan yang ada.
4. Penciptaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih,
sehat dan aman.
5. Pembangunan perumahan dan permukiman harus mampu memperluas
kesempatan kerja, kesempatan berusaha.
6. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan perumahan dan
permukiman oleh pemerintah, usaha swasta dan koperasi masyarakat.

Disamping itu, arahan kebijakan dan strategi juga diarahkan pada peningkatan
kualitas hidup masyarakat untuk menciptakan ruang hidup yang livable dan
kondusif untuk pengembangan aset produktif komunitas. Langkah-langkahnya
antara lain :
1. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat derajat dan
martabat masyarakat penghuni pemukiman yang sehat dan teratur.
2. Meningkatkan pembangunan dan penyediaan perumahan dengan jumlah
dan kualitas yang memadai serta dapat dijangkau oleh masyarakat
termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan peran pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam
pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan secara
serasi, terarah, terpadu dan konsisten sesuai dengan rencana.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui
commit to user
kegiatan perbaikan lingkungan serta mampu mendorong prakarsa dan
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peran masyarakat sehingga makin meningkatkan peran serta swadaya
masyarakat.
5. Meningkatkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana dalam rangka
pembangunan perumahan dan permukiman yang bermutu antara lain,
penyediaan air bersih bagi semua lapisan masyarakat.
6. Meningkatkan penyuluhan pembangunan perumahan serta pemugaran
perumahan dan lingkungan untuk meningkatkan kinerja kota dalam hal ini
kesehatan, kebersihan dan keindahan.
Dapat dilihat sebenarnya berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya
perbaikan perumahan dan permukiman tidak bisa lepas dari pengembangan
aset produktif komunitas, dimana aset-aset inilah yang akan memberi jaminan
keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

II.8. PROGRAM PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI
KOTA

SURAKARTA

DAN

KETERKAITANYA

DENGAN

ASET

PRODUKTIF KOMUNITAS
a. Peningkatan Aset Produktif Komunitas Pada Program RTLH Merupakan
Bagian Dari Tujuan Pelaksanaan Program
Pemberian bantuan pembanguan/perbaikan rumah tidak layak huni diberikan
kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni
dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan
masyarakat miskin.
Konsep pelaksanaan Program RTLH Kota Surakarta adalah perbaikan fisik
lingkungan perumahan dan permukiman dan juga pemberdayaan masyarakatnya.
Dalam regulasinya, tercantum dengan jelas bahwa target dan sasaran program adalah
aset/ aspek fisik dari lingkungan permikiman. Namun jika dilihat dari proses
pelaksanaan, program RTLH mencakup beberapa aset lain terutama aset manusia dan
sosial karena program RTLH juga bertujuan memberdayakan masyarakatnya.
b. Target Kriteria penerima Program
Dalam peraturan Walikota No. 17-A Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta, Pasal 7, kriteria rumah tidak layak huni
ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai
commit berikut
to user :
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a. Kondisi Rumah
Berdasarkan kondisi rumah, harus memenuhi sebagian dan atau seluruh
persyaratan sebagai berikut :
a. Luas lantai rata-rata per penghuni <4 m2
b. Sumber air tidak sehat
c. Tidak mempunyai akses MCK
d. Bangunan tidak permanen
e. Tidak mempunyai pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
f. Tidak memiliki pembagian keruangan
g. Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap
h. Kondisi rusak
b. Kondisi Lingkungan
Kondisi lingkungan adalah sebagai berikut :
a. Lingkungan kumuh dan becek
b. Saluran pembuangan air tidak standart
c. Jalan setapak tidak teratur
d. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan (padat)
Sedangkan menurut Sri Kurniasih, menyebutkan bahwa Kriteria Rumah
Tidak Layak Huni ialah :
1. Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m2 sedangkan di desa kurang
dari 10 m2
2. Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya
3. Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bamboo yang belum dip roses
4. Jenis lantai tanah
5. Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan Program RTLH Kota Surakarta
memiliki upaya dalam peningkatan aset produktif komunitas dilihat dari sisi aset fisik
dan lingkungan.
c. Sasaran Program
Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah :
1. Masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni hasil pendataan
Bapermas Kota Surakarta. commit to user
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2. Rumah tidak layak huni yang belum terdaftar dalam hasil pendataan ditetapkan

oleh Kepala Kelurahan setempat setelah mendapat pertimbangan dari Panitia
Pelaksana Pembanguan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan.

d. Struktur Kepanitiaan

Berikut struktur dan sistem kerja kepanitian Program RTLH Kota Surakarta :

Gambar 2.2 Diagram Struktur Kepanitian Pembangunan/Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta
Sumber : peraturan walikota Surakarta no 17-A tahun 2009, tentang
Pedoman Pelaksanaan Program RTLH Kota Surakarta

Mekanisme struktur kepanitiaan dalam Program RTLH Kota Surakarta
menunjukan adanya upaya peningkatan aset sosial dimana dalam pelaksanaan kegiatan
kepanitiaan masyarakat berperan aktif dan mengetahui alur-alur kegiatan yang
dilaksanakan dan dalam proses tersebut terjadi interaksi dan pengembangan
kemampuan sosial masyarakat.

commit to user
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e. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan

Gambar 2.3 Mekanisme Pelaksanaan Bantuan
Sumber : peraturan walikota Surakarta no 17-A tahun 2009
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f. Target Program

RTLH sebagai Program pemberdayaan Masyarakat sesuai

dengan konsep Tridaya
Dengan sistem kepanitiaan pelaksanaan program yang sedemikian rupa, dan
sebagai sharing

program PNPM Mandiri perkotaan, maka Program RTLH Kota

Surakarta berfungsi sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada
konsep TRIDAYA dimana Lembaga Keswadayan Masyarakat merupakan sarana
implementasi konsep tersebut. Lebih jelas bisa dilihat pada skema dan tabel berikut :

Gambar

2.4

Skema

Konsep

Pemberdayaan

Program

RTLH

Sumber : wawancara PNPM Mandiri Surakarta 2011
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GAMBAR 2.5 SKEMA RASIONALISASI KONSEP PEMBERDAYAAN DALAM PROGRAM RTLH SURAKARTA

7.
PemKot8.Surakarta

9.
lewat Bapermas
10.
11.
12.RTLH
Program
Surakarta
13.

Share program dg
Mandiri
PNPM
Perkotaan Surakarta

14.

Pemberdayaan

Perlindungan Lingkungan

dalam kerangka

Pemberdayaan Ekonomi

tridaya

15.
Panitia 16.
Pelaksana
Tingkat Kota

17.

Pemberdayaan Sosial

Sesuai dengan potensi dan
Dana / Pembinaan

masalah dalam masyarakat

Dana (2juta)

18.
19.
Panitia Pelaksana
20.
Tingkat
Kelurahan
21.

Lembaga
Keswadayaan
Masyarakat

LKM sebagai wadah
implementasi proses
Pemberdayaan
masyarakat

Pengembangan
Potensi
Masyarakat

22.
Klompok Kerja
kelurahan

Sumber

Daya Pembangunan

Berupa
RTLH

Fungsi LKM :
1. Menggalang potensi dan sumber
daya masyarakat.
2. Menjaring masalah.
3. Merumuskan solusi.
4. Sarana penghubung masyarakat
dg pihak luar.

perbaikan
erbaikan

Realisasi bantuan
KERANGKA KERJA RTLH SURAKARTA

Sumber : Analisis Penyusun ,wawancara stakeholder
2011

Dalam prosesnya, masyarakat mendapat
bantuan dr berbagai pihak antara lain :
1. Pinjaman dana dari BLUD.
2. Bantuan dr bidang lain (dalam
sub-kerja bappeda) :
a.
Ketenaga kerjaan (Depnaker)
b. Pengembangan
kegiatan
38
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II.9. VARIABEL TERKAIT TEMA PENELITIAN
Berdasarkan dari beberapa sumber, maka dalam penelitian mengenai Perkembangan
asset produktif komunitas pada pada area pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta
dengan studi kasus kelurahan Gilingan kecamatan Serengan dan Kelurahan Kratonan
kecamatan Banjarsari. Terdapat beberapa teori terkait tema yg diangkat, dimana beberapa
teori ini mengandung beberapa variable yang nantinya akan digunakan sebagai variable
penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitan, beberapa variable tersebut antara lain :
TABEL II.3
RESUME VARIABEL BERDASAR EKSPLORASI TEORI

Sumber/Pakar
UN-HABITAT (2005)

Meikle, Ramasut, dan
Walker, (2001)

peraturan Walikota No. 17A
tahun 2009

KepMenKimPrasWil
03/KPTS/2002
tentang
Pedoman
Umum
Pembangunan RS Sehat

Pengertian
slums sebagai suatu kelompok
masyarakat yang tinggal di
permukiman
dengan
kondisi
kekurangan dalam hal-hal : akses
air bersih dan sanitasi, daya tahan
rumah, ruang hidup memadai,
jaminan kepemilikan rumah,
- Pendekatans sustainable livelihoods
merupakan sebuah perspektif
tersendiri
dalam
memahami
kemiskinan
dan
cara
mengintervensinya
untuk
meningkatkan kondisi kaum miskin
- Beberapa elemen penting dalam
pendekatan SUL yaitu aset-aset
produktif komunitas, livelihood
strategies, livelihood outcomes, dan
perbedaan tujuan antara pria dan
wanita
Pedoman
Pelaksanaan
Pemberian
Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin
Kota Surakarta, Pasal 5, kriteria rumah
tidak layak huni ditetapkan berdasarkan
criteria antara lain : kondisi rumah dan
kondisi lingkungan.
Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (
Rs Sehat ) yaitu
-

-

Kebutuhan
Minimal
Masa
(penampilan) dan Ruang (luar-

commit to user

Variabel
pengertian slums dan kriterianya :
Akses terhadap air bersih
Akses terhadap sanitasi
Daya tahan rumah ruang hidup
yang memadai
Jaminan kepemilikan rumah

•
•
•
•
•

aset-aset produktif komunitas,
livelihood strategies,
livelihood outcomes, dan
perbedaan tujuan antara pria
dan wanita

-

-

Kondisi rumah
Kondisi lingkungan
Sasaran program

Kebutuhan Kesehatan dan
Kenyamanan yaitu dipengaruhi oleh 3
(tiga) aspek, yaitu pencahayaan,
penghawaan, serta suhu udara dan
kelembaban dalam ruangan.
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Sumber/Pakar
-

-

Basil van Horen (2004)

Pengertian
dalam).
Kebutuhan ruang per orang dihitung
berdasarkan
aktivitas
dasar
manusia dalam rumah
Rumah
sederhana
sehat
memungkinkan penghuni untuk
dapat
hidup
sehat,
dan
menjalankan kegiatan hidup seharihari secara layak.

Kebutuhan
Kesehatan
dan
Kenyamanan yaitu dipengaruhi oleh 3
(tiga) aspek, yaitu pencahayaan,
penghawaan, serta suhu udara dan
kelembaban dalam ruangan.
Pendekatan terhadap Aset Produktif
Komunitas bertujuan agar program
perbaikan lingkungan permukiman kumuh
dapat memberikan solusi yang lebih
bersifat jangka panjang. Asset-aset
tersebut antara lain : aset fisik, aset
alam, modal manusia, modal sosial,
dan aset ekonomi.

Isbandi Rukminto Adi
(2008)

Melakukan pengembangan masyarakat,
selain dikaitkan dengan kebutuhan
masyarakat, juga harus dikaitkan dengan
potensi masyarakat. Dalam hal ini yaitu
modal yang terdapat pada masyarakat
berupa asset yg dapat dikembangkan.

Rutiana D. Wahyuningsih
(2007)

Konsep dari HBCD adalah peningkatan
kualitas
lingkungan
perumahan
(neighborhood
upgrading)
dengan
mengedepankan TRIDAYA enablement
berbasis pada area (area based
development) sebgai komponen utama
dengan target utama adalah masyarakat
ekonomi
lemah
dengan
tujuan
pengatasan masalah kemiskinan pada
daerah slump (permukiman kumuh)
maupun squatter settlement
Berisi tentang : Visi, Misi dan Tujuan
Nasional Pembangunan Perumahan,
Arah Kebijakan Pembanguna Perumahan
Nasional dan Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Perumahan Nasional

Renstra Kemenpera
Tahun 2010-2014

Variabel

commit to user

Asset fisik
Asset alam
Asset manusia
Asset modal sosial
Asset ekonomi

-









Modal Fisik
Modal Financial
Modal Lingkungan
Modal Teknologi
Modal Manusia
Modal Sosial
Modal Spiritual

HBCD menggunakan proses dan
pendekatan partisipatif (pasticipatory
approach and process), antara lain :
- Partisipatif
- Inklusif
- Transparan

-

Visi
Misi
Tujuan
Arah kebijakan
Strategi pembangunan
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Sumber/Pakar
RPJM Kota Surakarta

Pengertian
Berisi
tentang
berbagai
rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang mencakup point-point sbb :
- Permasalahan Kemiskinan Kota
Surakarta
- Sasaran
Penanggulangan
Kemiskinan
- Arah Kebijakan
- Program-Program
Pembanguna
Terkait Pemenuhan Hak Atas
Perumahan dan Air Bersih

Variabel
-

Permasalahan Kemiskinan Kota
Surakarta
Sasaran
Penanggulangan
Kemiskinan
Arah Kebijakan
Program-Program Pembanguna
Terkait Pemenuhan Hak Atas
Perumahan dan Air Bersih

Sumber: Hasil Analisis, 2012
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BAB III
METODE PENELITIAN

III.1

PENDEKATAN PENELITIAN
Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang

bertujuan untuk menganalisis perkembangan aset produktif komunitas pada area
pelaksanaan program rumah tidak layak huni (RTLH) Kota Surakarta. Penekanan
penelitian ini difokuskan pada perkembangan aset produktif komunitas pada suatu
wilayah sebagai dampak pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni
dimana aset - aset tersebut menjadi modal utama dalam pelaksanaan program,
sedangkan perangkat - perangkat program yang disediakan pemerintah merupakan
modal sekunder dari proses perbaikan secara keseluruhan. Beberapa aset produktif
komunitas tersebut antara lain aset fisik, aset alam, modal manusia, modal sosial
dan aset ekonomi, dimana hal-hal tersebut jarang terbahaskan pada setiap agenda
perbaikan permukiman kumuh dan beberapa program penanganan permukiman
kumuh juga tidak begitu menyinggung terkait aset - aset tersebut.
Penelitian ini dimulai dengan identifikasi aset - aset produktif komunitas
pada kedua wilayah studi, sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Kemudian
melakukan analisis terkait perkembangan aset produktif komunitas pada area atau
wilayah pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Surakarta
guna mencapai hasil akhir dari penelitian ini. Untuk mencapai hasil yang diharapkan,
maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung dengan teknik
kuantitatif dan kualitatif, dimana kedua ini bersifat saling menguatkan satu sama
lain.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif uji statistic dengan
Software SPSS for Windows 17.0 untuk menganalisis perkembangan aset produktif
komunitas sebelum dan setelah pelaksanaan program.
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif dan
kualitatif, dengan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan cara serta
kuesioner yang ditujukan kepada
masyarakat
commit
to user di kedua obyek penelitian serta kajian
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dokumen dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait dalam program
rehabilitasi rumah tidak layak huni.
III.2

METODE PENELITIAN
a. Perumusan Variabel
Ada 2 variabel yang menjadi pokok penelitian kali ini, yaitu
perkembangan aset produktif komunitas dan pelaksanaan Program RTLH Kota
Surakarta. Berikut skema hubungan antar variabelnya :

Modal / Aset Produktif
Komunitas








Pelaksanaan Program Rehabilitasi
RTLH sebagai program
pemberdayaan

Modal Fisik
Modal Financial
Modal Lingkungan
Modal Teknologi
Modal Manusia
Modal Sosial
Modal Spiritual

Perkembangan Aset Produktif
Komnunitas sebagai Dampak
Pelaksanaan Program RTLH Kota
Surakarta

Sumber: Analisis Penyusun, 2011.
Gambar III.1 Kerangka Teori Penelitian

Tabel III.1 Perumusan Variabel Penelitian
variabel

1.

Modal Fisik,

Indikator

- Bangunan

- Infrastruktur

- Perilaku Masyarakat

2.

Modal Lingkungan

- Kondisi lingkungan
sekitar permukiman

Sub-Indikator

Kondisi fisik bangunan sebelum pelaksanaan program :
- Dinding rumah
- Lantai rumah
- Atap rumah
Kondisi infrastruktur lingkungan sebelum pelaksanaan
program yang diukur dengan :
- kondisi selokan/gorong-gorong
- pemenuhan kebutuhan air sehari-hari
- kapasitas MCK dirumah atau lingkungan
- jarak jamban dengan sumber air
- frekuensi angkut sampah
- ukuran jalan setapak sekitar rumah
Frekuensi pelaksanaan agenda perawatan
lingkungan sebelum pelaksanaan program

-

Jarak rumah dengan sungai
Penghijauan

commit to user
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Indikator

variabel

3.

4.

5.

6.

7.

Modal Financial/
ekonomi,

Modal Teknologi,

Modal Manusia,

Modal Sosial,

Modal Spiritual

Sub-Indikator

- Asset ekonomi milik
pribadi pada saat

-

Lama bekerja tiap harinya (dalam jam)
Penghasilan perhari
Kepemilikan tabungan/harta benda
Kepemilikan/ sertifikat rumah

- Aset ekonomi milk
bersama pada saat
- Bantuan pemerintah
dalam pengadaan
program
pengembangan.
- tingkat kesehatan
masyarakat
- tingkat pendidikan
warga
- moralitas individu

-

Peran arisan/ tabungan bersama untuk masyarakat

-

Frekuensi pemerintah memberikan pelatihan
keahlian kepada masyarakat
Frekuensi pemerintah memberikan bantuan
pengembangan wilayah
Pernah/ tidak mengidap penyakit yang biasa
menjadi endemic di tempat kotor dan kumuh
tingkat pendidikan tertinggi kepala keluarga

- mencakup organisasi
masyarakat setempat,

-

-

-

tindak criminal yang terjadi di masyarakat

-

-

frekuensi pertemuan masyarakat dalam sebulan,
sebelum pelaksanaan program

- partisipasi masyarakat
dalam program2
bersama,

-

frekuensi hadir dalam pertemuan masyarakat,
sebelum pelaksanaan program

- norma social dan nilai2
yang ada pada
masyarakat,
- solidaritas social

-

hubungan kekerabatan dengan tetangga

-

saling tolong menolong dalam menyelesaikan
masalah

- Keberadaan tempat
ibadah,

- Keberadaan tempat ibadah dalam jangkauan
masyarakat

- Aktivitas keagamaan

- Frekuensi pelaksanaan agenda keagamanaan

Sumber : analisis peneliti, 2012

b. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian perkembangan aset
produktif komunitas pada area pelaksanaan RTLH Kota Surakarta yaitu metode
penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ilmiah yang
sistematis terhadap bagian-bagain dan fenomena serta hubungan-hubungannya.
Tujuan Penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan modelmodel matematis, teori-teori dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam.
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DATA PENELITIAN
Data penelitian merupakan salah satu elemen penting dan harus ada dalam

setiap penelitian. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian dapat tercapai apabila datadata yang ada valid dan terukur. Data penelitian meliputi kebutuhan data penelitian,
teknik pengumpulan data dan teknik sampling penelitian. Adapun data dalam
penelitian

“Perkembangan Aset Produktif Komunitas Pada Area

Pelaksanaan

Program RTLH Kota Surakarta” ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Kebutuhan Data Penelitian
Berdasarkan kisi - kisi variable penelitian yang telah dirumuskan dalam
bab 2, maka kebutuhan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat
dijabarkan dalam list kebutuhan data di bawah ini :
Tabel III.2 Kebutuhan Data Penelitian
Kebutuhan Data
Indikator

Macam Data

Primer
Q

W

Data terkait Gambaran wilayah
penelitian dan pelaksanaan
RTLH Surakarta

- Gambaran umum wilayah
penelitian
- Penerima bantuan RTLH
Surakarta

Data berdasarkan variable
penelitian :

- Bangunan

v

v

Infrastruktur

v

v

v

v

- Kondisi lingkungan
sekitar permukiman

v

v

Asset ekonomi milik
pribadi

v

v

Aset ekonomi milk
bersama

v

v

Bantuan pemerintah
dalam pengadaan
program pengembangan

v

v

1.

Modal Fisik,

-

2.

Modal Lingkungan

3.

Modal Financial/
ekonomi,

4.

Modal Teknologi,

Perilaku Masyarakat

Sekunder
O

Sumber

Study Dokumen

v
v

BAPPEDA, Kelurahan
Gilingan, Kelurahan
Kratonan

quisioner yang disebarkan
kepada warga penerima
bantuan Program RTLH
Surakarta, wawancara
beberapa stakeholder dan
observasi langsung.
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Kebutuhan Data
Indikator

Macam Data

5.

6.

7.

Modal Manusia,

Modal Sosial,

Modal Spiritual

Primer
Q

W

- tingkat kesehatan
masyarakat,

v

v

- tingkat pendidikan warga,

v

v

- kualitas Individu

v

v

- mencakup organisasi
masyarakat setempat,

v

v

- partisipasi masyarakat
dalam program2
bersama,

v

v

- norma social dan nilai2
yang ada pada
masyarakat

v

v

- Keberadaan tempat
ibadah

v

v

Sekunder
O

Sumber

Study Dokumen

Sumber : Analisis Peneliti, 2012

b. Obyek Penelitian
Obyek penelitian yang akan dijadikan sebagai obyek analisis pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Dokumen dan regulasi yang berkaitan dengan program rehabilitasi rumah
tidak layak huni Kota Surakarta, yaitu dokumen-dokumen tentang
kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kota Surakarta dari beberapa
instansi terkait dan undang-undang atau perwalkot yang dikeluarkan
pemerintah.
2. Stakeholder (Narasumber) yang terdiri dari stakeholder pemerintah dan
masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:
• Pemerintah
Pihak pemerintah yang dipilih merupakan dinas-dinas atau instansi
terkait yang berperan dalam proses pelaksanaan Program Rehabilitasi
RTLH Surakarta. Dalam hal ini instansi yang ditunjuk meliputi
Bappeda, Bappermas, kelurahan terkait dan instansi lainya.
commit to user
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• Masyarakat
Masyarakat yang dipilih memiliki kriteria sebagai berikut:
•

Masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan permukiman
kumuh

•

Menguasai dan mengerti mengenai Program rehabilitasi RTLH
Surakarta atau basic ilmu terkait RTLH dan Penangananya.

•

Berkompeten dalam masalah pembangunanan wilayah di
kelurahan terkait.

•

Merasakan secara langsung dampak dari pelaksanaan kebijakan
program rehabilitasi RTLH Kota Surakarta.

•

Kondisi lapangan yaitu lingkup spasial yang menjadi wilayah
penelitian yaitu di kawasan Gilingan dan Kratonan

c. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan

list

kebutuhan

data

di

atas,

diperlukan

teknik

pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis data dan sumber data.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dilakukan
dua cara, yaitu teknik pengumpulan data primer melalui observasi lapangan,
wawancara dan kuesioner serta teknik pengumpulan sekunder melalui kajian
dokumen. Cara pengumpulan data dilakukan secara beragam karena masingmasing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat saling
melengkapi untuk memberikan gambaran mengenai keberadan asset produktif
komunitas dan pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta. Untuk lebih
jelasnya mengenai teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Teknik Pengumpulan Data Primer
a) Observasi
Menurut Nawawi (1991) observasi adalah pengamatan dan
pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak
dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.
Observasi yang dilakukan berupa catatan lapangan dan foto-foto
kondisi rumah-rumah
dan lingkungan yang mendapatkan program
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perbaikan rumah tak layak huni. Observasi dilakukan dengan
mengunjungi beberapa lokasi pelaksanaan program (Nawawi dalam
Rizka, 2010). Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan
ini dipilih karena melalui pengamatan / observasi akan diketahui
jenis permukiman kumuh di Kelurahan Gilingan dan Kratonan. Di
samping itu, dalam observasi lapangan juga dilakukan pengambilan
gambar yang bertujuan untuk memperkuat fakta yang ada.
b) Wawancara
Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara
semi terstruktur yaitu wawancara yang bersifat terbuka melalui
pertanyaan pokok yang telah disiapkan dan dapat dikembangkan
sesuai

kebutuhan

(Alwasilah,

pada

saat

dilakukan wawancara

2003). Wawancara

ini ditujukan

tersebut

kepada

pihak

pelaku, yang terlibat dalam pelaksanaan program RTLH, yang
meliputi ahli (expert) dalam perencanaan wilaya dan kota
khususnya

ahli

di

bidang

Tata

Ruang

Perumahan

dan

Permukiman; dan kepada Pemerintah Kota Surakarta, sebagai
pihak

pelaksana atau fasilitator dalam program penanganan

permukiman kumuh di Kota Surakarta. Untuk merapikan dan
memilah porsi wawancara, maka responden wawancara dipilah
berdasarkan tingkatan keterlibatanya dalam pelaksanaan program
RTLH Kota Surakarta.
Table III.3 Responden Wawancara Penelitian
Kode

Narasumber

Personil

Jumlah

Koordinator kota
Surakarta
Bappermas PP
dan KB

1 orang

2 orang

I.

PNPM Mandiri perkotaan

II

Panitia Program perbaikan
RTLH tingkat Kota

III.

Panitia Program perbaikan
RTLH tingkat Kelurahan

Kelurahan

IV.

Kelompok Kerja

Pokja
Gilingan
Kratonan

kel.
dan

Keterangan

1 orang

Kel. Gilingan dan
Kel. Kratonan

2 orang

Sumber : analisis peneliti, 2012
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c) Kuisioner
Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui
seberapa jauh perkembangan Aset Produktif komunitas yang berada
di area pelaksanaan Program RTLH Kota Surakarta. Kuesioner yang
disebarkan merupakan kombinasi kuesioner tertutup. Pertanyaan
tertutup dipilih untuk meramalkan terlebih dahulu jawaban yang
akan keluar, khususnya untuk jawaban-jawaban yang mudah
dikategorisasikan.
Pada penelitian kali ini, dalam menentukan jumlah sampel,
metode yang digunakan adalah metode slovin, dengan rumus :
݊≥

ܰ
1 + ܰ. ݁ ଶ

Keterangan :
n : jumlah sampel yang dicari
N : jumlah populasi keseluruhan
e : persentase tingkat kesalahan/ eror value
Pada 2 obyek sampel penelitian kali ini, yang pertama
kelurahan Gilingan terdapat 92 KK penerima bantuan, berikut
perhitunganya :
݊≥

92
1 + 92. 10%ଶ

݊≥

92
1,92

݊ ≥ 47,916 dibulatkan jadi 48
Yang kedua kelurahan Kratonan terdapat 93 KK penerima
bantuan. Berikut perhitunganya :

93
݊ commit
≥
to user
1 + 93.
10%ଶ
49

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

݊≥

93
1,93

݊ ≥ 48,186 dibulatkan jadi 48
Dengan perhitungan diatas dan keinginan tingkat ketelitian
10% maka didapatkan jumlah sampel masing-masing wilayah obyek
studi adalah Kelurahan Gilingan 48, Kelurahan Kratonan 48 obyek
sample.
Tabel III.4 Perhitungan Sampel
no
1
2
∑

Kelurahan
Gilingan
Kratonan

N
93
92
185

e
10%

n
48
48
96

Sumber : Analisis peneliti 2012

Setelah ditentukan jumlah sampel yang akan diteliti,
selanjutnya dilakukan penentuan bobot menggunakan pendapat
masyarakat. Penjaringan informasi tersebut dilakukan dengan
kuisioner yang berisi isian tingkat pengaruh variabel yang
digunakan dalam penelitian, yakni digunakan pengukuran dengan
metode skala Likert. Skala ini disusun dalam bentuk pernyataan
dan diikuti oleh lima respon yang menunjukan tingkatan. (Ridwan,
2002). Pada study kali ini menggunakan 4 butir pilihan yang
menunjukan nilai/pembobotan/skorring pilihan dari yang paling
rendah sampai yang paling tinggi. Pembobotan dan skoring pada
jawaban kuisioner didasarkan pada kriteria jawaban berikut :
Tabel. III.5 Tingkat Pembobotan Kuisioner
Jenis Jawaban

Kategori

Bobot/ nilai/ skor

jawaban yang dipilih : A
jawaban yang dipilih : B
jawaban yang dipilih : C
jawaban yang dipilih : D

Baik Sekali
baik
cukup
kurang

bernilai 4
bernilai 3
bernilai 2
bernilai 1

Sumber : analisis peneliti , 2012

2.Teknik Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui
kajian dokumen, khususnya mengenai data-data yang berhubungan dengan
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kebijakan program perbaikan prasarana permukiman kumuh. Pengumpulan
data melalui kajian dokumen ini dilakukan dengan melakukan survei ke
instansi-instansi yang terkait Bappeda, Bappermas dan kelurahan terkait.
a. Validitas dan Realibilitas Data
Validitas menurut Suharsimi Arikunto adalah suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen.
Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.
Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
Sedangkan reliabilitas menurut Suharsimi Arikunto adalah menunjuk pada
satu pengertian bahwa instrumen mempunyai tingkat kepercayan tinggi
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut
sudah baik.
Validitas dan Reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan
cara pengecekan kembali terhadap data yang sudah terkumpul. Pengecekan
kembali terhadap data yaitu dengan cara trianggulasi data. Menurut Lexy
J.Moleong (1995), trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan
data dengan menggunakan sesuatu yang lain selain data tersebut untuk
memeriksa atau untuk membandingkan data yang telah ada. Pengecekan
terhadap data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pencocokan
data terhadap responden yang menjadi sampel yaitu para stakeholder
terkait program RTLH Surakarta baik pemberi ataupun penerima bantuan,
antara lain Bappermas, PNPM Mandiri dan masyarakat penerima bantuan.
Pencocokan data tersebut dengan membandingkan antara data wawancara,
kuesioner, hasil pengamatan atau observasi di wilayah penelitian serta
dokumentasi.
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b. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang menerima
bantuan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Surakarta di
Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Kratonan dengan jumlah 185 kepala
keluarga.
c. Teknik Sampling Penelitian
Teknik sampling penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive
sampling dengan mengambil orang-orang yang terpilih/responden. Tidak
semua responden mendapat kesempatan yang sama dalam pengambilan
sampling, responden yang dipilih merupakan informan kunci yaitu orangorang tertentu yang memiliki posisi, pengetahuan, dan pengalaman khusus dan
kemampuan komunikasi (Alwasilah dalam Widayani, 2007). Berdasarkan halhal yang terkait dengan populasi penelitian yaitu rumah tangga di kawasan
permukiman kumuh Kelurahan Gilingan dan Kratonan. Oleh karena itu dalam
mengarahkan penelitian, penentuan sampelnya ditentukan berdasarkan kriteria
sebagai berikut:
-

Pemerintah daerah
Pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan dan

pembuat program kebijakan dalam penanganan permukiman kumuh. Penentuan
sampel untuk pemerintah daerah yang diambil adalah instansi-instansi yang
terlibat dalam penanganan permukiman kumuh berbasis pemberdayaan
masyarakat di Kota Surakarta yang meliputi Bappeda, Bappermas, PNPM
Mandiri Perkotaan, kelurahan terkait.
-

Masyarakat
Masyarakat merupakan obyek sasaran dari kebijakan penanganan

permukiman kumuh. Dalam hal ini pendapat masyarakat digunakan untuk
melihat kesesuaian dan manfaat dari pelaksanaan program rumah tidak layak
huni (RTLH) Kota Surakarta khususnya di Kelurahan Gilingan dan Kratonan.
Dalam proses wawancara, penelitian ini mewawancari beberapa stakeholder
yang menangani pelaksanaan program RTLH di masing-masing Kelurahan,
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yaitu ketua pokja dan ketua lembaga keswadayaan masyarakat masing-masing
kelurahan.

III.4

ANALISIS DATA
Tahapan penelitian setelah didapatkan data penelitian yaitu proses analisis data

untuk memperoleh informasi yang dapat menjawab tujuan penelitian mengenai
perkembangan aset produktif komunitas sebagai dampak pelaksanaan program rumah
tidak layak huni (RTLH) Kota Surakarta. Sesuai dengan sasaran penelitian yang
dilakukan, proses analisis data meliputi Mengidentifikasi keberadaan aset - aset
produktif komunitas yang tersedia di masing-masing kelurahan sebelum dan sesudah
pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta dan Menganalisis perkembangan asset
produktif komunitas pada area pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta.
1.Teknik Analisis
Pada penelitian kali ini, proses analisis dibagi menjadi beberapa tahap
dinama setiap tahap terdapat teknik analisis yang berbeda.
Teknik analisis yang digunakan adalah :
1. Tahap 1
Analisis kuantitaatif (statistik) diskriptif. Guna mendapatkan hasil
analisis yang lebih mendalam, dilakukan diskripsi terhadap data
kuantitatif sehingga dapat diketahui perkembangan aset komunitas
pada area pelaksanaan program.
2. Tahap 2
Analisis Uji T (t test paired) digunakan untuk mengetahui secara pasti
aset mana saja yang mengalami perkembangan setelah dilaksanakanya
program RTLH Kota Surakarta.
Dalam analisis T-test paired, terdapat 3 tabel hasil analisis, yaitu tabel
nilai rata-rat (mean), tabel korelasi dan tabel uji-t paired.
Untuk tabel mean berisi data rata-rata variable sebelum dan sesudah
pelaksanaan, jadi bisa kita lihat seperti apa perubahan nilai rata-rata
tiap aset produktif komunitasnya.
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Untuk tabel korelasi berisi nilai korelasi data tiap aset produktif
komunitas, yaitu hubungan antara data sebelum dan sesudah
pelaksanaan.
Untuk tabel uji t, berisi tentang apakah ada perubahan antara data
sebelum dan sesudah dan juga bisa diketahui seberapa besar perubahan
yang terjadi.
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2. Kerangka Analisis
Proses

Input

Output

Permasalahan dan perbedaan capaian
pelaksanaan program RTLH surakarta

Keberadaan aset-aset produktif
komunitas yang tersedia di masingmasing kelurahan sebelum
pelaksanaan program RTLH Kota
Surakarta. Antara lain :
-

Dengan menggunakan Analisis
kuantitatif : statistik deskriptif
berdasarkan kuisioner, telaah
dokumen dan wawancara .

Asset fisik
Asset alam/lingkungan
Asset manusia
Asset modal social
Asset ekonomi
Aset teknologi
Aset spiritual

Keberadaan aset-aset produktif
komunitas yang tersedia di masingmasing kelurahan sesudah pelaksanaan
program RTLH Kota Surakarta.
Antara lain :
-

Dengan menggunakan Analisis
kuantitatif : statistik deskriptif
berdasarkan kuisioner, telaah
dokumen dan wawancara .

Asset fisik
Asset alam/lingkungan
Asset manusia
Asset modal social
Asset ekonomi
Aset teknologi
Aset spiritual

perkembangan asset produktif
komunitas pada area pelaksanaan
program RTLH Kota Surakarta.

Dengan menggunakan Analisis
kuantitatif dengan teknik uji
statistic (t-test paired)

Mengetahui
keberadaan aset-aset
produktif komunitas
yang tersedia di
masing-masing
kelurahan sebelum
pelaksanaan program
RTLH Kota Surakarta.

Mengetahui
keberadaan aset-aset
produktif komunitas
yang tersedia di
masing-masing
kelurahan sesudah
pelaksanaan program
RTLH Kota Surakarta.

Mengetahui

perkembangan asset
produktif komunitas
pada area pelaksanaan
program RTLH.

Kesimpulan dan
Rekomendasi
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Pada dasarnya, tahapan analisis data ini meliputi tiga tahapan, yaitu
inventarisasi data sesuai dengan kebutuhan, proses pengolahan data itu sendiri,
serta rekapitulasi data hasil pengolahan menjadi informasi-informasi yang
mampu menjawab pertanyaan penelitian. Adapun analisis-analisis yang dalam
penelitian ini antara lain :

1. Identifikasi keberadaan aset - aset produktif komunitas yang tersedia di
masing-masing kelurahan sebelum dan sesudah pelaksanaan program RTLH
Kota Surakarta.
Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan Aset Produktif
Komunitas pada kedua obyek penelitian, dimana variabel ini akan digunakan
sebagai modal awal pelaksanaan program. Data mengenai keberadaan atau
tingkat aset - aset produktif komunitas dapat diperoleh melalui wawancara
tertutup, observasi dan juga kuesioner kepada warga penghuni permukiman
kumuh pada kedua obyek, kemudian akan dideskripsikan untuk menjelaskan
tingkat Aset Produktif Komunitas yang ada pada wilayah tersebut.

Keberadaan aset-aset produktif
komunitas yang tersedia di masingmasing kelurahan sebelum dan
sesudah pelaksanaan program RTLH
Kota Surakarta. Antara lain :
-

Dengan menggunakan Analisis
kuantitatif : statistik deskriptif
berdasarkan kuisioner, telaah
dokumen dan wawancara .

Asset fisik
Asset alam/lingkungan
Asset manusia
Asset modal social
Asset ekonomi
Aset teknologi
Aset spiritual

Mengetahui
keberadaan aset-aset
produktif komunitas
yang tersedia di
masing-masing
kelurahan sebelum dan
sesudah pelaksanaan
program RTLH Kota
Surakarta.
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2. Menganalisis perkembangan aset produktif komunitas sebagai dampak
pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta.
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan asset produktif
komunitas sebagai dampak pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta,
dimana

analisis

ini

merupakan

sintesis

dari

analisis

sebelumnya.

Perkembangan aset produktif komunitas sebagai dampak pelaksanaan program
RTLH akan dianalisis dengan Uji statistic (T test paired) dan Analisis
Diskriptif kualitatif. Hasil dari analisis ini dapat diketahui bagaimana
perkembangan asset produktif komunitas setelah pelaksanaan program RTLH
Kota Surakarta.
Mengetahui

perkembangan asset produktif
komunitas pada area pelaksanaan
program RTLH Kota Surakarta.

Dengan menggunakan Analisis
kuantitatif dengan teknik Uji
statistic yang besumber dari
kuisioner

perkembangan asset
produktif komunitas pada
area pelaksanaan
program RTLH.
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BAB IV
KEBERADAAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS KELURAHAN GILINGAN
DAN KELURAHAN KRATONAN

IV.1.

KEBERADAAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS SEBELUM DAN
SESUDAH PELAKSANAAN PROGRAM RTLH KOTA SURAKARTA
Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha pengembangan
masyarakat, yaitu kebutuhan masyarakat dan potensi yang mereka miliki.
Pengembangan potensi masyarakat inilah yang menentukan keberhasilan dalam
pengembangan masyarakat itu sendiri. Potensi masyarakat ini yang biasa kita
sebut dengan aset komunitas, yang merupakan modal utama dalam proses
pengembangan masyarakat. Pada tulisan kali ini akan dibahas sedikitnya 7 aset
serta pengembanganya. Beberapa asset / modal tersebut antar lain aset fisik,
lingkungan, ekonomi, teknologi,manusia, sosial dan spiritual.
a. Aset Fisik
Aset fisik adalah salah satu aset dasar yang terdapat dalam setiap
masyarakat, baik masyarakat yang hidup secara tradisional maupun modern.
Green dan Haines (2002) melihat dua kelompok utama dari modal fisik yaitu
bangunan (building) dan infrastruktur (infrastructure). Kali ini aset fisik akan kita
bagi menjadi beberapa point berdasarkan bangunan dan infrastruktur(Adi, 2008).
1.

Bahan Dasar Dinding Rumah
Dinding adalah salah satu komponen utama sebuah rumah sekaligus
salah satu penentu klasifikasi apakah rumah tersebut permanen atau tidak.
Di Kelurahan Gilingan dan Kratonan, jenis dinding rumah warga sangat
bervariasi, mulai dari kertas, seng atau bahan daur ulang lain hingga semen
atau tembok. Seperti yang tercantum dalam peraturan wali kota Surakarta
tentang pedoman pelaksanaan Program RTLH Kota Surakarta, bahwa
perbaikan RTLH mencakup fisik rumah dan dinding merupakan bagian dari
fisik rumah tersebut.
Adapun hasil pendataan jenis dinding rumah masyarakat sebelum dan
sesudah pelaksanaan program RTLH Surakarta :
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Tabel IV.1 Kondisi Dinding Rumah di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH
∑
%

1

Semen/ tembok

2
3
4

Kayu
Bambu
Kertas/ seng/ bahan
daur ulang
Jumlah

Kratonan

setelah RTLH
∑
%

sebelum RTLH
∑
%

setelah RTLH
∑
%

23
16
9

47.92%
33.33%
18.75%

42
6
0

87.50% 22
12.50% 15
0.00% 10

45.83% 38
31.25% 10
20.83% 0

79.17%
20.83%
0.00%

0
48

0.00%
100.00%

0
48

0.00% 1
100.00% 48

2.08% 0
100.00% 48

0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Sebelum pelaksanaan program, rumah warga banyak yang terbuat dari
semen / tembok, beberapa terbuat dari kayu dan bambu. Program RTLH
memberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000 per kepala keluarga tentu sangat
kurang untuk memperbaiki seluruh kerusakan rumah. Dalam pelaksanaan
pemerintah mengecek rumah calon penerima bantuan dan melakukan
prioritisasi terhadap permasalahan rumah calon penerima bantuan.
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah pelaksanaan program,
Penerima bantuan Kelurahan Gilingan presentase rumah berdinding tembok
menjadi 87,5%, terjadi peningkatan sebanyak 40 % dari jumlah sebelumnya.
Sedang di Kelurahan Kratonan naik 34% dari jumlah sebelumnya yaitu
menjadi 79,17%. Hal ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan terhadap
kondisi rumah penerima bantuan khususnya bagian tembok baik di
Kelurahan Gilingan maupun Kratonan. Hal ini bisa dipahami bahwa sesuai
peraturan walikota 9A/2009, perbaikan dinding rumah menjadi sasaran dari
pelaksanaan program.
2.Bahan Dasar Lantai rumah
Salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan program RTLH yang
tercantum dalam Perwali no 17-A 2009 adalah lantai rumah terbuat dari
tanah. Pada kelurahan Gilingan, sebagian besar rumah yang mendapat
bantuan memiliki lantai berbahan dasar tanah (60,42%), namun pada
Kelurahan

Kratonan

sebagian

besar

berbahan

dasar

semen

atau

plester(64,58%).
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Adapun kondisi lantai sebelum dan sesudah pelaksanaan program bisa
dilihat pada tabel.
Tabel IV.2 Bahan Dasar Lantai Rumah Kel. Gilingan dan Kratonan
No

1
2
3
4

Kategori

Keramik/ tegel
Plester
Papan/bilik
Tanah
Jumlah

Gilingan

Kratonan

sebelum RTLH
∑
%

setelah RTLH
∑
%

0
19
0
29
48

4
33
0
11
48

0.00%
39.58%
0.00%
60.42%
100.00%

sebelum RTLH
∑
%

8.33%
68.75%
0.00%
22.92%
100.00%

4
31
11
2
48

8.33%
64.58%
22.92%
4.17%
100.00%

setelah RTLH
∑
%
36
12
0
0
48

75.00%
25.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Ketika pendataan awal, Kelurahan Gilingan banyak terdapat rumah
yang lantainya terbuat dari tanah. Sebagian besar penerima bantuan
berlantai tanah dan bebrapa ada yang plester. Sedangkan di Kelurahan
Kratonan sebagian besar rumah penerima bantuan sudah di plester. Dalam
pelaksanaanya, panitia melakukan prioritisasi terhadap permasalahn rumah
penerima bantuan, dan berusaha memperbaiki kondisi lantai karena lantai
adalah alah satu komponen utama rumah.
Dari tabel diatas dapat dilihat, Kelurahan Gilingan berhasil
meningkatkan jumlah rumah dengan lantai plester sebanyak ±28% dari
jumlah sebelumnya. Di kelurahan Gilingan, bantuan maksimal untuk lantai
rumah adalah mengubahnya menjadi berbahan plester.
Sedangkan di Kelurahan Kratonan, yang dari awal sudah berplester,
pemerintah mengupayakan perbaikan menyeluruh terhadap beberapa rumah
dengan merangkul bebrapa instansi non pemerintah. Untuk kelurahan
Kratonan, bisa dilihat ditabel bahwa beberapa rumah (75%) sudah berlantai
keramik. Dengan melihat hasil tersebut dapat dikatakan terjadi perbaikan
kondisi lantai rumah baik di kelurahan Gilingan maupun Kratonan
walaupun dalam kualitas yang berbeda.

3.

Bahan Dasar Atap rumah
Atap

merupakan

salah

satu

komponen

vital

dalam sebuah

rumah.berdasarkan berbagai jenis bahan yang digunakan masyarakat untuk
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membuat atap rumah mereka, ada beberapa klasifikasi antara lain bahan
daur ulang (seperti seng, triplek, terpal), genteng tanah liat dan cor. Pada
awal pendataan RTLH, di Kelurahan Gilingan dan Kratonan sudah banyak
yang menggunakan genteng tanah liat dan kondisi rumah mereka rata – rata
juga sudah semi permanen. Adapun kondisi atap dari beberapa sampel dapat
dilihat pada tabel.
Tabel IV.3Bahan Dasar Atap Rumah di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH
∑
%

1
2
3
4

Genteng cor/ setara
Genteng tanah liat/setara
Genteng seng/ setara
Genteng anyaman atau bahan
daur ulang.
Jumlah

Kratonan

setelah RTLH
∑
%

sebelum RTLH
∑
%

setelah RTLH
∑
%

0
45
3

0.00%
93.75%
6.25%

6
36
6

12.50%
75.00%
12.50%

0
47
1

0.00% 13
97.92% 35
2.08% 0

27.08%
72.92%
0.00%

0
48

0.00%
100.00%

0
48

0.00%
100.00%

0
48

0.00% 0
100.00% 48

0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Awal pendataan di Kelurahan Gilingan, sebagian besar rumah
penerima bantuan sudah beratap genteng tanah liat, begitu juga di
Kelurahan Kratonan. Setelah pelaksanaan program, bisa dilihat di tabel
bahwa peningkatan kualitas atap rumah penerima bantuan tidak begitu
signifikan untuk Kelurahan Gilingan karena hanya ada peningkatan
sebanyak 12%, sedang Kelurahan Kratonan mengalami peningkatan
presentase untuk atap berbahan cor, yaitu sebanyak 27%. Untuk
peningkatan kualitas atap, bisa dikatakan di Kelurahan Gilingan kurang
mengalami perkembangan sedang di Kelurahan Kratonan mengalami
perkembangan.

4.

Kelengkapan Komponen Rumah
Menurut SPM Dinas Kesehatan Jawa Tengah, beberapa komponen
rumah selain dinding, atap dan pintu, agar rumah dapat dikatakan layak atau
sehat, harus memenuhi atau terdapat beberapa komponen antara lain :
-

Langit-langit/ penutup genteng/ eternit

-

Jendela kamar

-

Ventilasi
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-

Lubang asap dapur

-

Lubang cahaya
Dari hasil pendataan di kedua kelurahan, sebelum pelaksanaan
program, di Kelurahan Gilingan masih ada beberapa rumah yang tidak
terdapat satupun komponen dari yang diklasifiksikan di atas, dan juga
banyak rumah yang hanya memiliki 1 hingga 3 komponen saja.
Berikut hasil pendataan di Kelurahan Gilingan dan Kratonan, sebelum
dan sesudah pelaksanaan program RTLH :
Tabel IV.4 Kelengkapan Komponen rumah di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan

No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH
∑
%

1
2

3
4

Ada semua
Cuma ada 3 sampai 5
komponen rumah
Cuma ada 1 sampai 3
komponen rumah
Tidak ada semua
Jumlah

Kratonan

setelah RTLH
∑
%

sebelum RTLH
∑
%

setelah RTLH
∑
%

5

10.42%

12

25.00%

7

14.58%

8

16.67%

6

12.50%

9

18.75%

8

16.67% 11

22.92%

25
12
48

52.08%
25.00%
100.00%

18
9
48

37.50%
18.75%
100.00%

31
2
48

64.58% 29
4.17% 0
100.00% 48

60.42%
0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Dalam pelaksanaanya, panitia juga mengusahakan kelengkapan dari
komponen-komponen rumah tersebut, namun pada kenyataanya tidak semua
komponen bisa terealisasi. Kebanyakan warga beranggapan bahwa
keberadaan rumah yang layak adalah dimana mereka bisa beristirahat ketika
malam, karena disiang hari seolah mereka tidak membutuhkan rumah.
Inilah yang membuat warga kurang memperhatikan rumah mereka,
terutama para kalangan menengah kebawah yang kurang pengetahuan
tentang kesehatan. Pengembangan komponen-komponen rumah inilah yang
menjadi tugas utama dari program RTLH Kota Surakarta.

5.

Kondisi Saluran Pembuangan
Saluran pembuangan yang biasa disebut selokan, gorong-gorong dan
sebagainya merupakan sarana mutlak dalam infrastruktur perumahan.
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Sebelum pelaksanaan program RTLH, masyarakat sudah memiliki
saluran pembuangan yang cukup memadai, hal ini karena sebagian besar
rumah tidak layak huni di Kelurahan Gilingan dan Kratonan berada di
bantaran atau dekat dengan sungai yang merupakan saluran irigasi kota.
Hanya saja kondisi saluran pembuangan tersebut yang masih buruk karena
kurang perawatan. Berikut hasil pendataan kondisi aliran air limbah di
sekitar rumah warga :
Tabel IV.5 Kondisi Saluran Pembuangan di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
No

1
2
3
4

Kategori

Gilingan

Aliran lancar dan tidak menggenang
Aliran kurang lancar dan tidak
menggenang
Aliran
kurang
lancar
dan
menggenang
Aliran
kurang
lancar
dan
menggenang
Jumlah

Kratonan

sebelum
RTLH
∑
%

setelah RTLH
∑

%

∑

26

54.17%

40

83.33%

33

68.75% 40

83.33%

8

16.67%

4

8.33%

9

18.75% 8

16.67%

4

8.33%

2

4.17%

6

12.50% 0

0.00%

10
48

20.83%
100.00%

2
48

0
48

0.00% 0
100.00% 48

4.17%
100.00%

sebelum RTLH
%

setelah RTLH
∑

%

0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Di Kelurahan Gilingan yang notabene dekat dengan aliran sungai,
yaitu sungai Anyar, saluran irigasi cenderung lancar, hal ini setelah
dilakukan penataan oleh Pemerintah Kota, sebelumnya aliran irigasi
masyarakat sangat tidak teratur. Hal ini disebabkan karena belum tertatanya
sistem irigasi dan kecenderungan masyarakat melakukan aktivitas yang
membuat

saluran

irigasi

terhambat,

misalnya

membuang

sampah

sembarangan, karena belum ada tempat sampah dan sistem pengelolaan
sampah yang baik. Namun setelah pelaksanaan program, sedikit demi
sedikit pemerintah mengusahakan perbaikan saluran pembuangan warga.
Alhasil masyarakat sudah lebih mengerti bagaimana cara menjaga
lingkungan.
Berbeda dengan Kelurahan Kratonan yang terletak di dekat pusat Kota
Surakarta, sistem pembuangan sudah tertata dengan baik. Beberapa waktu
lalu memang sering terjadi genangan air karena tinggi permukaan jalan
lebih rendah disbanding rumah kebanyakan penduduk. namun setelah
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pelaksanaan program, kondisi saluran pembuangan sudah lancar dan tidak
pernah terjadi genangan lagi.
6.

Pemenuhan Kebutuhan Air
Sebelum pelaksanaan Program RTLH, masyarakat Kelurahan
Gilingan dan Kelurahan Kratonan kebanyakan menggunakan sumur pribadi
dan sumur komunal untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Pada area yang
banyak terdapat permukiman kumuh, pemerintah lebih memprioritaskan
pembangunan PDAM komunal, itupun akses jaringan airnya masih belum
optimal. Sehingga masyarakat lebih memilih membangun sumur pribadi
maupun bersama karena dinilai lebih murah dan lebih mudah dalam proses
pengadaanya. Berikut hasil pendataan penggunaan air di Kelurahan
Gilingan dan Kratonan :
Tabel IV.6 Kondisi Pemenuhan Kebutuhan Air di Kel. Gilingan dan Kel.
Kratonan

No

kategori

Gilingan
sebelum RTLH

1
2
3
4

PDAM pribadi di rumah
Sumur pribadi di rumah
PDAM bersama/ komunal
Sumur bersama/komunal
Jumlah

Kratonan

setelah RTLH

∑

%

∑

8
25
0
15
48

16.67%
52.08%
0.00%
31.25%
100.00%

9
27
0
12
48

%
18.75%
56.25%
0.00%
25.00%
100.00%

sebelum RTLH
∑
0
13
4
31
48

%
0.00%
27.08%
8.33%
64.58%
100.00%

setelah RTLH
∑
0
18
13
17
48

%
0.00%
37.50%
27.08%
35.42%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Dari sebelum di laksanakanya program RTLH, Kelurahan Gilingan
kebanyakan memakai sumur pribadi di rumah. Keberadaan sumur pribadi
ini sudah sangat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat. Dengan
karakter rumah yang tidak terlalu padat maka warga Gilingan sangat
memungkinkan membangun sumur pribadi dirumah. Setelah pelaksaaan
program pun tidak mengubah penggunaan masyarakat terhadap sumur
pribadi ini, walaupun pemerintah juga mengusahakan sumur komunal dan
PDAM Komunal untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air.
Berbeda dengan Kelurahan Gilingan, Kelurahan Kratonan kebanyakan
malah memakai sumur komunal untuk memenuhi kebutuhan air mereka,
hal ini juga sesuai dengan karakteristik permukiman di Kelurahan Kratonan
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yang sangat padat dan jarang ada sumber air. Dalam pelaksanaan program
pemerintah memberikan fasilitas yaitu PDAM komunal sekaligus paket
MCK nya. Hal ini memberikan kemudahan pada masyarakat Kelurahan
Kratonan untuk lebih bisa memenuhi kebutuhan air mereka. Dari hasil
observasi tadi, perkembangan yang lebih besar terkait dengan pemenuhan
sumber air adalah Kelurahan Kratonan.

7.

Penggunaan Jamban atau MCK
Inilah masalah yang sering kita jumpai di permukiman menengah
kebawah di perkotaan. Keberadaan jamban atau MCK yang layak akan
sangat mmpengaruhi tingkat kesehatan masyarakatnya
Adapun penggunaan MCK di Kelurahan Gilingan dan Kelurahan
Kratonan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.7 Kondisi Penggunaan Jamban atau MCK di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
N
o

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH
∑

1
2
3
4

1 Kepala Keluarga (berarti milik pribadi)
1 sd 50 Kepala Keluarga (bersama)
Lebih dari 50 Kepala Keluarga (bersama)
Tidak ada MCK/ jamban/ di sungai
Jumlah

15
16
5
12
48

%
31.25%
33.33%
10.42%
25.00%

Kratonan
setelah RTLH

∑

%

sebelum RTLH

Setelah RTLH

∑

∑

19
23
3
3

39.58%
47.92%
6.25%
6.25%

8
36
4
0

100.00% 48

100.00%

48

%
16.67%
75.00%
8.33%
0.00%

1
43
4
0

100.00% 48

%
2.08%
89.58%
8.33%
0.00%
100.00
%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Untuk penggunaan MCK di Kelurahan Gilingan dan Kratonan
sebagian besar menggunakan MCK bersama dengan kondisi yang sudah
baik. Hal ini bisa dilihat dari kapasitas penggunaan MCK tersebut yang
sebagian besar menampung 1 sampai dengan 50 KK (33,33 % di Gilingan
dan 75% di Kratonan) dan juga milik pribadi. Walaupun masih ada
beberapa KK yang tidak memiliki akses MCK sehingga memilih sungai
sebagai tempat MCK.
Di kelurahan Gilingan yang notabene dekat dengan saluran irigasi
kota, yaitu Sungai Anyar, keberadaan MCK sebelum pelaksanaan program
kurang begitu diperhatikan. Masyarakat lebih memilih menggunakan sungai
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dari pada harus membangun atau mencari MCK terdekat yang jumlahnya
masih jarang. Masyarakat juga enggan untuk membangun MCK pribadi
karena keterbatasan lahan dan biaya. Setelah pelaksanaan programpun tidak
terjadi perkembangan yang signifikan. Pemerintah sudah membangunkan
MCK umum untuk masyarakat namun tidak digunakan secara optimal dan
cenderung terbengkalai.
Untuk Kelurahan Kratonan, dari sebelum pelaksanaan program sudah
memiliki MCK komunal yang sudah optimal penggunaanya. Setelah
pelaksanaan program, pemerintah memperbaiki sehingga lebih nyaman
dalam segi penggunaan dan labih banyak dalam segi kapasitas plus
ditambah dengan air PDAM komunal untuk memenuhi kebutuhan air
masyarakatnya. Bisa dikatakan, baik di Kelurahan Gilingan ataupun
Kelurahan Kratonan belum mengalami perumahan yang signifikan.

8.

Jarak Jamban Dengan Sumber Air
Semakin

dekat

jamban

dengan

sumber

air,

maka

semakin

memungkinkan air tersebut terkontaminasi limbah yang dihasilkan jamban.
Menurut standar Dinas Kesehatan, jarak minimal jamban dengan sumber air
adalah 10 meter.Berikut hasil sampling terkait jarak MCK / jamban dengan
sumber air yang ada pada masyarakat :
Tabel IV.8 Jarak Jamban Dengan Sumber Air di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
NNo

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH
∑

1

2
3
4

Memakai air PDAM komunal
(penampungan)
Lebih dari 10 m (sumur/jetpump)
10 sampai 5 m (sumur/jetpump)
Kurang dari 5 m (sumur/jetpump)
Jumlah

3
24
12
9

48

%
6.25%
50.00%
25.00%
18.75%
100.00
%

Kratonan
setelah RTLH

∑

9
10
18
11

48

%

sebelum RTLH
∑

%

Setelah RTLH
∑

%

0
11
26
11

0.00%
22.92%
54.17%
22.92%

20
17
9
2

41.67%
35.42%
18.75%
4.17%

100.00% 48

100.00%

48

100.00%

18.75%
20.83%
37.50%
22.92%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Sebelum pelaksanaan program RTLH, kondisi jamban di Kelurahan
Gilingan dan Kratonan bervariasi. Ada 2 jenis saluran pembuangan dari
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jamban, ada yang dibuang ke septictank, ada yang langsung ke sungai.
Beberapa warga yang memiliki jamban yang berjarak lebih dari 10 meter
dari sumber air menggunakan septictank sebagai saluran pembuangan akhir
jamban, sedangkan yang berjarak kurang dari 10 meter mereka membuang
air limbah jamban langsung ke sungai.
Pembangunan MCK komunal di Kelurahan Gilingan sepertinya tidak
begitu efektif karena tidak terawat dan jarang digunakan. Sehingga,
walaupun jarak MCK dengan sumber air sudah bertambah tapi dalam segi
kesehatan tidak ada perubahan dibanding sebelumnya. Hal ini yang
menyebabkan jumlah pengguna MCK dengan jarak lebih dari 10 meter
berkurang, karena tidak terawatnya lagi MCK yang dibangun pemerintah.
Berbeda dengan Kratonan, dengan adanya perbaikan MCK komunal
dan pemasangan saluran PDAM Komunal, meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat.

9.

Frekuensi Pengangkutan Sampah
Pada SNI 03-6981-2004 disebutkan standar frekuensi pembuangan sampah
yang harus dilakukan oleh sebuah lingkungan permukiman adalah 2 hari sekali
atau 3 kali per pekan. Berikut hasil sampling terkait pelaksanaan pengangkutan
sampah di Kelurahan Gilingan dan Kratonan :
Tabel IV.9 Frekuensi Pengangkutan Sampah di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan

No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH
∑
%

1
2
3
4

Lebih dari 3 kali
2 sampai 3 kali
1 sampai 2 kali
Kurang dari atau sama
dengan 1 kali/ membuang
sendiri ke TPS
Jumlah

Kratonan

setelah RTLH
∑
%

sebelum RTLH
∑
%

setelah RTLH
∑
%

26
7
6

54.17%
14.58%
12.50%

28
7
9

58.33%
14.58%
18.75%

38
0
5

79.17%
0.00%
10.42%

38
0
6

79.17%
0.00%
12.50%

9
48

18.75%
100.00%

4
48

8.33%
100.00%

5
48

10.42%
100.00%

4
48

8.33%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Di sebagian besar seluruh wilayah Kota Surakarta, dalam hal pengangkutan
sampah lingkungan rata-rata sudah berjalan baik, sebagian besar kelurahan sudah
menjalankan jadwal pengangkutan sampah lebih dari 3 kali per pekan (54,17 di
Gilingan dan 79,17 % di Kratonan). Untuk pengangkutan sampah lingkungan
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sebelum pelaksanaan proyek sudah berjalan dengan baik di kedua kelurahan,
walaupun masih ada juga wilayah yanga kurang disiplin dalam pelaksanaan
pembuanagn sampah. Bahkan ada bebrapa warga yang masih membuang sampah
di saluran pembuangan air atau sungai. Pelaksanaan program RTLH di kedua

kelurahan tidak begitu banyak menyinggung terkait dengan system
pengelolaan sampah. Hanya saja, baik di Keluraha Gilingan maupun
Kratonan masih kurang kesadaran masyarakat untuk membuang sampah
pada tempatnya.

10.

Ukuran Jalan Setapak di Lingkungan Rumah
Menurut standar SNI, ukuran jalan setapak atau lingkungan adalah ± 2
meter. Sebelum pelaksanaan proram RTLH Surakarta, di Kelurahan
Gilingan cukup bervariasi, ada yang

sudah memiliki lebar jalan yang

memenuhi standar, rata-rata memiliki lebar antara 2 sampai dengan 3 meter,
namun ada juga yang msih memiliki lebar 1 meter atau kurang. Sedangkan
di Kelurahan Kratonan, sebelum pelaksanaan program, kondisi jalan banyak
yang dibawah standar antara 1 hingga 2 meter. Hal ini dipengaruhi tingkat
kepadatan bangunan di Kelurahan Kratonan cukup tinggi. Adapun kondisi
jalan lingkungan di kedua Kelurahan dilihat dari hasil pendataan
masyarakat.
Tabel IV.10 Ukuran Jalan Setapak di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
No

1
2
3
4

Kategori

3 meter
2 meter
1 meter
Kurang dari 1
meter
Jumlah

Gilingan

Kratonan

sebelum RTLH
∑
%

setelah RTLH
∑
%

sebelum RTLH
∑
%

setelah RTLH
∑
%

19
13
5

39.58%
27.08%
10.42%

19
9
7

39.58%
18.75%
14.58%

7
19
18

14.58%
39.58%
37.50%

4
16
28

8.33%
33.33%
58.33%

11
48

22.92%
100.00%

13
48

27.08%
100.00%

4
48

8.33%
100.00%

0
48

0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Pengembangan jalan setapak atau jalan lingkungan di Kelurahan
Gilingan tidak begitu signifikan. Jika dikatakan pengembangan dari
program RTLH maka bisa dikatakan program RTLH sama sekali tidak
menyentuh pengembangan jalan di Kelurahan Gilingan, begitu juga
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program lain, jarang yang menyertakan perbaikan jalan. Jadi bisa dikatakan
pengembangan jalan di Kelurahan Gilingan tidak ada.
Sedangkan di kelurahan Kratonan, penataan ulang area permukiman
kumuh

yang membongkar secara keseluruhan permukiman warga dan

membangunnya kembali otomatis menyertakan pengembangagn jalan dalam
pelaksanaanya. Jalan setapak yag sebelumnya berlebar tidak lebih dari 1
meter, sekarang menjadi 2 meter dan cukup untuk bersimpangan motor.
Oleh karena itu, ada beberapa ruas jalan yang malah mengalami
penyempitan dari 3 meter menjadi 2 meter karena lahan jalan dialokasikan
untuk kepentingan penghijauan. Hal ini dianggap tidak masalah karena lebar
ruas jalan lingkungan masih memenuhi standar.
11.

Frekuensi Keikutsertaan Warga dalam Agenda Kerja Bakti
Pelaksanaan kerja bakti di suatu lingkungan menunjukan perhatian
warga setempat terhadap kondisi aset fisiknya karena kerja bakti yang
dilaksanaakan secara berkala akan membantu merawat berbagai bangunan
dan infrastruktur yang ada di lingkungan permukiman.
Sebelum pelaksanaan program, perhatian masyarakat di Kelurahan
Gilingan dan Kratonan cenderung rendah. Dari jadwal pelaksanaan yang
telah ditetapkan oleh musyawarah warga yaitu 1 bukan sekali, banyak
warga yang tidak mau berpartisipasi dalam kerja bakti, lebih lagi jadwal
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal.
Tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan data dengan sampel 48 warga /
KK penerima bantuan :
Tabel IV.11 Frekuensi Keikutsertaan Warga Dalam Kerja Bakti di
Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan

No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH

∑
1
2
3
4

Kurang dari 1 bulan sekali
1 bulan sekali
Lebih dari 1 bulan sekali
Tidak pernah ikut kerja bakti
Jumlah

8
16
21
3
48

%
16.67%
33.33%
43.75%
6.25%
100.00%

Kratonan
setelah RTLH

setelah
RTLH

Sebelum
RTLH

∑

%

∑

7
20
21
0
48

14.58%
41.67%
43.75%
0.00%
100.00%

0
8
36
4
48

%
0.00%
16.67%
75.00%
8.33%
100.00%

∑
1
12
35
0
48

%
2.08%
25.00%
72.92%
0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
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Pelaksanaan agenda kerja bakti sangat membutuhkan kesadaran warga
terutama pemimpin masyarakatnya. Sebelum atau sesudah pelaksanaan
program, di Kelurahan Gilingan tidak begitu terjadi perubahan. Kesadaran
warga akan pentingnya perawatan lingkungan masih sangat minim. Dari
keterangan salah satu warga, kerja bakti di lingkunganya dilaksanakan lebih
dari 1 bulan sekali, jika memasuki hari besar nasional atau hari besar
keagamaan saja. Hal ini menujukan pelaksanaan program RTLH tidak
begitu berdampak pada kesadaran warga dalam memelihara lingkungan.
Sedang di Kelurahan Kratonan, terjadi peningkatan kesadaran warga
dalam merawat lingkungan, setelah pelaksanaan program RTLH, hamper
setiap bulan diadakan kerja bakti perawatan lingkungan. Hal ini tidak lepas
dari peran dari pihak RT dan kelurahan yang terus memantau dan
mengingatkan warga akan pentingnya kerja bakti secara rutin.

Tabel. IV. 12 Intervensi Program RTLH Kota Surakarta terhadap Aset Fisik
Aset

Fisik,

Indikator

Bangunan

Bahan dasar Dinding
rumah

Bahan dasar Lantai
rumah
Atap rumah

Infrastruktur

perawatan
lingkungan

Kelengkapan
komponen sekunder
rumah
kondisi selokan/goronggorong
pemenuhan kebutuhan
air sehari-hari
kapasitas MCK
dirumah atau
lingkungan
jarak jamban dengan
sumber air
frekuensi angkut
sampah
ukuran jalan setapak
sekitar rumah
Frekuensi pelaksanaan
agenda perawatan
lingkungan

Intervensi terhadap Aset
Kel. Gilingan
Kel. Kratonan
Ada
Tidak
Ada
Tidak
V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Sumber : Analisis Peneliti, 2012
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b. Aset Lingkungan/Alam
Terkait dengan modal lingkungan, ada beberapa aspek yang harus
dipertimbangkan, antara lain bumi,udara, laut, tumbuhan, dan binatang. Modal
lingkungan yang dimiliki masyarakat bukan hanya sebagai penyejuk mata, tapi
juga memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, serta berfungsi pula sebagai
pencegah atau menghindarkan masyarakat dari bencana dan kerusakan alam. Ada
3 point yang masuk dalam pengamatan penelitian ini, yaitu jarak rumah dengan
sungai, jarak rumah dengan are industry dan kondisi area hijau di lingkungan
permikiman (Adi, 2008).

1.

Jarak Rumah Dengan Sungai Terdekat
Di Kelurahan Gilingan sebagian besar rumah tidak layak huni
berada di bantaran Sungai Anyar, dimana beberapa bangunan rumah sangat
dekat dengan sungai. Hal ini jelas mempegaruhi pola hidup dan tingkat
kesehatan masyarakat sekitar. Berbeda dengan Keluruhan Gilingan, rumah
tidak layak huni di Kelurahan Kratonan tidak berada di bantaran sungai,
karena letaknya di pinggiran pusat Kota Surakarta.
Berikut survey yang dilakukan kepada 48 sampel di masing – masing
kelurahan terkait jarak rumah dengan sungai atau sarana irigasi :

Tabel IV.13 Jarak Rumah Dengan Sungai Terdekat
No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH

∑
1
2
3
4

Lebih dari 5 meter
5 meter
Kurang dari 5 meter (1 sd 4
meter)
Kurang dari 1 meter
Jumlah

%

Kratonan

setelah RTLH

∑

%

sebelum RTLH

∑

%

setelah
RTLH

∑

%

38
5

79.17%
10.42%

39
7

81.25%
14.58%

45
3

93.75%
6.25%

46
2

95.83%
4.17%

3
2
48

6.25%
4.17%
100.00%

0
2
48

0.00%
4.17%
100.00%

0
0
48

0.00%
0.00%
100.00%

0
0
48

0.00%
0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Kebanyakan rumah di Kelurahan Gilingan sudah memenuhi standar
jarak dengan bantaran sungai, namun hal ini terjadi bukan setelah
pelaksanaan program RTLH, namun sudah dilakukan pemerintah jauh-jauh
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waktu sebelumnya. Masih ada beberapa rumah yang jaraknya dengan sungai
kurang dari 5 meter dan berhasil diatasi ketika pelaksanaan program RTLH.
Sedangkan di Kelurahan Kratonan, karena jauh dari saluran irigasi
atau sungai, maka standar minimal jarak dengan sungai sudah terpenuhi.
2.

Keberadaan Area Hijau pada Lingkungan Rumah
Menurut SNI 03-6981-2004 bahwa tiap wilayah perencanaan harus
memiliki unsur / area hijau pada lingkunganya. Area hijau atau penghijauan
sangat dibutuhkan oleh lingkungan karena berguna untuk menjaga
keseimbangan lingkungan, mencegah bencana dan sebagai area resapan air
hujan. Berikut adalah sampel jenis area hijau yang tersedia di Kelurahan
Gilingan dan Kratonan :
Tabel IV.14 Kondisi Keberadaan Area Hijau di Kel. Gilingan dan
Kel. Kratonan

No

Kategori

Gilingan

Kratonan

sebelum RTLH

∑
1

2
3
4

Ada taman dan lap olah raga di wilayah
kelurahan.
Ada taman di wilayah RW
Ada, taman kecil di wilayah RT
Hanya Ada pot bunga di depan rumah
Jumlah

0
3
6
39
48

%
0.00%
6.25%
12.50%
81.25%
100.00%

setelah
RTLH

∑
1
2
9
36
48

%
2.08%
4.17%
18.75%
75.00%
100.00%

sebelum RTLH
∑
3
0
17
28
48

%
6.25%
0.00%
35.42%
58.33%
100.00%

setelah RTLH
∑

%

3
8
18
19
48

6.25%
16.67%
37.50%
39.58%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Sebelum pelaksanaan program RTLH, keberadaan area hijau di
masing-masing kelurahan sudah ada. Mulai dari penghijauan di bebrapa
rumah berupa pot bunga dan pohon-pohon di pinggir jalan sampai taman di
tingkat RW dan juga taman di tingkat kelurahan.
Di kelurahan ada beberapa RT yang memiliki taman kecil di pojokan
gang, dan rata didepan rumahnya juga sudah ada pot tanaman. Begitupun di
Kelurahan Kratonan juga demikian. Untuk penghijauan skala kecil, di kedua
kelurahan sudah ada peningkatan dari sebelum pelaksanaan program.
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Tabel. IV.15 Intervensi Program RTLH Kota Surakarta terhadap Aset
Lingkungan
Aset

indikator

sub-Indikator

Lingkungan

Kondisi lingkungan
sekitar permukiman

Jarak rumah
dengan sungai

Intervensi Terhadap Aset
Kel. Gilingan
Kel. Kratonan
Ada
Tidak
Ada
Tidak
V
V

penghijauan

V

V

Sumber : Analisis Peneliti, 2012
c. Aset Ekonomi
Salah satu indikator yang menggambarkan modal keuangan adalah
banyaknya penduduk dibawah garis kemiskinan. Dengan banyaknya jumah
anggota populasi yang berad dibawah garis kemiskinan, modal keuangan
masih merupakan hambatan tersendiri dalam upaya ,meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat. Misal suatu komunitas ingin mengembangkan program
pendidikan yg baik, kebutuhan akan modal keuangan menjadi hal yang mutlak,
dan bukan hanya bersandar pada modal fisik dan modal manusianya
(Adi,2008).
1.

Waktu Kerja dalam Sehari
Menurut standar Depnakertrans, lama kerja pegawai atau karyawan
adalah 8 jam sehari. Sehingga lama kerja juga bisa menentukan tipe
pekerjaan masyarakat.
Terkadang

dalam

sebuah

masyarakat

muncul

norma

yang

menganggap kurang etis ketika orang asing bertanya tentang pekerjaan, oleh
sebab itu dengan menanyakan lama mereka bekerja kita bisa menentukan
jenis pekerjaan mereka. Masyarakat yang bekerja 1 sampai 4 jam
kebanyakan berjenis pekerjaan parttime, yang bekerja antara 5 sampai
dengan 8 jam kebanyakan pegawai / karyawan, sedang yang bekerja lebih
dari 8 jam adalah pekerja kasar / buruh / wirausaha. Berikut hasil sampling
yang menunjukan lama bekerja masyarakat :
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Tabel IV.16 Waktu Kerja Dalam Sehari di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH

1
2
3
4

Lebih dari 8 jam
5 sampai 8 jam
1 sampai 4 jam
0 jam / tidak bekerja
Jumlah

Kratonan
setelah
RTLH

∑

%

∑

30
8
2
8
48

62.50%
16.67%
4.17%
16.67%
100.00%

29
10
0
9
48

%
60.42%
20.83%
0.00%
18.75%
100.00%

sebelum RTLH

∑
19
18
4
7
48

%
39.58%
37.50%
8.33%
14.58%
100.00%

setelah
RTLH
∑
22
18
2
6
48

%
45.83%
37.50%
4.17%
12.50%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Melihat peningkatan presentase lama jam kerja, perkembangan
aktivitas ketenagakerjan di Kelurahan Gilingan dan Kratonan tidak
mengalami peningkatan yang signifikan.
Dalam proses pelaksanaanya, memang program RTLH di Kelurahan
Gilingan kurang menyentuh aspek lain selain fisik. “kalau kita tidak
memprioritaskan, dapat apa kita dengan uang 2 juta, boro-boro pelatihan,
bayar tukang saja tidak cukup mas” itulah kata c koordinator pokja
Gilingan ketika menjawab tentang agenda apa saja yang dilaksanakan dalam
program RTLH Surakarta di Kelurahan Gilingan.
Begitupun di Kelurahan Kratonan, tidak begitu menyinggung masalah
kepekerjaan masyarakatnya secara langsung. Dalam hal ini, pelaksanaan
program RTLH Kota Surakarta kurang ambil peran.

2.

Rata – rata Penghasilan dalam Sehari
Berdasarkan Upah Minimum regional Kota Surakarta Rp 864.450,00

per bulan, dengan bermacam-macam pekerjaan yang dilakoni masyarakat
Gilingan dan Kratonan, bervariasi pula pendapatan masyarakatnya. Sebelum
pelaksanaan program RTLH Surakarta, masyarakat Gilingan sebagian besar
berpenghasilan antara Rp 10.000 sampai dengan Rp 20.000, hal ini berari
mayoritas masyarakat Gilingan masih berpenghasilan dibawah UMR
Surakarta. Sedang di Kelurahan Kratonan mayoritas berpenghasilan antara
Rp 20.000 sampai dengan Rp 30.000, sedikit berada di atas Kelurahan
Gilingan, namun rata-rata masyarakatnya berpenghasilan dibawah UMR
Surakarta.
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Tabel IV.17 Rata-Rata Penghasilan Dalam Sehari di Kel. Gilingan
dan Kel. Kratonan
No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH

1
2
3
4

Lebih dari 30.000
Antara 20.000 sampai 30.000
Antara 10.000 sampai 20.000
Kurang dari 10.000
Jumlah

∑

%

0
12
24
12
48

0.00%
25.00%
50.00%
25.00%
100.00%

Kratonan

setelah
RTLH
∑
%

sebelum RTLH

setelah RTLH

∑

%

∑

%

3
14
20
11
48

13
18
11
6
48

27.08%
37.50%
22.92%
12.50%
100.00%

13
23
6
6
48

27.08%
47.92%
12.50%
12.50%
100.00%

6.25%
29.17%
41.67%
22.92%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Peningkatan penghasilan sangat erat kaitanya dengan peningkatan
mutu pekerjaan masyarakat. Sama seperti ulasan di point sebelumnya,
pelaksanaan program RTLH di Kelurahan Gilingan dan Kratonan tidak
memberikan perhatian yang signifikan dalam hal ketenagakerjaan dan
pendapatan masyarakat. Dalam arti, tidak ada usaha pemerintah untuk
memperbaiki mutu pekerjaana masyarakat atau membuka lowongan
pekerjaan baru.
3.

Kepemilikan Tabungan
Dengan rata-rata penghasilan dibawah UMR, sangat sulit bagi warga
untuk menyisihkan penghasilanya untuk menabung sehingga kebanyakan
warga Gilingan dan Kratonan tidak memiliki harta simpanan. Berikut hasil
sampling yang menunjukan kepemilikan warga terhadap tabungan atau
harta simpanan :

Tabel IV.18 Kondisi Kepemilikan Tabungan di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
No

Kategori

Gilingan
sebelum

Kratonan

setelah RTLH

sebelum RTLH

∑

∑

setelah RTLH

RTLH

∑
1

2
3
4

Memiliki tabungan/ barang dengan nilai jual
lebih dari Rp 500.000
2
Memiliki tabungan/ barang dengan nilai jual
antara Rp 300.000 sd Rp 500.000
2
Memiliki tabungan/ barang dengan nilai jual
antara Rp 100.000 sd Rp 300.000
11
Memiliki tabungan/ barang dengan nilai kurang
dari 100.000 atau tidak punya tabungan.
33
Jumlah
48

%

%

%

∑

%

4.17%

3

6.25%

12

25.00%

5

10.42%

4.17%

3

6.25%

7

14.58%

7

14.58%

22.92%

13

27.08%

0

0.00%

7

14.58%

68.75%
100.00%

29
48

60.42%
100.00%

29
48

60.42%
100.00%

29
48

60.42%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
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Dengan tidak adanya peningkatan mutu pekerjaan masyarakat,
peningkatan penghasilannya juga, secara otomatis masyarakat tidak bisa
menyisihkan uang mereka untuk ditabung. Bisa dilihat pada tabel, terkait
peningkatan presentase tiap point kuisioner, tidak terjadi peningkatan yang
signifikan.
4.

Status Kepemilikan Rumah
Program perbaikan rumah sangat syarat dengan status kepemilikan
rumah atau tanah yang menjadi penerima bantuan, karena biasanya dalam
proses perbaikan rumah, sertifikasi rumah atau tanah adalah salah satu hal
pokok yang menjadi target dari program perbaikan.
Untuk Kelurahan Gilingan sebagian besar (85%) rumah penerima
bantuan sudah bersertifikat sedangkan di kelurahan Kratonan masih kurang
dari 50%. Berikut hasil sampling dari pendataan sertifikasi rumah warga
penerima bantuan RTLH Surakarta :
Tabel IV.19 Kondisi Status Kepemilikan Rumah

No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH

∑
1
2
3

4

Bersertifikat
Dalam proses pembuatan
Ada rencana dan kabar dari
pemeerintah
untuk
membuat
sertifikat
Tidak bersertifikat
Jumlah

%

Kratonan

setelah RTLH

∑

%

sebelum RTLH

∑

%

setelah
RTLH
∑
%

41
2

85.42%
4.17%

44
0

91.67%
0.00%

21
0

43.75%
0.00%

29
7

60.42%
14.58%

2
3
48

4.17%
6.25%
100.00%

2
2
48

4.17%
4.17%
100.00%

9
18
48

18.75%
37.50%
100.00%

0
12
48

0.00%
25.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Dalam pelaksanaanya, pemerintah juga mewacanakan akan diadakan
sertifikasi rumah dan tanah untuk bebrapa rumah yang belum bersertifikat.
Di Kelurahan Gilingan sebagian besar rumah dan tanah sudah
bersertifikat(85,42%). Sebagian ada yang belum bersertifikat, yaitu rumahrumah yang berada di bantaran Sungai Anyar. Dalam pelaksanaan program
RTLH ini, pemerintah sudah mensertifikasi beberapa rumah yang terletak di
pinaggiran Sungai Anyar sengan sedikit penataan letak.
Sedangkan di kelurahan Kratonan kondisinya tidak terlalu berbeda.
Beberapa rumah yang sebelumnya belum tersertifikasi karena merupakan
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tanah bekas kuburan, Setelah pelaksanaan sudah tersertifikasi.Walaupun
dengan presentase yang kecil, pemerintah telah melakukan sertifikasi
terhadap bebrapa rumah warga.
5.

Efektivitas Tabungan Bersama atau Arisan
Pengadaan tabungan bersama atau arisan sebenarnya berfungsi agar
warga memiliki simpanan uang dari pendapatan mereka, selain itu arisan
juga berfungsi sebagai sarana sosial masyarakat untuk menjalin tali
silaturahim sehingga keakraban antar masyarakat dapat tercipta. Sebelum
pelaksanaan program fungsi arisan di kedua wilayah sampel masih kurang
optimal

dalam menunjang keuangan keluarga, dapat dilihat persepsi

masyarakat tentang kegunaan arisan dalam menujang keuangan :
Tabel IV.20 Efektivitas Tabungan Bersama di Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
No

1
2
3
4

Kategori

Sangat membantu
Membantu
Kurang membantu
Tidak membantu
Jumlah

Gilingan

Kratonan

setelah RTLH

sebelum
RTLH
∑
%

∑

%

5
14
17
12
48

5
15
19
9
48

10.42%
31.25%
39.58%
18.75%
100.00%

10.42%
29.17%
35.42%
25.00%
100.00%

sebelum
RTLH
∑
%

setelah
RTLH
∑
%

1
29
12
6
48

2
25
17
4
48

2.08%
60.42%
25.00%
12.50%
100.00%

4.17%
52.08%
35.42%
8.33%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Arisan yang dijalankan warga Kelurahan Gilingan dan Kratonan,
dengan karakteristik masyarakat yang bepenghasilan rendah, tentu saja
besaran uang yang digunakan untuk arisan dalam jumlah kecil. Namun
arisan di kelurahan Gilingan dan Kratonan cukup membantu menunjang
keuangan harian warga kedua Kelurahan tersebut. Arisan yang diikuti warga
biasanya lebih dari satu dan diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga misal arisan
RT, RW atau pengajian yasinan. Salah seorang warga berkata “sebenarnya
jumlahnya sedikit mas, tp ya sangat membantu karena penghasilan kita
juga sedikit, jadi itung-itung nabung lah,,”. Hal ini menunjukan, dalam
sebuah masyarakat memang diperlukan manajemen keuangan guna
menunjang kebutuhan masyarakatnya.
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Tabel. IV.21 Intervensi Program RTLH Kota Surakarta Terhadap Aset Financial
Aset

indikator

Financial

aset ekonomi pribadi

/ekonomi

sub-Indikator

Kel. Kratonan

Ada

Ada

Tidak

Tidak

lama jam kerja tiap harinya

V

V

Penghasilan sehari

V

V

Kepemilikan tabungan

V

V

Sertifikat rumah
Aset ekonomi
bersama

Intervensi Terhadap Aset
Kel. Gilingan

V

Peran arisan/ tabungan
bersama

V

V

V

Sumber : Analisis Peneliti, 2012

d. Aset Teknologi
Teknologi yang dimaksudkan disini tidak jarang lebih berarti suatu
teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi
masyarakat, karena tidak jarang teknologi digital computer super pun belum
tentu bias diserap dengan cepat oleh masyarakat. Aset teknologi ini bisa berupa
program-program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengembangkan
masyarakat ataupun individunya(Adi,2008).

1.

Adanya Peningkatan Ketrampilan / Keahlian Masyarakat
Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat akan sangat berguna dalam
pembangunan kualitas SDM nya. Modal ini yang akan sangat berguna
dikemudian hari untuk menunjang penghidupan masyarakat, karena dengan
ketrampilan / softskill masyarakat dapat membedayakan diri mereka sendiri.
Berikut hasil survey pada beberapa sampel terkait penerima bantuan
pelatihan ketrampilan di tingkat kelurahan :
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Tabel IV.22 Kondisi Peningkatan Ketrampilan/keahlian Masyarakat
No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH

1
2
3
4

Kurang dari 1 tahun sekali
1 hingga 2 tahun sekali
2 hingga 5 tahun sekali
Lebih dari 5 tahu sekali
Jumlah

∑

%

10
7
4
27
48

20.83%
14.58%
8.33%
56.25%
100.00%

Kratonan

setelah
RTLH
∑
%

sebelum
RTLH
∑
%

∑

%

5
20
4
19
48

7
1
6
34
48

7
37
3
1
48

14.58%
77.08%
6.25%
2.08%
100.00%

10.42%
41.67%
8.33%
39.58%
100.00%

14.58%
2.08%
12.50%
70.83%
100.00%

setelah RTLH

Sumber : Survey lapangan, 2012
Sebelum pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta, pemerintah
kurang memperhatikan terkait ketrampilan yang diberikan kepada
masyarakat. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat masih cenderung
berupa bantuan uang tunai sehingga hanya mengatasi permasalahan jangka
pendek saja.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pemerintah sepertinya benarbenar memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.
Dalam hal pengembangan SDM ini pemerintah sering mengadakan program
pelatihan baik lewat Depnakertrans ataupun lembaga pemberdayaan
masyarakat seperti PNPM dan yang lain (wawancara Pokja Kelurahan
Kratonan).

2.

Adanya Pemberian Bantuan Pembangunan Wilayah
Perkembangan wilayah kelurahan sangat tergantung dari seberapa
antusias pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan wilayah.
Ada beberapa program pengembangan wilayah yang diterima masyarakat
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namun penerima bantuan masih
belum merata seluruh Kota Surakarta dengan rentang waktu yang relatif
lama. Berikut hasil sampling terkait rentang waktu pemberian bantuan
pengembangan wilayah di Kelurahan Gilingan dan Kratonan :
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Tabel IV.23 Kondisi Pemberian Bantuan Pembangunan Wilayah di
Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
No

1
2
3
4

Kategori

Kurang dari 1 tahun sekali
1 hingga 2 tahun sekali
2 hingga 5 tahun sekali
Lebih dari 5 tahu sekali
Jumlah

Gilingan

Kratonan

sebelum RTLH

setelah RTLH

sebelum RTLH

∑

%

∑

%

∑

3
14
8
23
48

6.25%
29.17%
16.67%
47.92%
100.00%

3
24
6
15
48

6.25%
50.00%
12.50%
31.25%
100.00%

7
0
2
39
48

setelah
RTLH

%
14.58%
0.00%
4.17%
81.25%
100.00%

∑

%

8
28
7
5
48

16.67%
58.33%
14.58%
10.42%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Untuk pengembangan wilayah, 5 tahun terakhir Kota Surakarta
mengalami perkembangan yang cukup pesat. Lebih dari 5 jenis program
pengembangan wilayah sudah berhasil terealisasi. Hal ini menunjukan
keseriusan pemkot dalam menangani permasalahan kota.

Tabel. IV.24 Intervensi Program RTLH Kota Surakarta terhadap Aset Teknologi
Aset

indikator

teknologi

Bantuan
pemerintah dalam
pengembangan
wilayah dan
ketrampilan warga

sub-Indikator

Frekuensi pemerintah

Intervensi Terhadap Aset
Kel. Gilingan

Kel. Kratonan

Ada

Ada

Tidak

V

V

V

V

Tidak

memberikan pelatihan
keahlian kepada
masyarakat

Frekuensi pemerintah
memberikan bantuan
pengembangan
wilayah

Sumber : Analisis Peneliti, 2012

e.

Aset Manusia
Kekuatan masyarakat yang menjadi titik tolak berkembangnya suatu

negara tidak dapat diragukan lagi terkait dengan unsur manusia yang menjadi
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modal dasar pembangunan mereka. Misal terkait dengan penguasaan teknologi
canggih, suatu negara mempunyai modal lingkungan yang besar, seperti
Indonesia yang memiliki kekayaan tambang yang “luar biasa” tetapi karena
SDM (modal manusia) belum menguasai teknologi pertambangan dengan baik
maka yang terjadi adalah pengeksploitasian sumber daya oleh multi nasional
corporation yang menguasai teknologi canggih dan mempunyai peralatan
untuk mengeksploitasi modal lingkungan yang ada(Adi,2008).
1.

Jenis Penyakit yang Pernah Diderita
Beberapa penyakit yang sering diderita oleh masyarakat kawasan
kumuh adalah diare, disentri, demam berdarah dan malaria. Berikut
pengambilan hasil sampling terkait keluarga yang pernah menderita
penyakit-penyakit tadi :
Tabel IV.25 Jenis Penyakit Yang Pernah Diderita di Kel. Gilingan dan Kel.
Kratonan

No

1

2
3
4

Kategori

Tidak pernah terkena
penyakit seperti diatas
1 jenis
2 jenis
3 jenis
Jumlah

Gilingan

Kratonan

sebelum RTLH

setelah RTLH

sebelum RTLH

setelah RTLH

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

28
14
3
3
48

58.33%
29.17%
6.25%
6.25%
100.00%

20
16
7
5
48

41.67%
33.33%
14.58%
10.42%
100.00%

22
24
2
0
48

45.83%
50.00%
4.17%
0.00%
100.00%

33
13
2
0
48

68.75%
27.08%
4.17%
0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Di area permukiman kumuh, yang sering menjadi permasalahan
adalah kesehatan warganya. Dengan fasilitas dan sumber daya yang minim,
masyarakat kurang memperhatikan terkait kesehatan. Di Kelurahan
Gilingan, masyarakat rata-rata sudah pernah menderita salah satu dari
penyakit-penyakit yang disebutkan di atas. Hal ini disebabkan permukiman
di Kelurahan Gilingan berdekatan dengan sungai dan lingkungan yang
kurang terawat. Setelah pelaksanaan program, perbaikan lingkungan pun
terlaksana dan tingkat kesehatan masyarakatpun sedikit bertambah baik.
Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan di tingkat kelurahan.
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Sedangkan di Kelurahan Kratonan, kondisi lingkungan sudah agak
tertata sehingga tingkat kesehatan masyarakatpun sudah baik, apalagi balai
pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan berada di Kelurahan
Kratonan.Setelah pelaksanaan program, tidak begitu terjadi perubahan
selain kondisi lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini juga
secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat
setempat.

2.

Tingkat Pendidikan Tertinggi Keluarga
Kebanyakan masyarakat kumuh dengan penghasilan rendah kurang
memperhatikan terkait pendidikan keluarganya. Permasalahannya adalah
kurangnya kemampuan untuk membiayai keperluan sekolah. Seperti di
Kelurahan Gilingan, sebelum pelaksanaan program RTLH, jenjang
pendidikan maksimal kebanyakan masyarakat hanya sampai SMP, karena
tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, para orang tua warga
mengarahkan para anak mereka untuk bekerja. Begitupun di Kelurahan
Kratonan tidak jauh berbeda, tp di Kelurahan Kratonan sudah ada beberapa
warga penerima bantuan yang memang niat menyekolahkan anaknya
sampai ke jenjang sarjana. Berikut hasil sampling terkait tingkat pendidikan
tertinggi warga penerima bantuan RTLH Surakarta :
Tabel IV.26 Tingkat Pendidikan Tertinggi Keluarga di Kel. Gilingan
dan Kel. Kratonan
No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH
∑

1

2
3
4

Lebih dari
SMA
SMA
SMP
SD
Jumlah

0
10
23
15
48

%
0.00%
20.83%
47.92%
31.25%
100.00%

Kratonan
setelah RTLH

sebelum RTLH

∑

%

∑

0
21
12
15
48

0.00%
43.75%
25.00%
31.25%
100.00%

4
11
20
13
48

%
8.33%
22.92%
41.67%
27.08%
100.00%

setelah RTLH
∑

%

3
7
23
15
48

6.25%
14.58%
47.92%
31.25%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Dalam menyadarkan

masyarakat akan pentingnya pendidikan

sebenarnya bukan proses yang

serta merta bisa disampaikan dengan

ceramah atau acara pendek. Kesadaran itu akan tumbuh seiring
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terbentuknya kesadaran dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas atau
tingkat pendidikan

masyarakat itu sendiri. Peningkatan

kesadaran

masyarakat Surakarta khususnya di Kelurahan Gilingan dan Kratonan
terbentuk tidak hanya dari program RTLH saja, namun juga dari programprogram sebelumnya yang mereka ikuti dan memberikan pencerahan
tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat.
Pelaksanaan program RTLH ini secara tidak langsung sangat
mempengaruhi persepsi masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan
dengan bantuan perbaikan rumah dan lingkungan ini memungkinkan
masyarakat mempunyai sisihan dana untuk pendidikan anak-anaknya.

3.

Tingkat Kriminalitas di Lingkungan Permukiman
Tindak Kriminal kebanyakan dipicu oleh kondisi permasalahan
ekonomi atau dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga
seseorang memaksakan dirinya untuk memenuhi kebutuhanya dengan cara
melanggar hukum. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah,
yaitu menurunkan tingkat kriminalitas yang terjadi di masyarakat dengan
meningkatkan kesejahteraanya.
Untuk tingkat tindak kriminal di kelurahan sampel baik Gilingan dan
Kratonan, sebelum pelaksanaan Program RTLH relatif rendah. Tindak
kriminal yang sering terjadi biasanya hanya pencurian ringan. Itupun kurang
diketahui siap yang melakukan. Berikut hasil sampling terkait seringnya
tindak kriminal di Kelurahan Gilingan dan Kratonan :
Tabel IV.27 Kondisi Kriminalitas di Lingkungan Permukiman
No

Kategori

Gilingan

setelah
RTLH

sebelum
RTLH

1
2
3
4

Tidak pernah terjadi
Sangat jarang terjadi
Ada tapi jarang terjadi
Sering terjadi
Jumlah

Kratonan

∑

%

∑

17
0
28
3
48

35.42%
0.00%
58.33%
6.25%

23
3
17
5
48

%
47.92%
6.25%
35.42%
10.42%
100.00%

sebelum RTLH

∑
33
0
11
4
48

%
68.75%
0.00%
22.92%
8.33%
100.00%

setelah RTLH

∑
42
1
5
0
48

%
87.50%
2.08%
10.42%
0.00%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
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Dalam pelaksanaan program RTLH Surakarta, tidak ada penanganan
khusus terkait perilaku criminal yang dilakukan oleh masyarakat karena
memang pada dasarnya di Kelurahan Gilingan dan Kratonan minim dengan
tindak kriminal. Walaupun masih ada beberapa kasus kriminal kecil seperti
pencurian.
Di Kelurahan Kratonan, Seorang warga menerangkan, “disini
beberapa kali terjadi pencurian bahan dagangan mas, ya saya curiga
karena disini beberapa waktu lalu banyak yang di PHK, dan warga sekitar
sini juga menaruh curiga pada salah seorang warga itu…”. Walaupun
belum ada bukti nyata terkait peristiwa pencurian ini, paling tidak sedikit
membuat warga waspada dan menjadi kritik untuk pemerintah dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tabel. IV.28 Intervensi Program RTLH Kota Surakarta Terhadap Aset Manusia
Aset

indikator

sub-Indikator

Tingkat kesehatan
masyarakat

Manusia

Intervensi Terhadap Aset
Kel. Gilingan

Kel. Kratonan

Ada

Ada

Pernah/ tidak

Tidak

V

Tidak

V

mengidap penyakit
yang biasa menjadi
endemic di tempat
kotor dan kumuh

Tingkat pendidikan
masyarakat

tingkat pendidikan

V

V

tertinggi kepala
keluarga

Moralitas individu

V

tindak criminal yang

V

terjadi di
masyarakat

Sumber : Analisis Peneliti, 2012

f. Aset Sosial
Aset sosial adalah norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat
yang berada didalamnya, dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur
kepercayaan (trust) dan jaringan (network) antar warga masyarakat atau
kelompok

masyarakat.

Aset

sosial
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pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan lancar. Dengan
keberadaan aset ini, masyarakat bisa mengoptimalkan potensi individu untuk
kebaikan bersama(Adi,2008).

1.

Frekuensi Pertemuan Warga dalam Sebulan
Aset sosial yang penting adalah aktivitas interaksi warga itu sendiri.
Dengan aktivitas seperti inilah masyarakat membahas permasalahan mereka
baik secara struktural ataupun kultural. Jadi, semakin sering warga
mengadakan

agenda

pertemuan,

akan

semakin

akrab warga

dan

permasalahan antar warga ataupun dalam masyarakat akan mudah
terselesaikan, proses pembangunanpun akan berjalan lebih lancar jika
komunikasi antar warga berjalan lancar.
Untuk pertemuan warga dalam sebulan, biasanya warga mengadakan
rapat RT, RW atau temu tokoh kelurahan ataupun rembug pelaksanaan
program-program pembangunan. Berikut rincian hasil sampling dari
aktivitas warga Kelurahan Gilingan dan Kratonan yang menerima bantuan
RTLH :
Tabel IV.29 Kondisi Pelaksanaan Petemuan Warga Dalam Sebulan di
Kel. Gilingan dan Kel. Kratonan
No

Kategori

Gilingan
sebelum
RTLH

∑
1
2
3
4

Kurang lebih 4
3
2
1 atau lebih sedikit
Jumlah

0
11
19
18
48

%
0.00%
22.92%
39.58%
37.50%
100.00%

Kratonan

setelah RTLH
∑
2
15
30
1
48

%
4.17%
31.25%
62.50%
2.08%
100.00%

sebelum RTLH
∑
2
20
9
17
48

%
4.17%
41.67%
18.75%
35.42%
100.00%

setelah RTLH
∑

%

10
24
5
9
48

20.83%
50.00%
10.42%
18.75%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Pengaruh pelaksanaan program RTLH Kota Surakarta terhadap
pembangunan keorganisasian warga bervariasi antara kelurahan satu dengan
kelurahan lain. Untuk Kelurahan Gilingan, pembinaan sosial lewat agendaagenda program RTLH sangat minim. Masyarakat hanya tahu terkait
pembangunan fisik dan semua hal terkait keperluan pembangunanya. Dalam
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istilah lain masyarakat hanya “tahu jadi”. Hal ini terjadi karena sebagian
besar proses pelaksanaan program ditangani oleh orang-orang pemerintah
sendri. Menurut pemerintah kelurahan, penanganan model seperti ini akan
lebih menghemat waktu dan biaya dari pada menyerahkan kepada
masyarakat.
Sedangkan di Kelurahan Kratonan, pelaksanaan program RTLH
melibatkan masyarakat mulai dari persiapan hingga pasca pelaksanaan. Hal
ini menunjukan proses parisipasi di Kelurahan Kratonan lebih baik
dibandingan Kelurahan Gilingan.

2.

Tingkat Keaktifan/kehadiran Warga Dalam Pertemuan
Indikator

perhatian

seseorang

terhadap

penyelesaian

suatu

permasalahan adalah salah satunya bisa dilihat dari keaktivannya di forumforum penyelesaian permasalahan seperti rembug warga.
Berikut hasil sampling terkait tingkat keaktifan atau kehadiran warga
dalam agenda pertemuan masyarakat :
Tabel IV.30 Tingkat Keaktifan Warga dalam Pertemuan di Kel.
Gilingan dan Kel. Kratonan
No

1
2
3
4

Kategori

Aktif (100 sampai 75 %)
Sedang(75 sampai 50 %)
Kurang aktif (50 sampai 25%)
Tidak pernah hadir
Jumlah

Gilingan

Kratonan

sebelum RTLH

setelah RTLH

sebelum RTLH

setelah RTLH

∑

%

∑

%

∑

%

∑

%

60.42%
20.83%
18.75%
0.00%
100.00%

21
15
9
3
48

43.75%
31.25%
18.75%
6.25%
100.00%

31.25%
52.08%
16.67%
0.00%
100.00%

12
20
16
0
48

25.00%
41.67%
33.33%
0.00%
100.00%

29
10
9
0
48

15
25
8
0
48

Sumber : Survey lapangan, 2012
Keaktivan warga dalam berpartisipasi di agenda-agenda pembangunan
ditentukan tingkat kesadaran warga itu sendiri. Dalam pelaksanaan program
RTLH di Kelurahan Gilingan, pengembangan kesadaran masyarakat akan
pentingnya partisipasi tidak begitu ditekankan. Beberapa alas an sudah
dipaparkan di point sebelumnya. Berbeda dengan Kelurahan Kratonan yang
tingkat keaktivan masyarakatnya sudah cukup tinggi. Disini terlihat, selain
kesadaran masyarakat, yang dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat
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adalah peran tegas dari pemimpin masyarakat tersebut. Bisa disimpulkan,
pembinaan kesadaran masyarakat di Kelurahan Kratonan lebih berhasil
dibanding Kelurahan Gilingan.

3.

Hubungan Kekerabatan Warga Dengan Tetangga
Semakin erat hubungan sesama warga, semakin mudah warga untuk
bergerak dan menghasilkan sesuatu. Sebelum pelaksanaan program RTLH
hubungan kekerabatan antar warga di Kelurahan Gilingan dan Kratonan
sudah berjalan baik karena rumah mereka berdempetan sehingga
memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih.
Berikut hasil sampling yang diambil di Kelurahan Gilingan dan
Kratonan terkait hubungan ketetanggaan :
Tabel IV.31 Hubungan Kekerabatan Warga Dengan Tetangga di Kel.
Gilingan dan Kel. Kratonan

No

1
2

3
4

Kategori

Gilingan

Rukun dan tidak ada perselisihan/
perdebatan
Pernah
ada
perdebatan/perselisihan tapi jarang
Ada
sedikit
perselisihan/perdebatan
Ada perdebatan/ perselisihan yang
belum selesai
Jumlah

Kratonan

sebelum RTLH

setelah RTLH

sebelum RTLH

setelah RTLH

∑

%

∑

%

∑

%

∑

39

81.25%

38

79.17%

38

79.17%

36

75.00%

7

14.58%

9

18.75%

9

18.75%

12

25.00%

0

0.00%

1

2.08%

0

0.00%

0

0.00%

2
48

4.17%
100.00%

0
48

0.00%
100.00%

1
48

2.08%
100.00%

0
48

0.00%
100.00%

%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Hubungan kekerabatan antar warga dapat tercipta dari seringnya
interaksi yang masyarkat lakukan dan juga sense of belonging mereka
terhadap lingkungan dan permasalahan yang ada didalamnya. Dalam
pembinaan hubungan kekerabatan ini, peran Program RTLH dapat
dioptimalkan lewat forum-forum koordinasi masyarakat.
Setelah pelaksanaan program, di Kelurahan Gilingan maupun
Kratonan tidak begitu mengalami perubahan yang signifikan. Jika dilihat
dari treatment yang sudah dilaksanakan pemerintah lewat program,
Kelurahan Kratonan memiliki nilai lebih terhadap pembinaannya. Namun
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kenyataanya, masyarakat di kedua kelurahan sudah memiki hubungan
kekerabatan yang baik. Bisa dikatakan bahwa pelaksanaan program RTLH
tidak begitu memberikan efek yang signifikan terhadap hubungan
kekrabatan antar warga Kelurahan Gilingan dan Kratonan.

4.

Kebiasaan Saling Membantu Dalam Masyarakat
Hal ini juga merupakan salah satu modal sosial dalam pembangunan.
Kepedulian sosial yang pasti akan merambat ke aktivitas yang lain. Berikut
adalah hasil sampling dari warga penerima bantuan RTLH Surakarta dalam
hal kebiasaan saling membantu sesama masyarakat :

Tabel IV. 32 Kebiasaan Saling membantu Dalam Masyarakat di Kel.
Gilingan dan Kel. Kratonan
No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH

1

2
3
4

Sering (Slalu membantu setiap
ada masalah)
Pernah beberapa kali
Jarang
Tidak pernah
Jumlah

Kratonan

setelah RTLH

∑

%

∑

21
8
13
6
48

43.75%
16.67%
27.08%
12.50%
100.00%

15
12
16
5
48

%
31.25%
25.00%
33.33%
10.42%
100.00%

sebelum RTLH

setelah RTLH

∑

%

∑

8
7
19
14
48

16.67%
14.58%
39.58%
29.17%
100.00%

14
12
6
16
48

%
29.17%
25.00%
12.50%
33.33%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Sebelum pelaksanaan program, masyarakat di Kelurahan Gilingan
sudah memiliki hubungan yang baik antar sesama warga. Setiap warga
sudah mempunyai rasa solidaritas yang tinggi untuk membantu warga yang
lain. Begitu juga dengan Kelurahan Kratonan. Setiap warga mau saling
membantu satu sama lain.
Pelaksanaan program RTLH berdampak posotif terhadap warga,
terutama di Kelurahan Kratonan, karena pelaksanaan program banyak
melibatkan masyarakat.

Sedang di Kelurahan Gilingan tidak begitu

berdampak karena pelaksanaan lebih fokus pada perbaikan fisik saja.
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pola
interaksi masyarakat di Kelurahan Gilingan tidak lebih berhasil dibanding
Kelurahan Kratonan.
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Tabel. IV.33 Intervensi Program RTLH Kota Surakarta Terhadap Aset Sosial
Aset

indikator

sub-Indikator

Intervensi terhadap aset
Kel. Gilingan
Ada

sosial

mencakup organisasi
masyarakat setempat,

rekuensi pertemuan masyarakat

Kel. Kratonan

Tidak

Ada

V

V

V

V

Tidak

dalam sebulan, sebelum
pelaksanaan program

partisipasi masyarakat
dalam program2
bersama,

norma social dan nilai2
yang ada pada
masyarakat,

solidaritas social

frekuensi hadir dalam pertemuan
masyarakat, sebelum pelaksanaan
program

hubungan kekerabatan dengan

V

V

tetangga

saling tolong menolong dalam
menyelesaikan masalah

V

V

Sumber : Analisis Peneliti, 2012

g. Aset Spiritual
Dalam pembangunan tingkat komunitas, hal yang perlu diidentifikasi
dari komunitas sasaran adalah, adakah aset spiritual yang terdapat dalam
komunitas tersebut yang dapat membantu proses perubahan berencana yang
dilakukan community worker. Aset spiritual disini bisa berupa fisik dan non
fisik. Fisik yaitu segala fasilitas yang menunjang aktivitas-aktivitas
keagamaan, sedang non fisik yaitu semangat warga dalam mengikuti agendaagenda keagamaan yang dilakukan kelompok keagamaan tertentu(Adi,2008).

1.

Keberadaan Masjid atau Tempat Ibadah di Lingkungan Permukiman
Keberadaan masjid atau tempat ibadah dalam suatu komunitas sangat
vital keberadaanya. Di tempat inilah suasana spiritual masyarakat dibangun.
suasana spiritual inilah yang memberi semangat dan keselarasan hidup bagi
masyarakat, yaitu keseimbangan antara hubungan dengan sesama manusia
dan dengan pencipta. Semakin dekat jarak masjid dengan rumah warga,
maka semakin besar kemungkinan warga untuk datang dan ikut agendaagenda keagamaan di lingkunganya.
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Berikut keberadaan masjid di lingkungan penerima bantuan Program
RTLH Surakarta :
Tabel IV.34 Kondisi Masjid Atau Tempat Ibadah di Kel. Gilingan dan Kel.
Kratonan
No

Kategori

Gilingan
sebelum RTLH
∑

1
2
3
4

Ada di lingkungan RT
Ada di lingkungan RW
Ada di lingkungan Kelurahan
Ada
di
lingkungan
Kecamatan
Jumlah

%

Kratonan

setelah RTLH

sebelum RTLH

setelah RTLH

∑

%

∑

%

∑

%

33
15
0

68.75%
31.25%
0.00%

32
16
0

66.67%
33.33%
0.00%

25
9
14

52.08%
18.75%
29.17%

17
9
21

35.42%
18.75%
43.75%

0
48

0.00%
100.00%

0
48

0.00%
100.00%

0
48

0.00%
100.00%

1
48

2.08%
100.00%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Dalam pelaksanaannya, program RTLH tidak sampai membangunkan
masjid bagi masyarakat, namun beberapa usaha kecil antara lain,
memperlancar akses ke masjid / tempat ibadah ataupun memperbaiki sarana
dan prasarana ibadah yang ada di lingkungan.
Di Kelurahan Gilingan, masjid / mushola tersebar hampir di setiap
RW, begitupun di Kelurahan Kratonan, minimal terdapat surau atau
mushola di lingkungan RW.

2.

Frekuensi Pelaksanaan Agenda Keagamaan
Antusiasme masyarakat terhadap agenda-agenda keagamaan sangat
rendah terutama dilingkungan kumuh perkotaan, karena itu keberadaan
masjid sangat vital dalam pembinaan keagamaan masyarakat terutama
dalam mengadakan agenda-agenda keagamaan masyarakat.
Berikut hasil sampling terkait dengan pengadaan agenda – agenda
keagamaan yang dilaksanakan di daerah penerima bantuan RTLH Surakarta
sebagai bertikut :

commit to user

90

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Tabel IV.35 Kondisi Pelaksanaan Agenda Keagamaan
no

Kegiatan

Gilingan
sebelum RTLH
∑

%

Kratonan

setelah RTLH

sebelum RTLH

setelah RTLH

∑

%

∑

∑

%

%

1

1 pekan 1 kali

12

25%

12

25%

30

62,5%

40

83,33%

2
3
4

2 pekan 1 kali
1 bulan 1 kali
Lebih dari 1 bulan 1 kali
jumlah

34
1
0
48

70,83%
2,83%
0%
100%

34
1
0
48

70,83%
2,83%
0%
100%

16
2
0
48

33,33%
4,16%
0%
100%

6
2
0
48

12,5%
4,16%
0%
100%

Sumber : Survey lapangan, 2012
Aktivitas keagamaan di Kelurahan Gilingan dan Kratonan, baik
sebelum ataupun setelah pelaksanaan program sudah cukup baik. Dalam
artian agenda-agenda keagamaan sudah berjalan dengan rutin. Bagi warga
pemeluk agama Islam, setiap jumat terselenggara shalat jumat di masjid
tingkat kelurahan ataupun yang lebih kecil. Selain itu, warga beragama
Islam juga mengadakan pengajian-pengajian rutin di masjid dan mushola
terdekat dengan frekuensi pekanan atau dua-pekanan. Untuk warga non
Islam / Kristen biasanya ada agenda pekanan di gereja terdekat.
Hal ini menunjukan semangat warga dalam beragama cukup tinggi di
dua

kelurahan.

Jadi

pelaksanaan

program RTLH

tidak

begitu

mempengaruhi perkembangan aset-aset spiritual di Kelurahan Gilingan dan
Kratonan.
Tabel. IV.36 Intervensi Program RTLH Kota Surakarta Terhadap Aset Spiritual
Aset

indikator

sub-Indikator

Perhatian Terhadap Aset
Kel. Gilingan
Ada

Spiritual

Keberadaan tempat
ibadah,

Keberadaan tempat

Kel. Kratonan

Tidak

Ada

V

Tidak

V

ibadah dalam jangkauan
masyarakat

Aktivitas keagamaan

Frekuensi pelaksanaan
agenda keagamanaan

V

V

Sumber : Analisis Peneliti, 2012
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INTERVENSI

PROGRAM

RTLH

TERHADAP

ASET

PRODUKTIF

KOMUNITAS
Dari hasil pendataan secara kualitaif diatas, dapat kita rangkum seberapa besar
perhatian program terhadap aset produktif komunitas yang berada di Kelurahan Gilingan
dan Kelurahan Kratonan.
Tabel IV.37 Intervensi Program Terhadap Aset
No

Aset

Produktif

Intervensi Program Terhadap aset

Komunitas

1

Fisik

Gilingan

Identifikasi Lapangan

Identifikasi Lapangan

(per indikator tiap aset)

(per indikator tiap aset)

6 dari 11 mengalami 10 dari 11 mengalami
intervensi

2

Lingkungan

0

dari

intervensi

3

mengalami 1

intervensi

3

Finansial/ekonomi

1

dari

Teknologi

2

5

dari

mengalami 2

Manusia

1

2

dari

mengalami 2

Sosial

0

3

dari

mengalami 1

Spiritual

0

4

dari

mengalami 3

5

mengalami

dari

2

mengalami

dari

3

mengalami

dari

4

mengalami

2

mengalami

intervensi

2

mengalami 1

intervensi

total

dari

intervensi

intervensi

7

mengalami

intervensi

intervensi

6

3

intervensi

intervensi

5

dari

intervensi

intervensi

4

Kratonan

dari

intervensi

10 dari 30 mengalami 20 dari 30 mengalami
intervensi

intervensi

Sumber : Analisis penyusun, 2012
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BAB V

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF KOMUNITAS PADA AREA
PELAKSANAAN PROGRAM RTLH KOTA SURAKARTA

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis perkembangan aset produktif komunitas
sebagai dampak pelaksanaan program RTLH Surakarta. Dengan analisis uji statistik T-test
paired dengan menggunakan software SPSS Statistic 17.0, penulis ingin mengetahi aset apa
saja yang berkembang secara signifikan yang disebabkan oleh pelaksanaan Program RTLH
Kota Surakarta.
V.1. Perkembangan Aset Fisik Setelah Pelaksanaan Program RTLH Kota
Surakarta
a. Kelurahan Gilingan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset fisik yang terdapat di Kelurahan
Gilingan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada tidaknya
perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset fisik di Kelurahan
Gilingan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka diidentifikasi
dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan (95%) atau
tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,05 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) <0,05 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.1 Hasil Analisis SPSS 17 untuk Aset Fisik di Kelurahan
Gilingan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
29,54
32,46
0,297
0,040
-4,787
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17

sig
(2 tailed)
0,000

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan:
1. Korelasi antara Keberadaan Aset Fisik sebelum dan sesudah Pelaksanaan
commit to user
Program RTLH adalah r = 0,297 dengan nilai p atau tampak pada kolom
sig = 0,040.
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2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -4787 dengan p =
0.000. Oleh karena p < 0,05 maka terjadi perkembangan aset fisik di

Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan Program RTLH.

b. Kelurahan Kratonan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset fisik yang terdapat di Kelurahan
Kratonan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada tidak-nya
perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset fisik di Kelurahan
Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka diientifikasi
dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan (95%) atau
tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.2 Hasil Analisis SPSS 17 untuk Aset Fisik di Kelurahan Kratonan
Mean
correlation
sig
t
sig
(2 tailed)
sebelum sesudah
29,79
33,58
0,074
0,616
-6,576
0,000
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan :
1. Korelasi antara Keberadaan Aset Fisik sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,074 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,616.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -6.576 dengan p =
0.000. Oleh karena p < 0,05 maka terjadi perkembangan aset fisik di

Kelurahan Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH.

V.2. Perkembangan Aset Lingkungan Setelah Pelaksanaan Program RTLH Kota
Surakarta
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Berikut adalah analisis perkembangan aset lingkungan yang terdapat di
Kelurahan Gilingan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada
tidaknya perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset lingkungan
di Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka
diidentifikasi dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf
kepercayaan (95%) atau tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.3 Hasil Analisis SPSS 17 untuk Aset Lingkungan di Kelurahan Gilingan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
4,88
5,08
0,274
0,059
-1,258
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17

sig
(2 tailed)
0,215

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan:
1. Korelasi antara Keberadaan Aset Lingkungan sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,274 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,059.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -1,258 dengan p =
0.215. Oleh karena p > 0,05 maka tidak terjadi perkembangan aset

lingkungan di Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan Program
RTLH.

b. Kelurahan Kratonan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset lingkungan yang terdapat di
Kelurahan Kratonan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui
ada tidaknya perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset
lingkungan di Kelurahan Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH
Surakarta, maka diientifikasi dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai
taraf kepercayaan (95%) atau tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau
commit to user
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Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.4 Hasil Analisis SPSS 17 untuk Aset Lingkungan di Kelurahan Kratonan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
5,48
5,85
0,833
0,000
-4,893
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
0,000

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan :
1. Korelasi antara Keberadaan Aset Lingkungan sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,833 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,000.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -4,893 dengan p =
0.000. Oleh karena p < 0,05 maka terjadi perkembangan aset fisik di

Kelurahan Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH.

V.3. Perkembangan Aset Finansial / Ekonomi Setelah Pelaksanaan Program RTLH
Kota Surakarta
a. Kelurahan Gilingan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset ekonomi yang terdapat di
Kelurahan Gilingan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada
tidaknya perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset ekonomi di
Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka
diientifikasi dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan
(95%) atau tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.
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Tabel V.5 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Finansial di Kelurahan Gilingan
Mean
correlation
sig
t
sig
(2 tailed)
sebelum sesudah
12,42
13,15
0,373
0,009
-1,773
0,083
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan:
1. Korelasi antara Keberadaan Aset Finansial/ekonomi sebelum dan
sesudah Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,373 dengan nilai
p atau tampak pada kolom sig = 0,009.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -1.773 dengan p
= 0.083. Oleh karena p >0,05 maka tidak terjadi perkembangan aset

Finansial/ekonomi di Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan
Program RTLH.

b. Kelurahan Kratonan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset ekonomi yang terdapat di
Kelurahan Kratonan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui
ada tidaknya perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset ekonomi
di Kelurahan Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka
diientifikasi dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan
(95%) atau tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.6 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Finansial di Kelurahan Kratonan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
12,79
13,44
0,653
0,000
-1,792
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
0,080

Berdasarkan tabel hasil
analisis
commit
to dengan
user SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan :
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1. Korelasi antara Keberadaan Aset Financial / Ekonomi sebelum dan
sesudah Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,653 dengan nilai p
atau tampak pada kolom sig = 0,000.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -1.792 dengan p =
0.080. Oleh karena p > 0,05 maka tidak terjadi perkembangan aset

finansial/ekonomi di Kelurahan Kratonan setelah pelaksanaan
Program RTLH.

V.4. Perkembangan Aset Teknologi Setelah Pelaksanaan Program RTLH Kota
Surakarta
a. Kelurahan Gilingan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset teknologi yang terdapat di
Kelurahan Gilingan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada
tidaknya perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset teknologi di
Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka
diientifikasi dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan
(95%) atau tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.7 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Teknologi di Kelurahan Gilingan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
3,90
4,60
0,091
0,538
-2,163
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
0,036

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan:
1. Korelasi antara Keberadaan Aset teknologi sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,091 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,538.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -2,163 dengan p
commit to user
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teknologi di Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan Program
RTLH.

b. Kelurahan Kratonan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset teknologi yang terdapat di
Kelurahan Kratonan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui
ada tidaknya perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset teknologi
di Kelurahan Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka
diientifikasi dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan
(95%) atau tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.8 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Teknologi di Kelurahan Kratonan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
3,08
5,81
0,356
0,013
-9,178
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
0,000

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan :
1. Korelasi antara Keberadaan Aset teknologi sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,356 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,013.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -9,9178 dengan p
= 0.000. Oleh karena p < 0,05 maka terjadi perkembangan aset

teknologi di Kelurahan Kratonan setelah pelaksanaan Program
RTLH.

V.5. Perkembangan Aset Manusia Setelah Pelaksanaan Program RTLH Kota
Surakarta
a. Kelurahan Gilingan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
commit to user
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perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset manusia di Kelurahan
Gilingan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka diidentifikasi
dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan (95%) atau
tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.9 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Manusia di Kelurahan Gilingan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
7,85
8,15
0,592
0,000
-1,069
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
0,290

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan:
1. Korelasi antara Keberadaan Aset manusia sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,592 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,000.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -1,069 dengan p
= 0.290. Oleh karena p > 0,05 maka tidak terjadi perkembangan

aset manusia di Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan Program
RTLH.

b. Kelurahan Kratonan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset manusia yang terdapat di Kelurahan
Kratonan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada tidaknya
perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset manusia di Kelurahan
Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka diientifikasi
dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan (95%) atau
tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
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Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.10 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Manusia di Kelurahan Kratonan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
8,83
9,40
0,368
0,010
-2,363
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
0,022

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan :
1. Korelasi antara Keberadaan Aset Manusia sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,356 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,010. .
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -2,363 dengan p =
0.022. Oleh karena p < 0,05 maka terjadi perkembangan aset

manusia di Kelurahan Kratonan setelah pelaksanaan Program
RTLH.

V.6. Perkembangan Aset Sosial Setelah Pelaksanaan Program RTLH Kota
Surakarta
a. Kelurahan Gilingan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset sosial yang terdapat di Kelurahan
Gilingan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada tidaknya
perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset sosial di Kelurahan
Gilingan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka diidentifikasi
dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan (95%) atau
tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.
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Tabel V.11 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Sosial di Kelurahan Gilingan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
11,96
12,04
0,543
0,000
-0,311
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
0,757

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan:
1. Korelasi antara Keberadaan Aset Sosial sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,543 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,000.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -0.311 dengan p
= 0.757. Oleh karena p > 0,05 maka tidak terjadi perkembangan

aset social di Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan Program
RTLH.

b. Kelurahan Kratonan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset sosial yang terdapat di Kelurahan
Kratonan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada tidaknya
perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset sosial di Kelurahan
Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka diidentifikasi
dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan (95%) atau
tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.12 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Sosial di Kelurahan Kratonan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
11,21
11,90
0,558
0,000
-2,262
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
0,028

commit to user

102

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan :
1. Korelasi antara Keberadaan Aset sosial sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,558 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,000.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = -2,262 dengan p =
0.028. Oleh karena p < 0,05 maka terjadi perkembangan aset sosial

di Kelurahan Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH.

V.7. Perkembangan Aset Spiritual Setelah Pelaksanaan Program RTLH Kota
Surakarta
a. Kelurahan Gilingan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset spiritual yang terdapat di Kelurahan
Gilingan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada tidak-nya
perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset spiritual di Kelurahan
Gilingan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka diientifikasi
dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan (95%) atau
tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.13 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Spiritual di Kelurahan Gilingan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
6,90
6,90
0,830
0,000
0,000
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
1,000

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan:
1. Korelasi antara Keberadaan Aset spiritual sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,830 dengan nilai p atau
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kuat. Hal ini menunjukan pengaruh pelaksanaan program RTLH
dalam perkembangan aset cukup lemah jika aset tersebut
mengalami perkembangan

2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = 0 dengan p =
1.000. Oleh karena p >0,05 maka tidak terjadi perkembangan aset

spiritual di Kelurahan Gilingan setelah pelaksanaan Program
RTLH.

b. Kelurahan Kratonan
•

Analisis Uji T untuk Mengetahui Perkembangan Aset
Berikut adalah analisis perkembangan aset spiritual yang terdapat di Kelurahan
Kratonan dengan menggunakan analisis uji T. untuk mengetahui ada tidaknya
perkembangan aset produktif komunitas khususnya aset spiritual di Kelurahan
Kratonan setelah pelaksanaan Program RTLH Surakarta, maka diientifikasi
dengan mengukur nilai probabilitas dengan nilai taraf kepercayaan (95%) atau
tingkat signifikansi (100%-95% = 5% atau 0,005).
-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed) > 0,005 maka tidak ada
perkembangan pada aset produktif komunitasnya.

-

Jika probabilitas atau sig.(2-tailed)<0,005 maka ada perkembangan
pada aset produktif komunitasnya.

Tabel V.14 Hasil Analisis SPSS 17.0 untuk Aset Spiritual di Kelurahan Kratonan
Mean
correlation
sig
t
sebelum sesudah
6,81
6,44
0,446
0,001
2,591
Sumber : analisis dengan SPSS for Windows 17.0

sig
(2 tailed)
0,013

Berdasarkan tabel hasil analisis dengan SPSS For Windows di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan :
1. Korelasi antara Keberadaan Aset manusia sebelum dan sesudah
Pelaksanaan Program RTLH adalah r = 0,446 dengan nilai p atau
tampak pada kolom sig = 0,001.
2. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah t = 2.591 dengan p =
0.013. Oleh karena p < 0,05 maka terjadi perkembangan aset
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V.8 Perbandingan Perkembangan Aset Produktif Komunitas Setelah Pelaksanaan
Program RTLH

Kota Surakarta di Kelurahan Gilingan dan Kratonan

Hasil analisis dengan uji statistik menyebutkan bahwa semakin tinggi nilai
korelasi antara data sebelum dan sesudah, maka semakin kecil pengaruh
pelaksanaan program terhadap perkembangan aset produktif komunitasnya.
Aset Produktif Komunitas yang berhasil dibangun di Kelurahan Gilingan
yaitu hanya aset fisik dan aset teknologi saja. Pembangunan aset fisik mencakup
pembangunan bangunan rumah dan sebagian kecil infrastruktur seperti pemenuhan
kebutuhan air, peningkatn kapasitas MCK dan perbaikan gorong-gorong. Sedang
pengembangan aset teknologi mencakup pengadan pelatihan kelahlian dan
penyuluhan pengembangan wilayah.
Hampir semua Aset produktif komunitas berhasil dibangun di Kelurahan
Kratonan, kecuali aset financial / ekonomi. Pembangunan aset fisik meliputi
bangunan rumah dan infrastrukturnya, pengembangan aset lingkungan meliputi
peningkatan area hijau, pengembangan aset teknologi meliputi semua indikator
pengembangan wilayah dan ketrampilan warga, pengembangan aset manusia
meliputi peningkatan level pendidikan tertinggi di keluarga, peningkatan aset sosial
meliputi peningkatan efektivitas organisasi masyarakat setempat, peningkatan
partisipasi masyarakat dalam agenda - agenda bersama dan peningkatan norma dan
nilai kebertetanggaan dalam masyarakat sedang pengembangan aset spiritual
meliputi peninkatan frekuensi pelaksanaan agenda keagamaan.

Tabel V.15 Perbandingan Perkembangan Aset Produktif Komunitas di Kel.
Gilingan dan Kel. Kratonan Berdasar Identifikasi Program dan Analisis Uji
Statistik
No

Aset
Produktif
Komunitas

berdasar uji t

1

Fisik

berkembang

2

Lingkungan

tidak
berkembang

3

Finansial/
ekonomi

tidak
berkembang

4

Teknologi

berkembang

Perkembangan Aset Produktif Komunitas
Gilingan
Kratonan
keterangan
berdasar uji t keterangan

pelaksanaan program sangat
memepengaruhi
perkembangan aset fisik
pelaksanaan program tidak
mempengaruhi
perkembangan
aset
lingkungan
pelaksanaan program tidak
mempengarhui
perkembangan aset financial
commit to user
pelaksanaan program sangat
mempengaruhi
perkembangan
aset

berkembang

berkembang

tidak
berkembang

berkembang

pelaksanaan program sangat
memepengaruhi
perkembangan aset fisik
pelaksanaan program tidak
terlalu
mempengaruhi
perkembangan
aset
lingkungan
pelaksanaan program cukup
mempengarhui perkembangan
aset financial
pelaksanaan program sangat
mempengaruhi perkembangan
aset teknologi
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teknologi

5

Manusia

tidak
berkembang

6

Sosial

tidak
berkembang

7

Spiritual

tidak
berkembang

pelaksanaan program tidak
mempengaruhi
perkembangan aset manusia
pelaksanaan program tidak
mempengaruhi
perkembangan aset social
pelaksanaan program tidak
mempengaruhi
perkembangan aset spiritual

berkembang

berkembang

berkembang

pelaksanaan program tidak
terlalu
mempengaruhi
perkembangan aset manusia
pelaksanaan program sangat
mempengaruhi perkembangan
aset social
pelaksanaan program cukup
mempengaruhi perkembangan
aset spiritual

Sumber : Analisis peneliti, 2012

commit to user

106

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

VI.1. KESIMPULAN
Perkembangan Aset Produktif Komunitas tidak hanya merupakan hasil
dari pelaksanaan Program RTLH Kota Surakarta, tapi juga merupakan dampak
yang muncul dari motivasi masyarakat untuk mengembangkan wilayahnya lebih
maju lagi dan melanjutkan pembangunan yang sebelumnya sudah dimulai oleh
Program RTLH Surakarta ataupun prograsm-program pembangunan lainya.
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan :
Perkembangan Aset Produktif Komunitas pada area pelaksanaan Program
RTLH di Kelurahan Gilingan meliputi perkembangan aset Fisik dan Aset
Teknologi, terutama untuk aset fisik mengalami perkembangan yang signifikan.
Dalam kesesuaian dengan konsep pemberdayaan atau tridaya, pelaksanaan di
Kelurahan Gilingan jauh dari kesesuaian dengan konsep tersebut. Hal ini karena
dalam pelaksanaanya, program RTLH di Kelurahan Gilingan hanya fokus pada
pembangunan aset fisik saja dan beberapa kegiatan yang menunjang aset
teknologi tanpa memperhatikan perkembangan aset lain ditambah lagi minimnya
partisipasi msyarakat dalam pelaksanaan program tersebut.
Sedangkan di Kelurahan Kratonan, perkembangan aset meliputi semua
aset kecuali aset financial atau ekonomi. Dalam kesesuainya dengan konsep
pemberdayaan, pelaksanaan Program di Kelurahan Kratonan inilah yang paling
baik. Mulai dari partisipasi masyarakat yang optimal sampai agenda-agenda
rembug

pembangunan

yang

secara

langsung

ataupun

tidak

langsung

mengembangkan aset produktif yang lain. Dengan berbagai macam kelebihan ini,
pelaksanaan Program RTLH di Kelurahan Katonan sangat bagus dijadikan
sebagai rujukan dalam pelaksanaan

program perbaikan perumahan dan

permukiman lainya terutama dalam upaya mengembangkan aset produktif
komunitas suatu wilayah.

commit to user
107

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

VI.2. REKOMENDASI
Berdasar hasil studi yang telah dilakukan, maka rekomendasi yang diberikan
yaitu:
1. Perlu adanya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
program, sehingga berbagai program yang dilaksanakan bisa tepat sasaran dan
sesuai kebutuhan, sekaligus dapat menjadi sarana pembelajaran bagi
masyarakat dalam membangun wilayahnya di amsa yang akan dating.
2. Perlu adanya peningkatan porsi perhatian program terhadap pengembangan
aset-aset produktif komunitas, sehingga pelaksanaan program perbaikan
rumah bisa lebih bersifat berkelanjutan.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas dalam penerapan konsep pemberdayaan
masyarakat sehingga pelaksanaan Program RTLH atau sejenis bisa menjadi
sarana pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat.
4. Pentingnya sosialisasi

program secara menyeluruh

sehingga

konsep

pelaksanaan program bisa benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat.
5. Setiap program perbaikan rumah atau lingkungan hendaknya tidak hanya
mengembangkan aspek fisik saja, tapi juga lebih memperhatikan aspek
manusianya, sehingga masyarakat memiliki wawasan tentang pembangunan
dan termotivasi untuk lebih membangun lingkungannya tanpa harus
menunggu bantuan dari pemerintah.

VI.3. SARAN STUDI LANJUTAN
Saran bagi studi lanjutan terkait studi ini adalah :
1. Melakukan pembahasan dengan menggunakan pendekatan yang lebih variatif
dalam pencarian data antara lain dengan pendekatan kualitatif – kuantitatif
sehingga hasil dari penelitian bisa diketahui lebih pasti dan komprehensif.
2. Melakukan pembahasan-pembahasan tentang kebijakan-kebijakan terkait
program perbaikan hunian sehingga pelaksanaan Program RTLH di masa
datang bisa lebih baik dan sesuai dengan konsep yang sudah ditetapkan.
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3. Membahas tentang pengembangan program dengan melihat kelebihan dan
kakurangan pada kebijakan-kebijakan terkait maupun dari pelaksanaan
sebelumnya.
4. Melakukan pengkajian tentang peran-peran stake holder dalam pelaksanaan
Program RTLH sehingga membantu optimalisasi pelaksanaan selanjutnya.
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