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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai community architecture, permukiman kumuh
dan cara menanggulanginya, serta revitalisasi fisik.
A. Community Architecture
Sejak tahun 1960-an di Amerika dan Eropa telah tumbuh gerakan menentang
pendekatan perencanaan dan perancangan teknis-rasional yang dominan pada masa itu,
serta juga memperjuangkan terbentuknya praktek profesional baru yang memiliki unsur
moral dan politik, berkeadilan sosial, dan membebri kekuasaan pengambilan keputusan
pada masyarakat (citizen empowerment). Gerakan ini kemudian menghasilkan beberapa
paradigma perencanaan dan perancangan partisipatif seperti Community Architecture
(Christopher dan Rossi, 2003). Jika diletakkan dalam konteks pendidikan, community
architecture dan community-based development adalah suatu pendekatan pembangunan
kota berkelanjutan melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberdayaan
masyarakat dan pranata sosial budayanya.
Community architecture dalam proses perancangan maupun pembangunan sebuah
lingkungan/kawasan kota menjadi dasar dalam menggerakkan dan mengoptimalkan
partisipasi masyarakat. Karena masyarakat dan kehidupannya merupakan realitas sosial
yang tidak boleh diabaikan, mereka merupakan potensi sekaligus pengguna setiap karya
arsitektur, sehingga antara masyarakat dan rancangan arsitektur seharusnya memiliki
kesesuaian.
Community based development mengisyaratkan pentingnya pembangunan yang
didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pola seperti itu memungkinkan
partisipasi masyarakat dapat dikembangkan secara optimal. Partisipasi merupakan
pemberdayaan (engagement) dari kelompok sasaran (affected group) dalam satu atau lebih
siklus proyek/program/kegiatan: desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi.
Masyarakat diajak untuk berperan dan didorong untuk berpartisipasi karena
masyarakat dianggap:
1. Mereka

mengetahui

sepenuhnya

tentang

permasalahan

dan

kepentingannya/kebutuhan mereka.
2. Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan
ekonomi masyarakatnya.
3. Mereka mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian di masyarakat
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4. Mereka mampu merumuskan solusi unuk mengatasi permasalahan dan kendala
yang dihadapi.
5. Mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana,
sarana dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan
produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya
yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan
SDM-nya sehingga berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang
kuat mampu mengurangi dan bahkan menghilangkan sebagian besar
ketergantungan terhadap pihak luar.
Penerapan paradigma community architecture dan community-based development
dapat diterapkan untuk menjawab kompleksitas kehidupan masyarakat perkotaan dan
permasalahan lingkungan fisik. Namun demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan
proses multi-disiplin, multi-approach dan harus simultan, yang melibatkan multi-pihak
(multi stakeholder) karena perubahan merupakan proses pergeseran hubungan antar
individu, antar kelompok atau perubahan institusi. Karena itu, pemberdayaan memerlukan
intervensi pada sejumlah faktor/elemen penting untuk dapat berlangsung, yang semua
elemen ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa proses perubahan pada aspek lainnya.
Membangun masyarakat yang berdaya, memiliki kepedulian, mau belajar dan
berubah, memahami berbagai perbedaan, memiliki tujuan dan nilai komunitas yang dapat
menjadi modal sosial untuk membangun lingkungan yang mereka tinggali merupakan
proses panjang yang harus dilakukan. Untuk sebuah tujuan yang sederhana harus dimulai
dengan membangun kesadaran individu, serta yang terpenting bagaimana setiap individu
masyarakat memahami permasalahan, hak, kewajiban serta tanggung jawab sosialnya
dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
Sekaitan dengan itu, pemberdayaan setidaknya harus berfokus pada empat aspek:
ekonomi, lingkungan, kelembagaan dan jaringan (networking) (Widaningsih, 2008), yaitu:
1. Penguatan ekonomi masyarakat dengan kegiatan unit usaha yang dapat
membantu kegiatan perekonomian masyarakat setempat.
2. Aspek lingkungan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam
mendesain

lingkungannya

(ruang

publik)

sesuai

kebutuhan

mereka,
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melaksanakan pembangunan, menggunakan dan yang terpenting bagaimana
memeliharanya agar hasil desain tersebut sustainable (berkelanjutan).
3. Penguatan kelembagaan lokal dan pendidikan masyarakat, aspek ini penting
dilakukan sebagai upaya penanaman pemahaman bersama atas pentingnya
lingkungan yang sehat yang dapat menunjang berbagai kegiatan kemasyarakatan
serta bagaimana semua pihak baik secara individual maupun kelembagaan
memiliki tanggungjawab bersama terhadap keberlanjutan lingkungannya.
4. Pengembangan jaringan (networking), aspek ini merupakan penguatan jejaring
kerjasama dengan lembaga/instansi formal (eksekutif dan legislatif), Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), maupun swasta. Dalam pengembangan jaringan ini
memungkinkan masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas untuk
bekerjasama dalam pembangunan lingkungan fisik dan sosialnya.
B. Permukiman Kumuh Dan Liar
1. Pengertian Permukiman Kumuh dan Liar
Permukiman kumuh dan liar sebenarnya mudah dirasakan dan dilihat daripada
dikatakan. Menurut Huque, permukiman kumuh sebagai terjemahan dari “marginal
settlement” atau “shanty town” yang di berbagai negara memperoleh nama tersendiri
seperti barriada (Peru), gececondu (Turki), buste (India), chika (Ethiopia), bidonville
(Afrika), dan sebagainya (Huque, Asraf, 1975:32).
Marginal settlement adalah lingkungan permukiman yang dihuni oleh
sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah akan tetapi kurang
didukung infrastruktur, fasilitas dan pelayanan sosial dan berkembang di luar proses
urbanisasi yang formal, maka tercakuplah kategori permukiman yang lazim disebut
kumuh (slums) dan liar (squatters). Slums adalah lingkungan permukiman yang absah,
legal dan permanen tetapi kondisi fisik lingkungannya semakin memburuk karena
kurang pemeliharaan, umur bangunan yang menua, ketidakacuhan atau karena
terbagi-bagi menjadi unit pekarangan rumah dan kamar yang semakin kecil.
Sedangkan squatters adalah lingkungan permukiman liar yang menempati lahan ilegal
(bukan daerah permukiman) seringkali tidak terkontrol dan tidak terorganisasi dengan
kondisi lingkungan dan bangunan yang sangat jelek tanpa dilayani oleh sarana dan
prasarana lingkungan (Drakakis Smith, David, 1979:24).
Permukiman kumuh tidak selalu liar, demikian juga permukiman liar tidak
selamanya kumuh. Hunian liar dikaitkan dengan status kepemilikan tanah, yaitu
17

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

hunian yang dibangun diatas tanah yang bukan haknya. Permukiman liar di kota
sebagian besar berada diatas tanah negara. Jadi apabila ada permukiman kumuh yang
menempati tanah negara atau bukan haknya merupakan permukiman kumuh sekaligus
liar.
2. Penanggulangan Permukiman Kumuh dan Liar
a. Program peremajaan kota (urban renewal), dimana merupakan proses yang sangat
mahal karena dihadapkan pada terbatasnya lahan dan tingginya nilai lahan
perkotaan.
b. Program perbaikan kampung (kampong improvement programme), dimana
berupaya meningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman diatas lahan
yang memiliki status legal (sesuai RTRW) yang secara fisik masih dimungkinkan
untuk melakukan perbaikan secara partial sehingga tidak harus melakukan
perombakan yang mendasar dan atau menggusur.
c. Rumah susun, dimana mempergunakan konsep membangun tanpa menggusur
dimana terdiri dari rumah susun sewa sederhana dan rumah susun sederhana KPR.
d. Relokasi (resettlement), dimana merupakan proses pemindahan penduduk dari
satu lokasi permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi baru
yang disiapkan sesuai dengan rencana pembangunan kota.
e. Konsolidasi lahan (land consolidation), dimana merupakan suatu model
pembangunan yang didasari oleh kebijakan pengaturan penguasaan lahan,
penyesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Tata Guna Lahan atau Tata
Ruang dan pengadaan tanah.
f. Pembagian lahan (land sharing).
g. Pengembangan lahan terarah (guide land development), dimana merupakan
alternatif penanganan pengendalian perkembangan daerah pinggiran yang
direncanakan untuk menampung kebutuhan perluasan daerah permukiman atau
kegiatan fungsional produktif lainnya.
3. Pendekatan dalam Kebijakan Komunitas
a. Pendekatan community development base yang berurusan dengan upaya
membantu komunitas untuk menolong dirinya sendiri. Pendekatan ini identik
dengan konsep pemberdayaan (people centered development) yang dikemukakan
Korten

(1992).

Paradigma

pembangunan

berpusat

pada

masyarakat

mencerminkan pergeseran peran pemerintah dari yang selama ini cenderung
sebagai subyek, penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator,
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koordinator, mobilisator, sistem pendukung dan peran lain yang mengarah pada
pelayanan tidak langsung. Sedangkan peran organisasi lokal, sosial, LSM dan
kelompok masyarakat lain ditempatkan sebagai agen pelaksana perubahan dan
pelayanan sosial pada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya.
b. Community service yang diarahkan untuk memperbaiki hubungan antara output
penyedia layanan dengan pengguna atau kliennya.
4. Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Friedmann (1992), ada beberapa strategi yang dapat dipergunakan
dalam proses pemberdayaan masyarakat, meliput:
a. Strategi fasilitasi, dimana dipergunakan ketika masyarakat yang dijadikan target
mengetahui ada masalah dan membutuhkan pengubahan, ada keterbukaan
terhadap bantuan dari luar dan keinginan pribadi untuk terlibat.
b. Strategi persuasif, berupaya membawa setiap perubahan melalui kebiasaan,
dimana pesan distruktur dan dipresentasikan.
c. Strategi re-edukasi, dimana melibatkan proses justifikasi rasional atas aksi yang
dilakukan.
d. Strategi kekuasaan, dimana efektif apabila fasilitator memiliki sumber-sumber
untuk memberikan bonus atau sanksi pada target serta memiliki kemampuan untuk
memonopoli akses.
Strategi di atas pada dasarnya mempunyai tiga arah: pertama, pemihakan dan
pemberdayaan masyarakat miskin (pro-poor); kedua, pemantapan otonomi dan
pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang
mengembangkan peran serta masyarakat; ketiga, modernisasi melalui penajaman dan
pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada
masyarakat lokal.
Aksi pemberdayaan diharapkan menciptakan proses berkelanjutan melalui proses
sebagai berikut:
a. Proses konvergensi, dimana antar anggota kelompok melakukan reposisi dengan
penggalangan sumberdaya, dengan demikian sektor kerakyatan dapat melepaskan
diri dari posisi marginalnya sehingga terjadi peningkatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan.
b. Proses sinergik antar pelaku pembangunan, yang berarti terjadi interaksi diantara
komponen sistem yang menghasilkan keluaran yang lebih besar. Proses ini
selanjutnya diharapkan menghasilkan kinerja sistem yang lebih baik.
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c. Proses sibernetik, yang berarti suatu sistem diharapkan dapat mengatur dirinya
sendiri yang memungkinkan kelompok masyarakat bertumbuh dengan sendirinya
atau swadaya.
C. Revitalisasi Fisik
1. Pengertian Revitalisasi
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang
Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai
lahan/ kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat
meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (pasal 1 ayat 1).
Menurut Danisworo, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali
suatu kawasan atau bagain kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi
menagalami kemunduran (degradasi). Skala revitalisasi ada dua tingkatan, yaitu
makro atau mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek
fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu
mengenali dan memanfaatkan potansi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi,
dan citra tempat).
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa revitalisasi adalah upaya
mendaur ulang (recycle) dengan tujuan memvitalkan kembali fungsi utama atau
mengembalikan fungsi utama yang telah pudar sebelumnya.
2. Langkah-Langkah Revitalisasi
Berikut merupakan langkah-langkah melakukan revitalisasi menurut pedoman
revitalisasi menurut Peraturan Menteri Nomor 18/PRT/M/2010 adalah sebagai berikut:
a. Menentukan kriteria hal yang akan dilakukan revitalisasi, kriteria tersebut
diantaranya adalah pemilihan sistem yang akan direvitalisasi, serta melihat
seberapa besar penurunan produktivitas kerja.
b. Memberikan penilaian terhadap hal yang akan direvitalisasi, meliputi vitalitas
sistem yang akan dibuat serta penilaian terhadap produktivitas kerja dari sistem
yang akan dijalankan.
c. Melihat potensi keberhasilan revitalisasi dengan cara mempertimbangkan
keefektifan hasil dari revitalisasi yang telah dibuat dengan membuat rancangan dari
sistem yang akan direvitalisasi.
d. Pengelompokan kegiatan, serta kompleksitas hal yang akan direvitalisasi.
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3. Rencana Revitalisasi
Dalam melakukan revitalisasi, harus melakukan konsultasi kepada pihak-pihak
yang terkait. Berikut merupakan skenario atau rencana revitalisasi kawasan yang harus
dipertimbangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18:
a. Konsepsi revitalisasi.
b. Indikasi revitalisasi yang memengaruhi vitalitas hal yang belum terbedaya seperti
mengalaminya penurunan fungsi hal yang harus diberdayakan lagi.
c. Indikasi revitalisasi seperti fungsi, dan pemanfaatan revitalisasi tersebut.
d. Peningkatan kegunaan hal yang akan direvitalisasi
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