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BAB III
TINJAUAN KHUSUS YAYASAN ARKOM INDONESIA
Bab ini membahas tentang biro konsultan tempat Praktik Kerja Profesi Arsitek
dilaksanakan, meliputi profil Yayasan Arkom Indonesia, fokus perancangan Yayasan Arkom
Indonesia, struktur organisasi, dan contoh proyek yang dikerjakan.
A. Profil Yayasan Arkom Indonesia

Gambar 1. Logo Yayasan Arkom Indonesia
Sumber: Profil Yayasan Arkom Indonesia, 2019

Yayasan Arkom Indonesia (YAI) merupakan sebuah platform nonformal yang terdiri
dari arsitek dan sejumlah profesional lainnya yang bekerja sama dengan masyarakat.
Kegiatan di YAI lebih berfokus pada konstruksi pasca bencana dan meng-upgrade
kampung serta konservasi kampung heritage. Dalam melakukan kegiatan, YAI berperan
sebagai fasilitator.
Yayasan Arkom Indonesia terinsipirasi dari professional yang melakukan
rekonstruksi pasca tsunami Aceh di bawah Urban Poor Linkage (UPLINK) Indonesia pada
tahun 2005–2007. Beberapa arsitek, insinyur, dan orang-orang yang terlibat
memperkenalkan pendekatan baru yaitu

people-driven. Setelah menyelesaikan

rekonstruksi tersebut, pihak yang terlibat beranggapan bahwa pengetahuan yang didapat
tersebut tidak boleh ditinggalkan. Hingga akhirnya pada bulan Juli 2007, beberapa pihak
yang telah terlibat bertemu di Yogyakarta dan sepakat untuk mendirikan organisasi baru
untuk menjaga ilmu yang telah didapat di Aceh.
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Dalam YAI, terdapat 3 metode kerja. Tahap pertama yaitu Community Mapping. Pada
tahap ini melakukan pemetaan potensi, masalah, serta solusi yang terdapat dari suatu
wilayah yang sudah melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi karena masyarakat
di daerah tersebut merupakan yang paling mengetahui apa yang dimiliki oleh daerahnya.
Tahap kedua yaitu Community Planning, yang merupakan tahap perencanaan dengan
menganalisis pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan tahap terakhir yaitu
Community Implementation yang merupakan tahapan eksekusi dari program yang akan
dijalankan di wilayah tersebut.

Gambar 2. Sejarah Yayasan Arkom Indonesia
Sumber: Profil Yayasan Arkom Indonesia, 2019
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B. Visi Dan Misi Yayasan Arkom Indonesia
Yayasan Arkom Indonesia memiliki visi yaitu kawasan permukiman yang lestari bagi
masyarakat marjinal dan memiliki misi mengembangkan kawasan permukiman yang
inklusif di Indonesia. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, YAI menggunakan
pendekatan Community-Driven, Integrated-sustainable approach: People, Planet, Profit.
Dan Local Knowledge and technology and Spirit “gotong royong”. Strategi yang
digunakan yaitu pengelolaan pengetahuan, pemberdayaan masyarakat dan advokasi,
pengarusutamaan arsitek komunitas, kewirausahaan sosial, pemanfaatan teknologi
informasi, dan kemitraan strategis.
C. Struktur Organisasi Yayasan Arkom Indonesia

Gambar 3. Struktur Organisasi Yayasan Arkom Indonesia
Sumber: Profil Yayasan Arkom Indonesia, 2019
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D. Komunitas Dampingan
1. Paguyuban Kalijawi

Gambar 4. Musyawarah Besar Paguyuban Kalijawi
Sumber: Syifa Pradnya, 2020

Paguyuban Kalijawi adalah jaringan yang berisi masyarakat bantaran Sungai
Gajahwong dan Sungai Winongo, khususnya kaum perempuan. Berangkat dari
kesamaan masalah yang mereka hadapi sebagai masyarakat yang tinggal di bantaran
sungai seperti masalah sanitasi, ekonomi, kesehatan, dan sampah, Paguyuban Kalijawi
mempunyai aktivitas utama berupa kegiatan menabung, renovasi dan pembangunan,
berjejaring, dan peningkatan kapasitas anggota.
Paguyuban Kalijawi adalah program percontohan community-based slum
upgrading yang diinisiasi oleh Yayasan Arkom Indonesia. Dimulai dari pendataan,
YAI mengorganisir komunitas untk mendokumentasikan lokasi-lokasi kampung
kumuh di sepanjang bantaran sungai di Yogyakarta, dan saling menjalin jejaring satu
sama lain dalam komunitas. YAI juga memperkenalkan penggunaan teknologi
alternatif seperti bambu untuk pembangunan indrastruktur dan perbaikan fasilitas
umum. Selain itu juga ada kegiatan tabungan untuk memfasilitasi renovasi rumah.
Hingga Mei 2015, asosiasi telah berkembang menjadi 217 anggota, dalam 23
kelompok, dan merenovasi 235 rumah secara mandiri.
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2. Paguyuban Pringgomukti
Paguyuban Pringgomukti terbentuk pada September 2014 yang terdiri dari lima
puluh (50) KK yang tinggal di lahan ngindung sejak 1930. Anggota paguyuban ini
tinggal di RT 29 dan RT 30 RW 08 di Pringgokusuman, Ngampilan, Yogyakarta.
Ngindung adalah konsep tradisional yang sistemnya menyewakan sebidang
tanah kepada orang lain dengan harga sewa yang murah (kurang dari Rp100.000,00
untuk setiap rumah setiap tahun) yang telah dilakukan di Yogyakarta sejak zaman
kolonial. Salah satu syarat yang diberikan oleh pemilik tanah kepada penyewa adalah
penyewa tidak diperbolehkan membangun rumah permanen (rumah dengan tembok),
sehingga semua rumah yang menempati lahan ngindung ini biasanya memiliki tipologi
rumah kotangan (rumah semi permanen, menggunakan kayu dan bambu). Penyewa
juga tidak boleh menyewakan atau memindahkan hak sewa kepada orang lain. Sistem
ngindung ini bersifat jangka panjang dan turun-temurun dan pemilik tanah memiliki
hak prerogatif setiap saat untuk memberhentikan kontrak.
Pada 2013, pemilik tanah Pringgokusuman berniat menjual tanahnya kepada
investor hotel berbintang. Setelah proses negosiasi dan kesepakatan antara pemilik
tanah dan pembeli selesai, penyewa diminta untuk segera membongkar rumahnya pada
Desember 2013, karena akan segera dibangun Hotel Bintang 4 yang diberi nama Hotel
Royal Darmo di atas tanah tersebut. Lima puluh (50) KK warga diberi santunan dana
sebesar 5-10 juta rupiah per keluarga. Karena masyarakat di sini sudah seperti satu
keluarga, maka mereka sepakat untuk tetap menjadi komunitas di masa depan, caranya
adalah dengan mengumpulkan dana ganti rugi dari pemilik tanah untuk mencari lahan
baru di lokasi lain yang terjangkau dan bisa dibagi menjadi lima puluh (50) kaveling.
3. Paguyuban Selaka Kotagede
Paguyuban Selaka Kotagede merupakan paguyuban yang anggotanya adalah
pengrajin perak di Kotagede. Anggota paguyuban ini kebanyakan adalah pengusahapengusaha perak skala kecil dan menengah. Produksi perak yang dihasilkan bervariasi
bentuk dan macam corak seninya. Pada paguyuban ini, terdapat kurang lebih 15-20
pengrajin perak. Sebagian dari bisnis yang mereka lakukan adalah berasal dari turun
temurun keluarga.
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E. Contoh Proyek Yang Dikerjakan Oleh Yayasan Arkom Indonesia
1. Proyek Penataan M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali)

Gambar 5. Kondisi Kampung Mrican
Sumber: Syifa Pradnya, 2020

Proyek ini merupakan proyek penataan Kawasan Bantaran Sungai Gajah Wong
yang dilaksanakan di Mrican, Sleman pada rentang tahun 2016-2018. Konsep M3K ini
diimplementasikan dengan memundurkan hunian di bantaran kali sejauh tiga (3)
meter, meninggikan bangunan, dan mengubah arah muka hunian menjadi menghadap
ke arah sungai. Jarak tiga (3) meter yang tersedia kemudian diubah menjadi jalan
lingkungan yang berfungsi sebagai jalan inspeksi dan evakuasi. Di bagian bawahnya
dibuat saluran drainase dan saluran limbah. Sepanjang jalan inspeksi juga dilengkapi
dengan jaringan hydrant. Proyek ini dikerjakan bersama Paguyuban Kalijawi,
Pemerintah Desa Caturtunggal Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan
Kemeterian PUPR.
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2. Pembangunan Rumah Renteng Keprabon

Gambar 6. Rumah Renteng Keprabon
Sumber: Perumahan Gotong Royong, 2020

Proyek yang dilaksanakan di Solo pada tahun 2014 ini merupakan buah dari
penataan kawasan bantaran Kali Pepe yang dilakukan YAI bersama Pemerintah Kota
Surakarta. Kegiatan yang dilakukan beragam, mulai dari advokasi dengan pemerintah
setempat, perencanaan tata ruang, perancangan desain kawasan dan hunian, serta
pengorganisasian masyarakat. Ruang Renteng yang diimplementasikan merupakan
hasil pemikiran masyakat setempat setelah melalui berbagai macam bimbingan dan
pendampingan yang dilakukan oleh YAI.
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Palu – Donggala
YAI mulai melakukan pendampingan kepada warga penyintas pasca bencana
tsunami yang melanda Kelurahan Mamboro Barat dan Kota Palu serta beberapa daerah
terdampak lainnya pada tahun 2018. Mulai dari proses persiapan, penentuan, dan
legalisasi lahan relokasi dilakukan dengan bekerja sama dengan BPD Palu, BPBD
Donggala, Puslitbang Bandung, Air Asia Foundation, dan Missereor. Skema yang
diterapkan adalah skema relokasi mandiri ex-situ kelompok. Lahan relokasi terletak
sekitar satu (1) kilometer ke arah Timur dari pemukimaman awal penyintas.
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