BAB I. PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan terkait gambaran umum obyek rancang-bangun yang
meliputi pengertian judul, latar belakang, permasalahan dan persoalan, lingkup dan batasan,
metode dan sistematika penulisan sebagai acuan dasar penyusunan konsep perencanaan dan
perancangan.
A. Judul
Judul dari konsep perencanaan dan perancangan ini adalah “Redesain Kampung
Code Romo Mangun dengan Prinsip Perancangan Disaster Risk Management”.
B. Pengertian Judul
1. Redesain
Redesain adalah kata adaptasi terjemahan dari redesign yang merupakan
penggabungan dua kata; re dan design. Dalam Bahasa Inggris, re digunakan
untuk menjelaskan sesuatu hal yang diulang, sedangkan design memiliki
pengertian suatu rancangan bentuk, pola, dan garis tertentu (Oxford Dictionary).
Redesain sendiri menurut KBBI memiliki pengertian rancangan ulang
berdasarkan produk sebelumnya. Berdasarkan himpunan pengertian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa redesain memiliki pengertian suatu perancangan ulang
berupa bentuk atau pola tertentu dari suatu obyek yang telah ada.
2. Kampung Code Romo Mangun
Kampung merupakan salah satu bentuk pemukiman di Indonesia, menurut
Ever (1985) dalam Widjaja (2013) kampung adalah suatu desa yang masih
mempertahankan keasliannya yang berkembang dan bergabung menjadi bagian
dari dinamika perkotaan. Kampung sering juga disebut sebagai kampung-kota
adalah pemukiman yang terbentuk dari sistem segregasi etnis yang merupakan
imbas dari kegiatan ekonomi formal, informal, dan sub sistem (Murray, 1994
dalam Widjaja, 2013). Secara epistemologi, masyarakat terhimpun dalam suatu
kota di lokasi yang sama melalui tujuan yang sama dan membentuk suatu sistem
bermukim secara langsung dapat dikatakan sebagai pengertian kampung.
Kampung Code Romo Mangun adalah salah satu permukiman kampungkota yang berada pada kawasan administrasi Kecamatan Gondokusuman,

1

Kelurahan Kotabaru, Yogyakarta. Kampung Code Romo Mangun atau secara
administratif Kampung Code Gondolayu adalah permukiman kumuh-ilegal yang
berada pada bantaran Kali Code, tepatnya dibawah jembatan Gondolayu dengan
luas permukiman 6.458 m2.
3. Disaster Risk Management (DRM)
Dalam buku panduan Disaster Risk Management (DRM) oleh Stephan
Baas dan rekan (2008) dikemukakan bahwa prinsip DRM adalah suatu konsep
kerangka kerja manajemen bencana meliputi mitigasi, prevensi, preparasi, dan
respon bertujuan untuk melakukan pengembangan ke arah resilient. Tujuan
utama prinsip Disaster Risk Management (DRM) adalah membangun
kemampuan meminimalisir kerentanan dan resiko bencana melalui masyarakat
menuju pembangunan berkelanjutan. Merangkum kedua penjelasan tersebut,
Disaster Risk Management (DRM) merupakan suatu upaya mewujudkan
pembangunan berkelanjutan terhadap masyarakat atau sistem terdampak
bencana melalui konsep mitigasi, prevensi, preparasi, dan respon perencanaan.
4. Pengertian Keseluruhan Judul
Redesain Kampung Code Gondolayu dengan Prinsip Perancangan
Disaster Risk Management (DRM) memiliki pengertian bahwa proyek tugas
akhir ini merupakan perencanaan dan perancangan ulang terhadap pola dan
tatanan Kampung Code Romo Mangun dengan konsep perencanaan dan
perancangan yang berorientasi pada prinsip Disaster Risk Management (DRM).
Konsep perencanaan dan perancangan pada redesain Kampung Code Romo
Mangun akan berporos pada kerangka kerja DRM dalam mewujudkan
pengembangan berkelanjutan kampung dalam mengatasi permasalahan lokal
yang terjadi.
C. Latar Belakang
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan
penduduk mencapai 1.218 orang/km2 (Badan Pusat Statistik, 2020) dengan jumlah
penduduk 2,8 juta kepala. Total jumlah penduduk ini tersebar di lima daerah
kota/kabupaten administratif; Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Yogyakarta, dan
Bantul. Di antara kelima daerah, nilai pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta
adalah yang paling tinggi setelah Kabupaten Sleman. Kecenderungan pertumbuhan
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yang berpusat pada kota, hingga saat ini masih menjadi tren pertumbuhan penduduk
di Kota Yogyakarta.
Kepadatan penduduk kota dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain
kondisi ekonomi, angka kelahiran, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi (Adam,
2012). Kepadatan penduduk yang tinggi juga dialami beberapa kecamatan di Kota
Yogyakarta terutama Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Gondokusuman
(Tabel 1.1). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta pada Tabel
1.1, 20% penduduk Kota Yogyakarta bertempat tinggal di Umbulharjo, dan 12%
penduduk tinggal di Kecamatan Gondokusuman. Kepadatan penduduk pada
Kecamatan Gondokusuman mencapai 13 jiwa/km2, sedangkan Kecamatan
Umbulharjo mencapai 26 jiwa/km2.
Menurut Parfit (2004), grafik pertumbuhan penduduk berlawanan dengan
grafik kualitas kehidupan penduduk perkotaan, sehingga apabila terjadi fenomena
overpopulasi pada suatu kota, maka berdampak pada kualitas hidup perkotaannya.
Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta menurut Jenis Kelamin (2013)
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)
Kecamatan
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
Persentase
Mantrijeron

15739

16644

32383

8.04

Kraton
Mergangsan
Umbulharjo
Kotagede
Gondokusuman
Danurejan

8526
14713
38943
16427
22431
9233

9348
15252
42130
16559
23904
9531

17874
29965
81073
32986
46335
18764

4.44
7.44
20.13
8.19
11.51

Pakualaman
Gondomanan
Ngampilan
Wirobrajan
Gedongtengen
Jetis

4623
6237
7779
12868
8372
11719

4910
7090
8917
12543
9211
12273

9533
13327
16696
25411
17583
23992

2.37
3.31
4.15
6.31
4.37
5.96

36757
402679

9.13
100.00

Tegalrejo
18102
18655
Kota Yogyakarta
195712
206967
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2013

4.66

Terjadinya overpopulasi pada daerah perkotaan menuntut banyaknya konversi lahan
produktif menjadi area pemukiman. Kebutuhan akan pemukiman yang terus
meningkat sedangkan ketersediaan tanah semakin kecil memberikan dampak
signifikan pada kondisi bermukim masyarakat perkotaan, terutama bagi masyarakat
dengan kondisi ekonomi yang rendah.
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Sebagaimana disebutkan Parfit (2004) bahwa kepadatan penduduk yang
berlebihan akan berakibat pada kesenjangan ekonomi yang tinggi, begitu pula
kondisi perkampungan di Kota Yogyakarta identik dengan masyarakat dengan
kemapaman ekonomi yang rendah. Kota Yogyakarta dengan angka kepadatan
penduduk yang cukup tinggi, hingga saat ini terus mengalami permasalahan pokok
berupa keterbatasan penyediaan lahan pemukiman, meningkatnya rumah tangga
yang menempati RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), dan potensi pertumbuhan
pemukiman kumuh. Kecamatan dengan jumlah pemukiman kumuh terbanyak
merupakan Kecamatan Umbulharjo dengan total 75,20 ha, diikuti oleh Kecamatan
Tegalrejo, Gondokusuman, dan Jetis dengan jumlah rata-rata 25,4% dari luas total
area Kecamatan yang bersangkutan. Meskipun hingga tahun ini Pemerintah Daerah
terus bekerja untuk menekan jumlah pemukiman tidak layah huni, bantaran Kali
Code masih menjadi lokasi paling banyak ditemukannya rumah tidak layak huni
(RTLH).
Kali Code merupakan salah satu sungai terbesar di Kota Yogyakarta, arus
sungainya membelah Kota Yogyakarta tepat melalui jantung kota. Lokasi Kali Code
yang sangat strategis menjadikannya sangat diminati untuk dihuni sejak tahun 1970an. Sejak dahulu, permukiman di Kali Code identik dengan masyarakat miskin yang
berorientasi pada ekonomi ketimbang kenyamanan tempat tinggal. Di antara
banyaknya permukiman yang berdiri di bantaran Kali Code, Kampung Code
Gondolayu merupakan permukiman tidak layak huni yang berada di pusat Kota
Yogyakarta. Permukiman yang berdiri di atas bantaran sungai ini menarik perhatian
publik semenjak proyek penataan yang diinisiasi oleh arsitek Romo Mangunwijaya
pada tahun 1992. Berkat turun tangan Romo Mangunwijaya, Kampung Code yang
hampir mengalami penggusuran sampai saat ini masih terus berkembang hingga
lahan permukiman sendiri menjadi sesak dan tidak tertata.
Kampung Code Gondolayu atau yang lebih akrab disebut Kampung Code
Romo Mangun merupakan salah satu contoh nyata pertumbuhan populasi yang
berlebihan pada permukiman kampung-kota dengan mayoritas penduduk
berpendapatan rendah. Kampung Code dengan luasan area pemukiman 6.548 m2
menurut data administrasi pada tahun 2020 dihuni hingga 224 jiwa/67 Kepala
Keluarga. Data ini menunjukkan bahwa angka kepadatan penduduk Kampung Code
telah mencapai 36,6 jiwa/km2. Kepadatan tinggi ini tervisualisasikan pada kondisi
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kampung yang sangat padat dan tidak menyisakan banyak ruang-ruang terbuka
(Vinandita, 2020).
Kepadatan penduduk yang tinggi pada Kampung Code ini didasari oleh latar
belakang pendidikan yang rendah sehingga banyak penduduk yang mengabaikan
himbauan Keluarga Berencana (Rohmi, 2017). Selain latar belakang pendidikan,
kondisi kemapaman ekonomi penduduk memaksa penduduk untuk tetap tinggal di
Kampung Code Gondolayu karena tidak mampu pindah ke permukiman yang lebih
layak. Pemekaran internal penduduk menyebabkan kebutuhan akan hunian terus
bertambah, sayangnya pertumbuhan hunian menjadi tidak tertata karena
keterbatasan kemampuan penduduk dalam membangun rumah.
Keterbatasan kemampuan penduduk dalam membangun menyebabkan
pembangunan hunian tidak tertata karena pembangunan dilakukan secara spontan.
Kondisi lahan yang sempit memperparah kondisi kelayakan sirkulasi dan fasilitas
umum permukiman. Kawasan permukiman hanya menyisakan kurang dari 7%
areanya sebagai area sirkulasi. Pertumbuhan hunian permanen yang tidak tertata
mengakibatkan permukiman mengalami pendangkalan. Pendangkalan permukiman
yang berada di bantaran sungai berarti mengurangi jumlah area resapan sungai. Hal
ini berdampak pada keselamatan permukiman jika debit sungai terlalu besar.
Lokasi Kampung Code Gondolayu yang berada pada bantaran sungai,
menjadikan keberadaan pemukiman ini sangat rawan terhadap bencana banjir.
Fenomena banjir yang terjadi di Kampung Code bukan hanya disebabkan oleh banjir
50 tahunan saja melainkan juga banjir lahar dingin erupsi Merapi, dan kondisi
ekologi sungai yang semakin menurun karena keberadaan permukiman (Idham,
2018). Fenomena banjir yang sangat berdampak pada permukiman adalah banjir
akibat Erupsi Merapi tahun 2006 dan 2010 menyebabkan pendangkalan pada area
pemukiman. Permukiman saat ini mengalami kondisi kritis akibat banjir lahar dingin
tersebut. Keadaan kritis ini menghambat pemerintah daerah dalam menemukan
solusi tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap permukiman
Kampung Code Gondolayu.
Terlepas dari tingginya kepadatan penduduk dan kondisi lahan yang
berbahaya, Kampung Code Gondolayu ini juga berdiri pada Sultan Ground. Seluruh
hunian yang ada berpegang pada hak pakai atas tanah yang diatur oleh Sri Sultan HB
X sebagai pemilik tanah. Status permukiman ini menandakan bahwa sewaktu-waktu
dapat terjadi kesepakatan penataan ulang, relokasi, atau penggusuran permukiman
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apabila dikehendaki oleh pemilik tanah. Kemungkinan terhadap penggusuran
tersebut mengancam keberlanjutan warisan budaya Kampung Code Romo Mangun
yaitu desain asli Romo Mangun yang merupakan bagian dari citra kota.
Desain asli permukiman oleh Romo Mangun merupakan desain yang
berasal dari studi partisipatif dengan berbagai pihak dan warga setempat. Desain
huniannya secara khusus memiliki ciri khas dan identitas Romo Mangun. Selain
keunikan desainnya, program penataan hunian ini bahkan menerima penghargaan
international ‘Aga Khan’. Warisan budaya kampung ini berusaha dipertahankan oleh
penduduk setempat namun kondisinya mengalami kerusakan material, beberapa
bahkan terancam rusak permanen. Keberadaan warisan budaya kampung merupakan
identitas utama Kampung Code Romo Mangun, dan juga saksi sejarah karya Romo
Mangun terhadap peracangan Kota Yogyakarta. Kebertahanan warisan budaya ini
sangat berpengaruh pada prospek penataan permukiman Kampung Code.
Isu penataan Kampung Code Romo Mangun tidak dapat dipisahkan dari isu
bencana, kondisi ekologis sungai, dan warisan budaya setempat. Menurut Khudori
(2002), keberlanjutan Kampung Code Romo Mangun harus melalui perbaruan
program dan penataan ulang agar kondisi kampung tidak kembali menjadi kampung
kumuh dan menjadi momok negatif Kota Yogyakarta. Pengembangan kampung
harus mempertimbangkan tidak hanya kondisi fisik, tetapi juga kondisi ekologis
sungai. Solusi terbaik dalam merencanakan penataan ulang Kampung Code Romo
Mangun adalah dengan penataan mikro dalam aspek fisik, sosial, dan ekologis yang
terintegrasi dengan kondisi eksisting sosial dan spasial Kampung Code Romo
Mangun. Penataan kawasan ini akan diwujudkan dalam revitalisasi hunian asli,
demolisasi bangunan permanen yang beresiko terdampak banjir, penguatan identitas
kampung sebagai citra kota, serta pemulihan tatanan kawasan yang tahan terhadap
resiko banjir.
Konsep penataan ulang Kampung Code Romo Mangun adalah dengan
merencanakan permukiman yang layak huni, menjamin perkembangan kehidupan
penduduk, namun tidak menganggu keberadaan dan fungsi sungai yaitu Kali Code.
Prinsip perancangan Disaster Risk Management merupakan rekayasa program
dengan tujuan meminimalisir kerentanan dan resiko yang dihadapi suatu sistem
karena bencana atau gangguan tertentu. Prinsip DRM memiliki kerangka kerja yang
bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan sistem melalui aspek
fisik, sosial, sumber daya, dan finansial. Melalui prinsip DRM (Baas, 2008) ini
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diharapkan penataan ulang kawasan Kampung Code Romo Mangun dapat
memperbaiki kualitas spasial permukiman, menciptakan kondisi ekologis yang
aman, dan melindungi aspek warisan budaya yang signifikan.
D. Permasalahan dan Persoalan
1. Permasalahan
Permasalahan dalam konsep perencanaan dan perancangan ini adalah
bagaimana menciptakan permukiman Kampung Code Romo Mangun di
bantaran Kali Code melalui penataan ulang kawasan dengan prinsip Disaster
Risk Management (DRM). Penataan ulang kawasan Kampung Code Romo
Mangun harus berorientasi pada mitigasi bencana banjir, revitalisasi warisan
budaya, dan perbaikan kualitas kawasan.
2. Persoalan
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, adapun beberapa
persoalan yang harus diselesaikan yaitu:
a. Bagaimana merestorasi siklus air dalam kawasan maupun bangunan sebagai
upaya mitigasi bencana banjir sungai?
b. Bagaimana menciptakan program ruang sehingga dapat meningkatkan
kualitas spasial permukiman?
c. Bagaimana melakukan konservasi dan revitalisasi terhadap warisan budaya
sebagai penguatan identitas Kampung Code Romo Mangun?
E. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan dari redesain kawasan Kampung Code Gondolayu ini adalah untuk
menghasilkan perencanaan dan perancangan desain yang terintegrasi dengan
konsep manajemen resiko bencana banjir, revitalisasi, dan keamanan bermukim
sehingga dapat memperbaiki kualitas permukiman serta mempertahankan nilainilai warisan budaya setempat melalui prinsip perancangan Disaster Risk
Management.
2. Sasaran
Sasaran dari penataan kawasan Kampung Code Gondolayu dalam
menjawab persoalan yang telah disusun adalah:
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a. Mampu mewujudkan konsep integrasi siklus air pada kawasan dan bangunan
sebagai respon mitigasi bencana banjir sungai.
b. Mampu memperoleh konsep land use planning berupa program ruang yang
meningkatkan kualitas spasial permukiman.
c. Mampu memperoleh konsep revitalisasi dan konservasi untuk menguatkan
identitas Kampung Code Romo Mangun sebagai citra kota.
F. Lingkup dan Batasan
1. Lingkup
Lingkup pembahasan pada konsep perencanaan dan perancangan ini
dibatasi dalam lingkup teori Disaster Risk Management (DRM), Design for
Flooding oleh Donald Watson dan Michele Adams, teori evaluasi purna huni,
tinjauan tektonika arsitektur Y.B. Mangunwijaya, dan teori preservasi dan
konservasi untuk menyusun konsep redesain kawasan Kampung Code
Gondolayu Yogyakarta.
2. Batasan
Perencanaan dan perancangan konsep redesain kawasan Kampung Code
Gondolayu ini dibatasi hingga jangka waktu 20 tahun ke depan yang akan
mempengaruhi pertimbangan kondisi lingkungan, gangguan yang mungkin
terjadi, dan gambaran skenario pertumbuhan penduduk setempat.
G. Sistematika Penulisan
1. Sistematika Konsep
a. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pengertian judul, latar belakang,
permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan, dan
sistematika penulisan buku konsep Redesain Kampung Code Gondolayu
dengan Prinsip Perancangan Disaster Risk Management.
b. BAB II TINJAUAN TEORI
Pada bab ini akan dipaparkan terkait tinjauan literatur yang relevan dalam
penyusunan buku konsep Redesain Kampung Code Gondolayu dengan
Prinsip Perancangan Disaster Risk Management yang terdiri dari teori
Disaster Risk Management, tinjauan penataan kawasan, tinjauan desain
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mitigasi banjir, tinjauan tektonika arsitektur Y.B. Mangunwijaya, tinjauan
preservasi, dan studi preseden.
c. BAB III METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan
meliputi bagan metode penelitian, identifikasi isu, pengumpulan data,
analisis data, sintesis data, dan transformasi desain.
d. BAB IV TINJAUAN DATA
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai data-data terkait lokasi penelitian,
peraturan-peraturan yang berlaku, dan kondisi eksisiting setempat yang
relevan.
e. BAB V ANALISIS PERENCANAAN ARSITEKTUR
Bab ini akan menjabarkan mengenai deskripsi proyek terkait, visi dan misi,
evaluasi purna huni, analisis tapak (makro), dan analisis hunian (mikro).
f. BAB VI ANALISIS PERANCANGAN ARSITEKTUR
Bab ini akan menjabarkan mengenai analisis tapak (makro), analisis hunian
(mikro), analisis struktur, dan analisis utilitas.
g. BAB VII KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Bab ini akan menjabarkan hasil analisis yang berupa konsep konsep tapak
(makro), konsep hunian (mikro), konsep struktur, dan konsep utilitas yang
akan menjadi acuan dalam proses desain.
2. Sistematika Studio
a. Skematik Desain
Tahap ini adalah proses penerjemahan konsep ke dalam bentuk desain yang
skematik.
b. Detailed Engineering Drawing (DED)
Tahap ini merupakan penyusunan gambar-gambar detail seperti siteplan,
situasi, denah, tampak, potongan, dan detail-detail pendukung desain.
c. Laporan Desain dan Presentasi
Tahap ini merupakan penyusunan panel desain yang mencakup secara
keseluruhan desain dan proses desain yang mencakup skematik desain,
gambar kerja, dan ilustrasi obyek rancangan.
d. Presentasi
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