KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Akhir Kajian
Kebijakan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kumuh Di DIY dapat disusun dalam
laporan ini.
Kajian ini diselenggarakan oleh DPRD DIY untuk melakukan kajian akademik secara
mendalam dan komprehensif tentang landasan filosofis, yuridis dan sosiologis mengenai arti
penting kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh; dan melakukan kajian
akademik untuk mengevaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap kebijakan
perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.
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Tim kajian mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu
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kelancaran kajian ini. Semoga kajian ini dapat dimanfaatkan dalam usaha untuk bahan

Yogyakarta,

Agustus 2019
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kebijakan peninjauan kembali terhadap keberadaan pemukiman kumuh di DIY.
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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi oleh
sebagian masyarakat berpenghasilan rendah. Data BPS menyebut pada tahun 2015 masih
terdapat sebanyak 17,2% warga yang tidak memiliki rumah (Maisona, 2017). Pemerintah
mencatat selisih pasokan dan permintaan rumah atau backlog sebesar 13,5 juta unit rumah,
di mana kebutuhan rumah baru sebanyak 800.000 unit rumah per tahun hanya dapat
dipenuhi setiap tahunnya sebanyak 400.000-500.000 unit rumah (presidenri.go.id). Laju

Y

inflasi yang mendorong naiknya harga rumah, pertumbuhan penduduk, dan semakin

DI

mahalnya harga tanah mahal menyulitkan akses masyarakat terhadap perumahan.
Bencana alam yang banyak memakan korban warga masyarakat akhir-akhir ini juga

D

mencerminkan persoalan perumahan rakyat. Masih banyak warga masyarakat yang tinggal

PR

di daerah rawan bencana longsor dan luapan sungai, maupun tempat-tempat tidak layak
lainnya. Data pemerintah menyebutkan pada tahun 2017 masih terdapat sebanyak 3,4 juta
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rumah tidak layak huni, beserta 38.000 hektar daerah kumuh di perkotaan. Persoalan
perumahan juga dirasakan oleh para buruh berpenghasilan rendah yang hanya sanggup
mengontrak rumah sederhana dengan biaya yang juga tidak murah. Secara visual
ketimpangan nampak di mana elit memiliki banyak tanah luas dan rumah mewah,
sedangkan rakyat kebanyakan punya satu pun susah.

Pemerintah sudah mencanangkan Program Sejuta rumah, khususnya yang

et

menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, yang dibiayai melalui skim Fasilitas Likuiditas
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Pembiayaan Perumahan (FLPP) berupa DP 1% dan subsidi bunga KPR 5%. Pada saat yang
sama pemerintah menjalankan program rumah layak huni melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK) perumahan yang juga ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun
2017 telah dialokasikan bantuan renovasi rumah sebanyak 1.038 trilyun dan diproyeksikan
meningkat menjadi sebesar 1.998 trilyun pada tahun 2018. Bappenas mencatat pada
Agustus 2017, dari pagu DAK perumahan Rp 1.038 triliun telah direalisasikan 204,5 miliar
atau 19,7 persen. Sedangkan untuk tahun 2018, DAK reguler sebesar Rp 1,25 triliun untuk
71.900 unit dan DAK afirmasi Rp 745 miliar untuk 28.100 unit rumah (presidenri.go.id).
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa melalui skema
pembiayaan

kementerian/lembaga

sedang

dibangun

85.000

unit

rumah

swadaya/susun/khusus untuk buruh, nelayan, dan PNS, serta 12.800 unit rumah
susun/khusus untuk TNI/Polri. Melalui skema FLPP dibangun 4.000 unit rumah susun dan
231.700 unit rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan melalui
1
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skema Perumnas, Bapertarum, dan BPJS sedang dibangun 666.000 unit rumah, yang terdiri
dari 36.000 unit oleh BUMN Perumnas, 500.000 unit oleh BPJS Ketenagakerjaan 100.000
unit oleh Bapertarum-PNS, dan 30.000 unit hunian dibangun oleh Pemerintah Daerah. Total
perumahan yang dibangun pemerintah selama tahun 2015-2017 sebanyak 2,4 juta unit.
Dalam konteks daerah, sebagai Kota besar, D.I. Yogyakarta tentu memiliki masalah
dengan kawasan kumuh. Pada umumnya kawasan kumuh di D.I. Yogyakarta berada di
bantaran sungai antara lain: Kali Winongo di sebelah barat, kali Code di bagian tengah dan
Kali Gajah wong di bagian timur. Ada beberapa perkampungan kumuh juga seperti Kampung
Code, Kampung Ratmakan, Kampung Papringan, Kampung Ledhok Timoho dan masih
banyak lagi kampung-kampung di sepanjang sungai yang saat ini sudah padat penduduk
maupun bangunannya.
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Mengacu amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perda DIY

D

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
DIY 2017-2022, sasaran pembangunan urusan bidang perumahan adalah tersedianya

PR

sarana dan prasarana dasar permukiman di kecamatan miskin yang kinerjanya diukur
menggunakan indikator persentase sarana dan prasarana dasar permukiman di kecamatan

ar
ia
tD

miskin.

Melalui program konkuren antara APBN, APBD DIY dan Kabupaten/Kota pada tahun
2017 telah berhasil menangani rumah tidak layak huni sebanyak 5.716 unit, sehingga jumlah
rumah tidak layak huni sampai dengan akhir tahun 2017 tersisa sebanyak 65.697 unit dari
91.200 unit rumah tidak layak huni (RPJMD 2012). Dengan demikian jumlah rumah layak

et

huni di DIY pada akhir tahun 2017 adalah sejumlah 1.038.233 – 65.697 = 972.536 unit atau
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setara dengan 93,67%. Dalam arti lain, jumlah rumah tidak layak huni di DIY adalah
sebanyak 6,33%.

Distribusi rumah tidak layak huni di DIY paling banyak di Kabupaten Sleman sekitar
14.000 rumah, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebanyak 13.500 rumah, Kabupaten Kulon
Progo sekitar 6000 rumah, Kabupaten Bantul sekitar 3800 rumah, dan Kota Yogyakarta
sekitar 3000 rumah. Selengkapnya distribusi banyaknya rumah tidak layak huni di DIY dapat
dilihat di bagan di bawah ini (Dinas PUP_ESDM DIY, 2018):
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Gambar 1.1. Distribusi Rumah Tidak Layak Huni di DIY
Sumber: Dinas PUP_ESDM DIY, 2018

Adapun backlog kepemilikan rumah di DIY pada tahun 2016 adalah sebanyak 250.000

et

rumah, sedangkan backlog kepenghunian rumah sebanyak 90.000 rumah, seperti terlihat
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dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.2. Backlog Rumah di DIY Tahun 2016
Sumber: Dinas PUP_ESDM DIY, 2018
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Untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman di
kecamatan miskin, didukung melalui Program Pengembangan Perumahan, Program
Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Program Pengurangan Kawasan Kumuh. Target
penanganan lokasi kumuh berdasarkan RPJMD 2012 – 2017 sebanyak 107 lokasi, sampai
dengan tahun 2016 telah tertangani 58 lokasi kumuh, dengan 10 lokasi penanganan kumuh
di tahun 2017 maka jumlah lokasi kumuh yang tertangani sampai dengan akhir tahun 2017
sebanyak 68 lokasi atau 63,55%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD
perubahan tahun 2017 telah mencapai 105,92%. Namun dalam hal ini masih terdapat
36,45% lokasi kumuh yang masih perlu penanganan Pemerintah dan berbagai pihak terkait
di DIY.
Berdasar luasan lahan kawasan kumuh di DIY yang dibawah kewenangan Pemerintah
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Pusat dengan luasan lebih dari 15 ha tersebar paling luas di Kabupaten Kulon Progo
sebesar 240 ha, diikuti Kota Yogyakarta seluas 200 ha, Kabupaten Gunungkidul seluas 140

D

ha, Kabupaten Sleman seluas 60 ha, dan Kabupaten Bantul seluas 30 ha. Distribusi luasan
kawasan kumuh masing-masing Kabupaten/Kota di DIY dapat dilihat dalam bagan di bawah
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Gambar 1.3. Kawasan Kumuh di DIY yang Ditangani Pusat
(@ lebih dari 15 ha)

Sementara itu kawasan kumuh di DIY yang di bawah penanganan Provinsi dengan
luasan antara 10-15 ha tersebar paling luas juga di Kabupaten Kulon Progo seluas 38 ha,
diikuti Kota Yogyakarta seluas 36 ha, Kabupaten Sleman seluas 23 ha, dan Kabupaten
Bantul seluas 11 ha. Selengkapnya distribusi luasan kawasan kumuh di DIY pada masingmasing Kabupaten/Kota di DIY dapat dilihat di bagan di bawah ini:
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Gambar 1.4. Kawasan Kumuh di DIY yang Ditangani Provinsi
(10 – 15 ha)

Adapun kawasan kumuh di DIY yang ditangani Kabupaten/Kota dengan luasan kurang
dari 10 ha untuk kawasan kumuh terluas terdapat di Kabupaten Sleman seluas 75 ha, diikuti
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Kabupaten Bantul seluas 35 ha, Kabupaten Gunungkidul seluas 24 ha, Kota Yogyakarta
seluas 23 ha, dan Kabupaten Kulon Progo seluas 12,5 ha. Selengkapnya distribusi luasan
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kawasan kumuh yang ditangani Kabupaten/Kota dapat dilihat di bagan di bawah ini:
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Gambar 1.5. Kawasan Kumuh di DIY yang Ditangani Kabupaten/Kota
(@ kurang dari 10 ha)

Apabila dikaitkan dengan Isu strategis RPJMD 2017-2022 program perumahan dan
pemukinan kumuh, yaitu : 1. Belum optimalnya Pengembangan sistem perumahan dan
permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat
baik di perkotaan maupun di perdesaan 2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman 3.
Pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh Maka secara skala, pemukiman kumuh
dapat dilihat dari PSU sebab dengan PSU yang tidak layak maka akan muncul kekumuhan.
Pelaksanaan kegiatan di Tahun 2011 meliputi Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten
Bantul, sedangkan tahun 2012 meliputi 5 kawasan dalam 3 kabupaten. Peningkatan
anggaran mencapai 50%, namun terjadi sedikit penurunan capaian.
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Pada

RPJMD

2017-2022,

Pemerintah

Daerah

DIY

mempunyai

program

pengembangan perumahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh yang pada tahun
pertama mempunyai target sebesar 7,62% untuk pengurangan rumah tidak layak huni,
7,19% untuk penyediaan kawasan pengembangan perumahan, dan 39,8% untuk
penanganan kawasan kumuh, dan 20% untuk penyedaan PSU layak di kawasan
pemukiman.
Berdasarkan berbagai permasalahan dan data-data diatas maka diperlukan kajian
untuk merumuskan kebijakan strategis perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.
1.2. TUJUAN DAN KEGUNAAN
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka kajian ini bertujuan
untuk:

DI

Y

1. Mengkaji berbagai permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY,
beserta sebab-sebab terjadinya dan kearifan lokal dan inovasi sosial masyarakat dalam

D

menangani berbagai permasalahan tersebut.

2. Mengkaji amanat konstitusi dan berbagai regulasi yang terkait dengan perumahan dan

dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.

PR

kawasan permukiman kumuh sebagai dasar bagi inovasi sosial kebijakan perumahan
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3. Mengkaji arah kebijakan dan model inovasi sosial pembangunan dan pembiayaan
perumahan dan renovasi RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di DIY.
4. Mengkaji arah kebijakan dan model inovasi sosial pengembangan kawasan pemukiman
kumuh, khususnya di pinggiran sungai di DIY.

5. Mengkaji arah kebijakan dan model inovasi sosial Rusunawa yang sesuai dengan sosio-

et

kultur dan kearifan lokal masyarakat DIY.
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Adapun kegunaan kajian ini adalah sebagai berikut:
1. Menjadi rekomendasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY merumuskan
kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.
2. Menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah DIY dalam penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
DIY.
3. Menjadi bahan bagi para pihak terkait, baik Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, dan
Masyarakat dalam menangani permasalahan perumahan dan kawasan permukiman
kumuh di DIY.
4. Menjadi bahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan RTLH dan
tinggal di kawasan pemukiman kumuh di DIY dalam menyusun agenda/program ke
depan.
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1.3. METODOLOGI KAJIAN

1.3.1. Ruang Lingkup Kajian
Kajian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
1. Output Kajian berupa disain kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh
di DIY. Secara spesifik output kajian tersebut akan terbagi menjadi beberapa
bagian, yaitu:
a. Arah kebijakan dan model inovasi sosial pembangunan dan pembiayaan
perumahan dan renovasi RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
di DIY.
b. Arah kebijakan dan model inovasi sosial pengembangan kawasan pemukiman

Y

kumuh, khususnya di pinggiran sungai di DIY.

kultur dan kearifan lokal masyarakat DIY.

DI

c. Arah kebijakan dan model inovasi sosial Rusunawa yang sesuai dengan sosio-

D

2. Area sampel dalam kajian ini akan dibagi menjadi tiga area, yaitu:

a. area 1; wilayah kawasan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat

PR

Berpenghasilan Rendah (MBR) dan dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di
DIY.
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b. area 2; wilayah kawasan pemukiman kumuh, khususnya di pinggiran Sungai
Code dan Sungai Gajah Wong.

c. area 3; wilayah Rusunawa yang dihuni oleh masyarakat DIY di Kota Yogyakarta
dan Kabupaten Sleman.

3. Subjek Kajian meliputi para pihak terkait kebijakan perumahan dan kawasan

et

pemukiman kumuh di DIY, yaitu: Pemerintah Daerah (Bappeda, Dinas PUP-ESDM,
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Dinas Lingkungan Hidup, Balai Besar Opak-Serayu-Winongo, UPT Rusunawa),
Forum Merti Code, Komunitas Gajah Wong, Perguruan Tinggi, Perusahaan Swasta
pengelola CSR, perusahaan pengembangan (developer), MBR dengan RTLH, MBR
di kawasan sungai, Lembaga Konsumen, Koperasi, dan pihak terkait lainnya.

1.3.2. Metode Pengumpulan Data
Kajian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
1. Tahapan Pengumpulan Data
Kajian ini menggunakan tiga tahapan dan metode pengumpulan data, yaitu Kajian
kepustakaan/data sekunder (desk-research) dan Kajian Eksploratoris (exploratory
research).
A. Kajian kepustakaan/data sekunder (desk-research)
Metode ini dilakukan di awal Kajian dengan mengumpulkan berbagai data
sekunder baik kuantitatif maupun kualitatif yang relevan dengan tujuan Kajian.
7
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a. Tujuan
 Memperoleh gambaran awal perihal kondisi dan permasalahan perumahan
dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.
 Memperoleh gambaran awal perihal kondisi dan permasalahan yang terjadi di
kawasan pinggiran sungai dan Rusunawa DIY.
 Memperoleh informasi perihal substansi dasar filosofis, yuridis-normatif terkait
kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY yang terdapat
dalam regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.
 Memperoleh bahan baku mutu (benchmarking) dari daerah lain perihal inovasi
sosial dalam kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh.
b. Sumber Data/Referensi

Y

 DIY dalam Angka, Badan Pusat Statistik DIY.

DI

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY.
 Dokumen Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman ESDM DIY.

D

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan tentang

PR

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955.
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 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

et

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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Tentang Pemerintah Daerah.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Borobudur dan Sekitarnya.
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 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.
 Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun
2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh.
 Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang
dan Wilayah.
 Dokumen dan Website Pemerintah Daerah benchmarking.
c. Prosedur
Desk-research diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan data sekunder dan

B. Kajian Eksploratoris (exploratory research)

DI

dimaksud dan pengkajian sesuai dengan tujuan Kajian.

Y

sumber data tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan penelusuran data-data

D

Metode ini dilakukan dengan melakukan diskusi terfokus (Focus Group
Discussion/FGD) dan wawancara mendalam (depth-interview) untuk menggali

PR

pandangan (persepsi) kelompok, tokoh kunci, dan pemangku kebijakan terkait

a. Tujuan
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dengan kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.
 Memperoleh gambaran perihal berbagai kebijakan dan program pemerintah,
perusahaan swasta, perguruan tinggi, dan swadaya masyarakat yang
sejalan dan mendukung upaya pengembangan perumahan dan kebijakan
pemukiman kumuh di DIY.

et

 Memperoleh informasi perihal persepsi pemangku kebijakan dan stakeholder

Se
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terhadap kebijakan dan model inovasi sosial pembangunan dan pembiayaan
perumahan dan renovasi RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) di DIY.

 Memperoleh informasi perihal persepsi pemangku kebijakan dan stakeholder
terhadap kebijakan dan model inovasi sosial pengembangan kawasan
pemukiman kumuh, khususnya di pinggiran sungai di DIY.
 Memperoleh informasi perihal persepsi pemangku kebijakan dan stakeholder
terhadap kebijakan dan model inovasi sosial Rusunawa yang sesuai dengan
sosio-kultur dan kearifan lokal masyarakat DIY.
b. Sumber Data (Narasumber Kunci)
Narasumber kunci dalam metode wawancara mendalam berasal dari berbagai
latar belakang sebagai berikut:

9
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Tabel 1.1. Narasumber Kunci yang diperlukan
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Narasumber Kunci

Jumlah

Komunitas Sungai Code/Forum Merti Code
Komunitas Sungai Gajah Wong
UPT Rusunawa Kota Yogyakarta
Paguyuban Warga Penghuni Rusunawa Kota Yogyakarta
UPT Rusunawa Kabupaten Sleman
Paguyuban Warga Penghuni Rusunawa Kabupaten Sleman
Dewan Perumahan DIY
Arsitektur Komunitas (Arkom)
Jumlah

3 orang
3 orang
1 orang
2 orang
1 orang
2 orang
1 orang
1 orang
14 orang

Y

Rapat-Rapat Kajian dan Diskusi kelompok terfokus (FGD) dilakukan di DPRD

DI

DIY dengan melibatkan segenap elemen pemangku kepentingan perumahan
dan kawasan pemukiman kumuh di DIY, dengan peserta masing-masing FGD

D

sebanyak 20 orang. Rapat/FGD direncanakan sebanyak 4 kali dengan latar
 Bappeda DIY.

PR

belakang peserta sebagai berikut:
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 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

 Dinas Pekerjaaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY.
 Dinas Sosial DIY.

 Dewan Perumahan DIY.
 Perumnas Cabang DIY.

 DPP Real Estate Indonesia DIY.

et

 Badan Lingkungan Hidup DIY.

Se
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 Biro Hukum DIY.

 Kantor Wilayah Kemenkumham DIY.
 BTN.

 Lembaga Ombudsman DIY.
 Arsitektur Komunitas (Arkom).
 Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.
 UPT Rusunawa.
 Forum Merti Code.
 Balai Besar Sungai Serayu Opak.
 Komunitas Sungai Gadjah Wong.
 PT. Aquilla Property Indonesia.

c. Prosedur
10
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Exploratory research dilakukan melalui wawancara mendalam (deptinterview) dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan tokoh-tokoh kunci
yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan berkaitan dengan
kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY. Wawancara
menggunakan panduan pertanyaan semi-terstruktur. Penggunaan Focus
Group

Discussion

(FGD)

sangat

tepat

juga

dipergunakan

dalam

pengumpulan data kualitatif kajian ini.
C. Analisis Data
Kajian ini menggunakan kombinasi antara analisis kuantitatif dan analisis
kualitatif.
1. Analisis kuantitatif

menjelaskan data-data yang bersifat numerik.

D

2. Analisis Kualitatif

DI

Y

Analisis kuantitatif menggunakan alat analisis Statistik Deskriptif untuk

Analisis kualitatif yang digunakan dalam Kajian ini meliputi:

PR

a. Analisis Peraturan (Legal Analysis); digunakan untuk mengkaji berbagai
peraturan (kebijakan) yang terkait dengan perumahan dan kawasan
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pemukiman kumuh, baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah.
b. Analisis

Kualitatif

Deskriptif;

digunakan

untuk

mengkaji

berbagai

pandangan (persepsi) responden dan tokoh kunci terkait:
 Arah

kebijakan

dan model

inovasi

sosial

pembangunan

dan

et

pembiayaan perumahan dan renovasi RTLH bagi Masyarakat

Se
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Berpenghasilan Rendah (MBR) di DIY.
 Arah kebijakan dan model inovasi sosial pengembangan kawasan
pemukiman kumuh, khususnya di pinggiran sungai di DIY.

 Arah kebijakan dan model inovasi sosial Rusunawa yang sesuai
dengan sosio-kultur dan kearifan lokal masyarakat DIY.

c. Analisis Lingkungan Strategis/SWOT; digunakan untuk mengkaji kondisi,
permasalahan, peluang, ancaman dan alternatif model inovasi sosial
kebijakan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.
D. Model Hipotesis
1. Pemenuhan kebutuhan rumah murah dan rumah layak huni di DIY mestinya
melibatkan peranserta koperasi yang juga menjalankan usaha penyediaan
rumah murah bagi anggotanya. Dengan demikian pemerintah dapat
menjalankan dua tugas konstitusional sekaligus, yaitu menyediakan
11
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perumahan untuk rakyat serta membangun kapasitas usaha koperasikoperasi rakyat. Melalui berbagi skim dan model pembangunan rumah,
pemerintah daerah DIY dapat berkolaborasi dengan koperasi perumahan
yang sudah memiliki kualifikasi memadai dalam usaha pembiayaan dan
pembangunan rumah. Pelibatan koperasi ini akan mengakselerasi dan
melipatgandakan kapasitas pemerintah dalam menyediakan rumah murah.
2. Dalam pada itu, pemerintah daerah DIY perlu segera menyiapkan regulasi
dan merealisasikan Bank Tanah (land bank), yang akan fokus dalam upaya
pengadaan lahan bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Bank
tanah ini sangat berguna agar masyarakat berpengahasilan rendah dapat
mengakses pembiayaan dan program pembangunan rumah dengan harga

DI

Y

yang murah karena terbebas dari spekulan tanah. Bank tanah akan
berkolaborasi dengan koperasi perumahan untuk penyediaan rumah murah.

D

3. Pemerintah daerah DIY juga perlu mengembangkan model pembangunan
rumah murah berbasis komunitas. Dalam hal ini pemerintah daerah DIY

PR

berkolaborasi dengan komunitas marjinal yang memiliki kerentanan terkait
dengan perumahan, sepertihalnya komunitas warga bantaran sungai,
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komunitas PKL, komunitas kawasan kumuh yang selama ini rentan terhadap
penggusuran karena peraturan dan mitigasi bencana alam. Model-model
rumah susun dapat menjadi pilihan dalam pembangunan rumah murah
berbasis komunitas tersebut. Dalam hal ini perlu pola pembiayaan khusus
sesuai keadaan komunitas, serta kemungkinan berkolaborasi dengan
lainnya

et

lembaga

seperti

Bank

Tanah,

koperasi

perumahan,

dan

Se
kr

lembaga/perusahaan terkait lainnya.
4. Pemerintah daerah DIY dapat merancang regulasi dan merealisasikan
program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dapat mendukung
kapasitas fiskal pemerintah dalam pembangunan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan

rendah.

Tapera

menghimpun

tabungan/iuran

dari

masyarakat yang kemudian dialokasikan untuk membangun rumah murah.
Dalam hal ini instalasi model “BPJS Perumahan” perlu dikaji, di mana
realisasinya dapat merupakan kolaborasi dari bank tanah dan Tapera.
5. Pemerintah daerah DIY perlu berkolaborasi dengan pakar arsitektur dan
pemukiman di berbagai perguruan tinggi DIY untuk bersama-sama mencari
lebih banyak model pembangunan rumah murah. Dalam rangka membangun
model baik dan merealisasikannya maka pemerintah dapat menginisiasi
semacam Sekolah Perumahan Rakyat (Sepera), yang ditujukan bagi
12
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koperasi perumahan, komunitas marjinal, pemerintah pusat/daerah, lembaga
keuangan/perbankan, dan para pihak lain yang terkait dengan pembangunan
rumah murah.
Inovasi Institusional:
 Kolaborasi
 Forum Sosial
 Koperasi

Inovasi Material:
 Tanah
 Modal/Hibah
 Rumah
 Transportasi
 Teknologi Tepat Guna
 Teknologi informasi
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PR

D

DI

Inovasi Intelektual:
 Sekolah Sungai
 Sekolah Gajah
Wong

Y

Model Inovasi Sosial
Kawasan Kumuh di
Pinggiran Sungai

Se
kr

et

Gambar 1.6. Bagan Model Inovasi Kawasan Kumuh di Pinggiran Sungai
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BAB II
KAJIAN TEORITIK KONSEPTUAL
2.1. PEMUKIMAN KUMUH

2.1.1.

Pengertian Pemukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang
perumahan dan kawasan permukiman, terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:
 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.

Y

 Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu

DI

satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan

D

perdesaan.

PR

 Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak
huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta
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aset bagi pemiliknya.

 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta
sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Sedangkan menurut Menurut Eko Budiharjo dalam Alfian (2014) Permukiman adalah
wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga

et

aspek aspek sosial, ekonomi, budaya dan para penghuninya. Tidak hanya menyangkut
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kuantitas melainkan juga kualitas. Tidak hanya menyangkut tempat hunian rumah, tetapi
juga tempat kerja, berbelanja dan bersantai.
Doxiandis (1971) mengemukakan bahwa pemukiman terdiri dari dua unsur utama yaitu
isi/content dan wadah/container, yang kemudian diturunkan menjadi lima unsur yaitu nature,
man, society, shell dan network.
a. Nature (alam) yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah dan difungsikan
semaksimal mungkin.
b. Man (manusia) baik pribadi maupun kelompok.
c. Society (Masyarakat) bukan hanya kehidupan pribadi yang ada tapi juga hubungan
sosial masyarakat.
d. Shells (rumah) atau bangunan dimana didalamnya tinggal manusia dengan fungsinya
masing-masing.
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e. Networks (jaringan atau sarana prasarana) yaitu jaringan yang mendukung fungsi
permukiman baik alami maupun buatan manusia seperti jalan lingkungan, pengadaan
air bersih, listrik, drainase, dan lain-lain.
Pemukiman kumuh menurut Ravianto (2009) dalam Suparto (2014) adalah lingkungan
hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang berfungsi sebagai rumah
tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat
kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta
sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1992 Pasal 22 tentang perumahan dan permukiman disebutkan bahwa permukiman
kumuh adalah permukiman yang tidak layak dihuni antara lain karena berada pada lahan
yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat

DI

Y

tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan,
kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai,
membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

D

Secara operasional PBB mendefinisikan perkampungan kumuh sebagai “satu atau

PR

sekelompok individu yang tinggal di bawah satu atap di daerah perkotaan, kurang dalam
satu atau lebih dari lima fasilitas berikut”: 1) Perumahan tahan lama (struktur permanen yang
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menyediakan perlindungan dari kondisi iklim ekstrem); 2) Ruang tamu yang cukup (tidak
lebih dari tiga orang berbagi kamar); 3) Akses ke air yang lebih baik (air yang cukup,
terjangkau, dan dapat diperoleh tanpa upaya yang ekstrem); 4) Akses ke fasilitas sanitasi
yang ditingkatkan (toilet pribadi, atau toilet umum yang digunakan bersama dengan jumlah
orang yang wajar); dan 5) Mengamankan status kepemilikan (de facto atau status

et

kepemilikan terjamin dan perlindungan de jure terhadap penggusuran paksa) (UN-HABITAT,

Se
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2006/7).

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak
huni. Ciri-ciri permukiman kumuh antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan
peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat
terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang
sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan
keberlangsungan

kehidupan

dan

penghidupan

penghuninya

(Budihardjo,

1998).

Permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman
kumuh dapat diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami
penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya,
yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat pula
dikatakan

bahwa

para

penghuninya

benar-benar

dalam

lingkungan

yang

sangat

membahanyakan kehidupannya. Pada umumnya permukiman kumuh memiliki ciri-ciri tingkat
kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana
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dasar, seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang
terbuka/rekreasi, fasilitas pelayanan kesehatan dan perbelanjaan (Masrun, 2009 dalam
Hutapea, 2012).

2.1.2.

Karakteristik Pemukiman Kumuh

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan (1997) dalam
Oktaviansyah (2012)12 adalah:
1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai;
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan
penghuninya yang kurang mampu atau miskin;
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-

Y

ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan

DI

tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya;

4. Permukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara

D

tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud
sebagai:

digolongkan sebagai hunian liar.

PR

a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu dapat

RW.
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b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah

c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau RW
atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.
5. Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, warganya

et

mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu

Se
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juga asal muasalnya. Dalam masyarakat permukiman kumuh juga dikenal adanya
pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda
tersebut; dan

6. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor
informal atau mempunyai.
Menurut Budiharjo (1998), Karakteristik permukiman kumuh dapat disebabkan oleh
faktor rumah dan faktor prasarana. Selain itu ktriteria perbaikan permukiman kumuh dapat
dilihat dari gejala sosial dan gejala fisik. Karakteristik Permukiman Kumuh sebagai berikut:
1. Faktor rumah
Faktor rumah yang semi permanen dan non permanen 3 Tata letak tidak teratur. 4
Status bangunan pada umumnya tidak memiliki surat ijin mendirikan bangunan. 5
Kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi. 6 Kondisi bangunan yang tidak layak
huni dan jarak antara bangunan yang rapat. 7 kurangnya kesehatan lingkungan
permukiman.
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2. Faktor prasarana
Aksesibilitas / jalan, drainase, air bersih, air limbah, persampahan.
Beberapa ciri-ciri daerah kumuh menurut Rikhwanto (2009) dalam Suparto (2014) antara
lain:

1. Dihuni oleh penduduk yang padat, baik karena pertumbuhan penduduk akibat
Kelahiran mau pun karena adanya urbanisasi;

2. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau berproduksi sub
sistem yang hidup di bawah garis kemiskinan;

3. Rumah-rumah yang merupakan rumah darurat yang terbuat dari bahan-bahan bekas
dan tidak layak;

DI

yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular; dan

Y

4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik
5. Langkanya pelayanan kota seperti: air bersih, fasilitas MCK, listrik, dan sebagainya.

D

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

PR

Permukiman:

1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi
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sebagai tempat hunian.

2. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana
dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut, yaitu:

Se
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kualitas.

et

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman, yang mengalami degradasi

2. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat.
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana
ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu:
a. Jalan Lingkungan;
b. Drainase Lingkungan;
c. Penyediaan Air Bersih/Minum;
d. Pengelolaan Persampahan;
e. Pengelolaan Air Limbah; dan
f. Proteksi Kebakaran.
Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator
dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
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2.1.3.

Penyebab terjadinya Pemukiman Kumuh

Faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (slum) dapat dibagi menjadi dua, yaitu
faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung (Hariyanto, 2008 dalam
Santosa 2012). Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya
kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan). Faktor
lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status
kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
Faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air
bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah
tangga, drainase, dan jalan. Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor

Y

yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan, tetapi faktor-faktor ini

DI

berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang
dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat,

D

sosial, dan budaya masyarakat.

sebagai berikut:

PR

Adapun timbulnya kawasan kumuh ini menurut Hari Srinivas dapat dikelompokan

1. Faktor internal: Faktor budaya, agama, tempat bekerja, tempat lahir, lama tinggal,
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investasi rumah, jenis bangunan rumah.

2. Faktor eksternal: Kepemilikan tanah, kebijakan pemerintah.
Sedangkan menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (2003) sebab adanya
permukiman kumuh adalah:

1. Karakter bangunan: umur bangunan yang sudah terlalu tua, tidak terorganisasi,

et

ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat.
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2. Karakter lingkungan: tidak ada open space (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedia
fasilitas untuk rekreasi keluarga; kepadatan penduduk yang tinggi; sarana prasarana
yang tidak terencana dengan baik. Menurut mereka keadaan kumuh tersebut dapat
mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut.
Adapun ciri-ciri kawasan kumuh dapat tercermin dari:
1. Penampilan fisik bangunannya yang miskin konstruksi, yaitu banyaknya
bangunan-bangunan temporer yang berdiri serta nampak tak terurus maupun
tanpa perawatan.
2. Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka, biasanya
masyarakat kawasan kumuh berpenghasilan rendah.
3. Kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat tidak adanya jarak antar bangunan
maupun siteplan yang tidak tersencana.
4. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen.
5. Sistim sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik.
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6. Kondisi sosial yang tidak baik dapat dilihat dengan banyaknya tindakan kejahatan
maupun kriminal.
7. Banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan
menyewa rumah.

2.1.4.

Cara Mengatasi Pemukiman Kumuh

2.1.4.1. Koperasi Perumahan
Hak dasar rumah bagi masyarakat Indonesia dijamin oleh 2 (dua) Undang-Undang
yaitu: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang berhak atas rumah yang
layak, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang
sehat.
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Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang–orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

D

berdasar atas asas kekeluargaan”.

PR

Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai
berikut:
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1. Koperasi adalah badan usaha ( Business Enterprise ).

2. Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hukum koperasi.
3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip – prinsip
koperasi”.

4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.

et

5. Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”.
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Sedangkan menurut Undang – Undang Koperasi India tahun 1904 yang diperbaharui
pada tahun 1912 memberikan definisi, “Koperasi adalah organisasi masyarakat atau
kumpulan orang

– orang

yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau

mengusahakan kebutuhan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip – prinsip
koperasi”.

ICA (International Cooperation Allience) dalam bukunya “The Cooperative Principles”
karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, “ Koperasi adalah kumpulan
orang – orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi
anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu
antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus
didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi”.
Menurut ILO (International Labour Organization) definisi koperasi yang lebih detail
dan berdampak internasional sebagai berikut:
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“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have
voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a
democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital
required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.
Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai
berikut:

1. Koperasi adalah perkumpulan orang – orang (Association of persons).
2. Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan (Voluntarily joined
together).

3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (to achieve a common economic end).

Y

4. Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan

DI

dikendalikan secara demokratis (formation of a democratically controlled business
organization)

D

5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (making equitable

PR

contribution to the capital required)

6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (Accepting a fair
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share of the risk and benefits of the undertaking).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 koperasi bertujuan
memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

et

Perumahan kooperatif pada bentuk idealnya pada awalnya dipahami sebagai cara
ketiga antara birokratisme negara dan anarki pasar, berdasarkan nilai-nilai solidaritas,
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komunitas, dan kepemilikan bersama atas properti yang demokratis (Andersen, 2006).
Model koperasi perumahan pribadi di Denmark yang baru akhirnya diterima dengan alasan
bahwa ia dirancang untuk memberikan alternatif 'non-spekulatif', harga-diatur, murah untuk
keluarga biasa (Sørvoll, 2013). Nilai koperasi dikaitkan dengan nilainya sebagai bangunan
sewaan untuk memastikan bahwa anggota tidak akan dapat memanfaatkan ekuitas real
estate-nya, karena tanah sewa tunduk pada peraturan sewa. Jika masyarakat koperasi
memutuskan untuk membubarkan diri mereka sendiri, apalagi, persediaan perumahan
mereka hanya dapat diubah menjadi masa sewa.
Terdapat sekitar 700 asosiasi perumahan sosial di Denmark, terutama terletak dekat
dengan lingkungan perkotaan. Setiap asosiasi dibagi menjadi individu bagian perumahan,
yang ada hampir 7.000. Pada tahun 1970 ada sekitar 230.000 tempat tinggal nirlaba. Pada
1984 jumlahnya meningkat menjadi 360.000 tempat tinggal, dan pada tahun 1998 jumlahnya
mencapai 466.000, stok perumahan sosial di Jakarta. Dengan demikian Denmark telah
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berlipat dua selama tiga dekade terakhir. Secara tradisional distribusi unit perumahan sosial
baru telah diatur melalui sistem kuota yang ditentukan oleh Parlemen Denmark 'Folketinget'
dan dikelola oleh Kementerian (BL, 2017)
Proyek koperasi perumahan merupakan beberapa inisiatif pertama yang melibatkan
penduduk dan otoritas publik dalam renovasi lingkungan yang dibangun Ciudad Vieja.
Meskipun proyek koperasi pertama dicadangkan untuk penduduk yang ada, ini kondisi telah
diangkat dan sebagian besar proyek telah melibatkan penduduk dari kota lain (Lorenzo
Vidal, 2019).
Anggota koperasi perumahan yang masuk ke dalam kategori 'tetangga', dibangun
sebagai 'warga negara terhormat', yang merupakan subjek dari kebijakan partisipatif yang
dilakukan oleh pemerintah kota dan pemerintah daerah di Indonesia (Raiman dan Rossal,
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2011).

Koperasi perumahan di Ciudad Vieja menurut Abin (2014), mempersepsikan diri

D

mereka sendiri sebagai 'pulau - pulau peradaban di tengah kebiadaban'. Koperasi ditandai
tertentu diskontinuitas dengan lingkungan komodifikasi di sekitarnya, tetapi lebih lagi dengan
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lingkungannya sebagian besar penduduk yang terpinggirkan. Dalam politik sehari-hari
mereka, koperasi juga memiliki menghasilkan apropriasi material dan simbolis dari area-area
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ini di luar batasan ketat proyek perumahan mereka.

2.1.4.2. Perumahan Berbasis Komunitas

Rumah merupakan sebuah bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan
kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses
sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan

et

yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap perumahan memiliki sistem nilai yang
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berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan
perumahan yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat.
(Sarwono dalam Budihardjo, 1998).
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga. (UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman).
Rumah merupakan tempat berlindung dari pengaruh luar manusia, seperti iklim,
musuh, penyakit, dan sebagainya. Untuk dapat berfungsi secara fisiologis, rumah haruslah
dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, seperti listrik, air bersih, jendela,
ventilasi, tempat pembuangan kotoran dan lain-lain. (Koesputranto, 1988)
Menurut Frick (2006) rumah harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu untuk
tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu,
rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan pada
segala peristiwa hidupnya.
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Kebutuhan akan dapat berlindung sebenarnya termasuk kebutuhan yang utama,
selanjutnya karena manusia tidak lagi hidup secara berpindah-pindah, maka mereka
memerlukan tempat tinggal yang tetap, yang sekarang bisa disebut rumah. (Juhana, 2000).
A.Turner (dalam Jenie, 2001), mendefinisikan tiga fungsi utama yang terkandung
dalam sebuah rumah tempat bermukim, yaitu:
1. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yang diwujudkan pada kualitas
hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah. Kebutuhan akan tempat tinggal
dimaksudkan agar penghuni dapat memiliki tempat berteduh guna melindungi diri dari
iklim setempat.
2. Rumah sebagai penunjang kesempatan (opportunity) keluarga untuk berkembang
dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga.
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Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan
kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan.

D

3. Rumah sebagai penunjang rasa aman (security) dalam arti terjaminnya keadaan
keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. Jaminan keamanan atas

rumah dan lahan (the form of tenure).
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lingkungan perumahan yang ditempati serta jaminan keamanan berupa kepemilikan
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Pengertian Komunitas Menurut Kertajaya Hermawan (2008), adalah sekelompok orang
yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah
komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena
adanya kesamaan interest atau values. Sedangkan menurut Soenarno (2002), Definisi
Komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai

et

dimensi kebutuhan fungsional.
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Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer (1984); “Pada dasarnya setiap orang itu
lahir dalam suatu keluarga, dan pada mulanya dia tidak mengetahui bahwa ia merupakan
anggota dari suatu ketetanggaan. Akan tetapi, apabila dia mulai dapat berjalan serta
bermain, maka dia akan bermain dengan anakanak tetangga atau beberapa dari antara
mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, dia akan mengetahui bahwa ia tinggal dalam
suatu kampung atau suatu desa atau juga dalam suatu kota. Pada tahap selanjutnya dia
akan mengetahui pula bahwa dia merupakan anggota suatu bangsa atau suatu negara”.
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa seseorang itu dapat merupakan anggota dari
beberapa kelompok dan kecuali keluarga (sebagai primary group) kesemuanya mungkin
dapat dikategorikan sebagai community atau komunitas.
Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer (1984 ) menyatakan bahwa komunitas
adalah “a group of a people having in a contiguous geographic area, having common centers
interests and activities, and functioning together in the chief concern of life”.
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Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi
lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas
manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya,
preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. (Wenger, 2002).
Menurut Crow dan Allan, Komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen:
1. Berdasarkan Lokasi atau Tempat Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat
sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara
geografis; dan
2. Berdasarkan Minat Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena
mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras,
maupun berdasarkan kelainan seksual.
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Kemudian, George merumuskan pengertian komunitas sebagai “people living within a

DI

specific area, sharing common ties, and interacting with one another” (orang-orang yang
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hidup di suatu wilayah tertentu dengan ikatan bersama dan satu dengan yang lain saling
berinteraksi). Sementara itu, Christensson dan Robinson (seperti dikutip oleh Fredian Tonny,
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2003) melihat bahwa konsep komunitas mengandung empat komponen, yaitu:

2. Place or territory;
3. Social interaction;
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1. People;

4. Psychological identification.

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi
lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan yang sama, dalam komunitas manusia, individu-
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individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi,
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kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Community (masyarakat)
merupakan bagian kelompok dari masyarakat (society) dalam lingkup yang lebih kecil, serta
mereka lebih terkait oleh tempat (territorial) (Fairi,et al.1980).
Kemitraan merupakan salah satu tingkatan peran serta masyarakat dan memiliki
pengertian sebagai adanya sharing power antara pihak masyarakat dan pihak pemegang
kekuasaan berdasarkan kesepakatan bersama (Panudju, 1999). Menurut pendapat ahli,
kemitraan memiliki pengertian sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang
membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan
dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan
tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani, 2004)
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untuk memperoleh sarusun umum (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2011 Tentang Rumah Susun).
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Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah untuk memperoleh rumah (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman). Manakala kita bicara tentang perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah, potret yang terbayang dan muncul di benak kepala
biasanya adalah perumahan yang padat, kacau balau tidak teratur, kotor, merusak atau
‘menodai’ citra kota (Budihardjo, 1998). Menurut Sumarwanto (2014) potret masyarakat
berpenghasilan rendah ini tercermin dari kondisi sosial ekonomi dalam kehidupannya dan
ditunjukkan dengan kondisi perumahan masyarakat diberbagai wilayah. Baik di perdesaan
maupun di perkotaan masih dalam kondisi yang tidak layak. Di pedesaan banyak dijumpai
rumah penduduk berdinding kayu, beratap daun dan berlantai tanah. Ketidaklayakan rumah
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mereka juga terlihat dari kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang masih belum memadai
bagi kelangsungan hidup mereka. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan

D

miskin yang menghuni perumahan dan tempat-tempat yang tidak layak, mereka hidup
dengan keterpaksaan di kampung-kampung kumuh, di kolong-kolong jembatan, pinggiran rel
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kereta api, bantaran sungai, pasar, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang tidak memenuhi
persyaratan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan hidupnya.
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Menurut Wijaya dalam Budihardjo (2009) pembangunan permukiman bagi masyarakat
berpenghasilan rendah bukan merupakan usaha yang terisolisir. Karena, pembangunan
tersebut mempunyai multiplier effect yang besar, baik peningkatan industri dan jasa kota
maupun penyediaan lapangan kerja baru. Menurut Panudju (2009) dalam menentukan
prioritas kebutuhan rumah, masyarakat golongan berpenghasilan rendah cenderung

et

meletakkan prioritas utama pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat
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memberikan kesempatan kerja.

Menurut Glen (1993), bentuk-bentuk kebijakan komunitas dapat dilakukan melalui
beberapa pendekatan. Pertama, 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, 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.
Kedua. community service yang diarahkan untuk memperbaiki hubungan antara output
penyedia layanan dengan pengguna atau kliennya.
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Begitu juga Santoso (2002) dalam Kurniasih (2007) yang mengungkapkan bahwa
rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah: (Hutapea, 2012)

1. dekat dengan tempat kerja atau di tempat yang berpeluang untuk mendapatkan
pekerjaan, minimal pekerjaan di sektor informal;

2. kualitas

fisik

rumah

dan

lingkungan,

tidak

penting

sejauh

masih

dapat

menyelenggarakan kehidupan; dan

3. hak-hak penguasaan khususnya hak milik atas tanah dan bangunan, tidak penting.
Yang penting adalah tidak diusir atau digusur, sesuai dengan cara berpikir mereka
bahwa rumah adalah sebuah fasilitas.
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan
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mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
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kesehatan. Demikian menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H ayat 1.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid

yakni lewat

pola ABCG (Academica,

Business,

Community,

PR

berbasis komunitas,
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mengatakan, Kementerian PUPR menyediakan dua pola dalam pengadaan perumahan

Government) dan BCG (Business, Community, Government), kalangan yang bisa mengikuti
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program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan rumah
dengan pendekatan komunitas ini merupakan pembangunan dengan kolaborasi antara
Pemerintah, Swasta dan Masyarakat atau Business, Community, dan Government (BCG).

2.1.4.3. Bank Tanah

Di Indonesia pernah ada badan hukum yang bertindak sebagai land bank yaitu
perusahaan tanah dan bangunan. Di DKI Jakarta terdapat PD Pembangunan Sarana Jaya
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namun skalanya sangat kecil (Oetomo, 1999). Di Surabaya terdapat Yayasan Kas
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Pembangunan yang saat ini dalam kasus sengketa aset dengan Pemerintah Kota Surabaya
(Armanda, 2013). Walaupun demikian perusahaan tanah dan bangunan yang pernah ada di
Indonesia fungsi dan perannya sangat kecil sebagai land banking (Oetomo, 1999). Dalam
berbagai literatur seperti Kivell, (1993), Evans, (2003), maupun Harrison, (2010),
menyatakan bahwa pasar lahan merupakan pasar yang tidak efisien. Pasar lahan tidak
dapat memenuhi asumsi adanya informasi yang penuh dan seimbang antara pembeli dan
penjual yang mengakibatkan harga tidak ditentukan semata-mata oleh jumlah permintaan
dan penawaran (Evans, 2004). Karakteristik lahan sebagai produk pasar memiliki keunikan
karena tidak ada tanah yang benar-benar identik (Hermit, 2009).
Land banking atau kegiatan perbankan lahan ialah akuisisi lahan di awal yang manfaat
utamanya bagi publik dapat membeli lahan saat murah untuk tujuan publik dan menyediakan
seperangkat alat untuk mempengaruhi pola pembangunan agar sesuai dengan tujuan
perencanaan (UNESCAP, 1993). Evans, (2004) berpendapat bahwa land banking publik
ialah pemilikan lahan oleh pemerintah untuk kemudian dikembangkan, dibangun infrastruktur
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dan sebagian tanahnya dapat dijual kepada pengembang untuk membiayai pembangunan.
Land banking publik memiliki salah satu fungsi yaitu untuk mengontrol urban sprawl (Evans,
2004).
Heins & Abdelazim, (2014) mendefinisikan land banking sebagai entitas pemerintah
atau perusahaan nirlaba publik yang mengkhususkan diri dalam akuisisi properti
bermasalah, dengan maksud mengembalikan fungsi produktif, atau sementara memegang
dan menyimpan lahan untuk tujuan menstabilkan pasar yang sedang tertekan atau
memenuhi penggunaan lahan jangka panjang dan kepentingan masyarakat. Jessica de Wit,
(2006) bank lahan yaitu suatu otoritas publik yang diciptakan untuk secara efisien mengelola
dan mengembangkan properti sitaan. Land banking itu seperti bank yang menyimpan nilai
sampai waktu yang dibutuhkan dan sangat berguna karena pasar lahan yang efisien jarang

prakteknya,

proses

land

banking

akan
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Pada
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sekali terjadi. (Alexander, 2008) , (Alexander, 2011).
berbeda

pada

setiap

model

D

pengembangan lahan seperti yang dijelaskan sebelumnya (Jacobs & van der Krabben,
2013) yaitu:
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1. Pada model pengembangan lahan publik komprehensif land banking dilakukan oleh
pemerintah dengan mengakuisisi lahan sebesar-besarnya untuk kemudian dibangun
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infrastruktur dan properti. Land banking sampai pada tahap pengembangan lahan dan
menjual properti. Tujuannya adalah untuk memastikan rencana tata ruang dan
mendapatkan pemasukan pengganti biaya pembangunan infrastruktur. Namun bank
lahan pada model ini membutuhkan modal yang besar.
2. Pada model-model pengembangan lahan quasi publik, bank lahan hanya bekerja
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hingga penyediaan infrastruktur dan pematangan lahan. Karena proses pematangan
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ini pemerintah menjual lahan kepada swasta dengan menambah keuntungan
secukupnya untuk mengganti biaya pematangan. Pengembangan lahan atau
pembangunan properti selanjutnya dilakukan oleh swasta. Proses land banking pada
model ini seperti yang ditulis oleh Limbong, (2013) di atas.
3. Pada negara yang menganut model pengembangan lahan pasar swasta maka land
banking dilakukan oleh swasta itu sendiri dengan menyimpan lahan untuk pada waktu
yang tepat kemudian dikembangkan. Namun seperti halnya di Amerika Serikat yang
menganut model pasar swasta, ternyata terdapat bank lahan publik. Bank lahan
Amerika Serikat tidak ikut terjun dalam pasar untuk mengembangkan lahan tetapi
hanya mengatasi properti-properti yang hilang dari pasar karena bermasalah
(Alexander, 2011).
Land banking yang layak ialah apabila biaya land banking lebih efisien daripada
pembebasan lahan saat dilakukan pembangunan. Biaya land banking meliputi akuisisi,
perawatan aset, dan bunga modal per tahun. Walaupun demikian, salah satu bukti empiris di
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Thailand menunjukkan bahwa biaya land banking masih lebih murah daripada pembebasan
lahan saat dibutuhkan (National Housing Authority Thailand, 1981 dalam Devoy &
Rodrungrung). Sedangkan menurut Menurut Devoy & Rodrungrung (tanpa tahun), terdapat
dua hal yang dapat menjadi hambatan bagi penerapan land banking yaitu kemauan
pemerintah dan sumber pembiayaan. Pemerintah seringkali tidak memiliki kemauan untuk
menerapkan land banking. Adapun pembiayaan land banking akan berkompetisi dengan
program pemerintah lainnya. Land banking membutuhkan sejumlah besar uang untuk
mengakuisisi lahan yang membuat uang tersebut tidak dapat digunakan langsung untuk
kegiatan lain yang lebih produktif menggerakan ekonomi.
Pengalokasian sumberdaya tidak dapat sepenuhnya mengandalkan sistem ekonomi
pasar, terutama jika menyangkut barang publik. Pemerintah diharapkan menangani 3 (tiga)

DI

Y

cabang fungsi terkait penggunaan anggaran belanja pemerintah (Musgrave dan Peackok,
1958, Stiglitz, 2003 dalam Kajian Alternatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan,

D

Direktorat Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, 2007), yaitu:

harga;

PR

1. fungsi stabilisasi ekonomi makro menyangkut tingkat kesempatan kerja dan stabilitas

2. fungsi redistribusi pendapatan, menyangkut pemerataan kesejahteraan berupa
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penyediaan subsidi; dan

3. fungsi alokasi sumberdaya, menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya
terkait hajat hidup orang banyak oleh pemerintah.
Fungsi redistribusi pendapatan dan alokasi sumberdaya menjadi landasan penyediaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

et

UNESCAP (1993) menyatakan bahwa Bank Tanah memungkinkan pemerintah

Se
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memiliki tanah jauh hari sebelum dibutuhkan. Manfaatnya adalah harga tanah yang murah
dan memungkinkan sebagai alat yang mempengaruhi pola pengembangan suatu daerah.
Limbong (2013) menegaskan Bank Tanah merupakan sarana manejemen tanah dalam
rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah menjadi lebih produktif. Dalam konteks
Indonesia, tujuan umum Bank Tanah setidaknya mencakup:

1. menjamin terwujudnya rumusan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yaitu bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

2. sebagai instrumen pelaksanaan berbagai kebijakan pertanahan dan mendukung
pengembangan wilayah; dan

3. mengendalikan pengadaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil dan
wajar dalam melaksanakan pembangunan.
Thurston (2004) menegaskan bahwa tujuan Bank Tanah mencakup:
1. mengelola pertumbuhan perkotaan;
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2. memastikan ketersediaan tanah untuk keperluan tertentu; dan
3. mengambil keuntungan modal akibat peningkatan nilai tanah.
Ditambahkan oleh Flechner (1974), jika terkait pemerintah, tujuan Bank Tanah dapat
mencakup
1. membentuk pertumbuhan wilayah;
2. menata perkembangan kota;
3. memperoleh manfaat dari peningkatan nilai investasi tanah;
4. menyempurnakan pasar tanah sehingga dapat mengurangi spekulasi tanah;
5. memperoleh tanah untuk kepentingan umum;
6. mengurangi biaya pelayanan publik sebagai akibat pembangunan yang terencana;
7. memungkinkan menyediakan subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

DI
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dan
8. menjaga kualitas lingkungan (Limbong, 2013).

D

Sementara GTZ (1998) menyatakan tujuan Bank Tanah adalah sebagai berikut:
1. memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap tanah;

PR

2. mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan perkotaan;
3. mengurangi kenaikan harga tanah dan mengurangi spekulasi tanah;
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4. mendorong kemitraan publik dan swasta; dan
5. memperbaiki struktur kepemilikan tanah.

Flechner (1974, dalam Limbong, 2013) mengklasifikasikan Bank Tanah publik menjadi:

1. Bank Tanah Umum, yang melayani perolehan tanah yang belum dikembangkan dan
terlantar, memegang tanah dan membagi tanah untuk semua jenis penggunaan

et

tanah tanpa spesifikasi penggunaan sebelumnya untuk daerah tertentu. Bank
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Tanah ini dijalankan suatu badan publik dengan tujuan mengendalikan pola
pertumbuhan kota, mengatur harga tanah, dan penggunaan tanah; dan

2. Bank Tanah Khusus, terfokus pada area tertentu diantaranya pembangunan
perkotaan, perumahan bagai masyarakat miskin, fasilitas umum, ruang terbuka
hijau, dan pengembangan industri;

3. Bank Tanah Swasta, yang penyelenggaraannya melibatkan swasta.
Menurut Limbong (2013), terdapat setidaknya 2 (dua) faktor yang menjadi penentu
keberhasilan praktek Bank Tanah yaitu:
1.

political will. Pembentukan Bank Tanah perlu diwujudkan melalui inisiasi pemerintah
yang dapat berupa peluncuran regulasi sebagai acuan awal pembentukan Bank
Tanah. Bentuk regulasi dapat beragam sesuai kebutuhan; dan

2.

tata ruang. Alokasi ruang yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang merupakan
kondisi optimal dari pemanfaatan suatu ruang.
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Kajian yang dilakukan oleh Cleveland State University (2005) menunjukkan terdapat 8
(delapan) faktor yang menunjang keberhasilan praktek Bank Tanah di Amerika Serikat, yaitu:

1. tujuan dan sasaran Bank Tanah sebaiknya jelas dan rinci;
2. koordinasi Bank Tanah dan pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan
lainnya menjadi suatu keniscayaan agar tercipta efisiensi dalam praktek Bank Tanah;

3. percepatan proses hukum dalam pembelian tanah sangat diperlukan;
4. independensi Bank Tanah dibutuhkan dalam proses distribusi tanah;
5. ketersediaan sistem informasi manajemen terpadu menjadi suatu keharusan;
6. tujuan Bank Tanah sebaiknya terinternalisasi dalam rencana strategis pemerintah;
7. prosedur sebaiknya efisien; dan

Y

8. pendanaan juga seyogyanya efisien. (OM)

DI

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan
Umum menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan

D

tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya. Lebih lanjut, ditentukan bahwa dalam

1. rencana tata ruang wilayah;

PR

pengadaan tanah tersebut perlu diperhatikan, beberapa hal seperti:
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2. rencana pembangunan nasional/daerah;
3. rencana strategis; dan

4. rencana kerja setiap instansi yang membutuhkan tanah.
Oswar (2015), awal tahun 1960-an di Jakarta pernah terbentuk semacam lembaga
bank tanah yang disebut Badan Perusahaan Tanah dan Bangunan, yang merupakan

et

lembaga pemerintah berfungsi membeli tanah, mematangkan tanah, dan menjual tanah.
Sementara di Surabaya pada 1960-1970 dikembangkan lembaga sejenis yaitu Yayasan Kas
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Pembangunan Surabaya (YKPS) yang fungsinya menyediakan kavling siap bangun dan
sudah bersertifikat dilengkapi dengan bangunan infrastruktur sarana dan prasarana, dan
menjualnya kepada yang memerlukan. Dalam konteks pengembangan kawasan industri,
pada dasarnya para pengusaha kawasan industri juga bertindak sebagai lembaga bank
tanah dengan membeli tanah, mematangkannya untuk kebutuhan industri. Namun praktek
tersebut tidak menjamin berfungsinya pengendalian harga tanah karena dilaksanakan oleh
pihak swasta.
Bank Tanah di Amerika Serikat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang meliputi
proses pembelian dan penguasaan tanah oleh pemerintah daerah. Alasan pemerintah
daerah dalam pembentukan Bank Tanah untuk melindungi kawasan terbuka hijau dan
kawasan pertanian. Pemerintah daerah menutup biaya pembentukan Bank Tanah dengan
menyewakan tanah yang dimilikinya atau dengan menjualnya kembali disertai persyaratan
yang sangat ketat yang menjamin tidak terjadinya alih fungsi lahan. Di Asia, Cina merupakan
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Negara yang paling bersemangat mempraktekkan Bank Tanah dan dimulai pada era 1990an. Pemerintah membentuk Land Use Right (LUR), dan praktek Bank Tanah kini telah
berkembang menjangkau lebih dari 1.600 kota (Agraia, 2015). Sementara di Stockholm
(Swedia) Bank Tanah baru dimulai pada tahun 1904 melalui pendirian perusahaan properti
yang mengelola pembelian tanah. Pada tahun 1979, sekitar 70 persen tanah di Swedia telah
menjadi milik publik. Perancis sedikit terlambat merapkan Bank Tanah, baru pada tahun
1958 melalui pendirian Bank Tanah tingkat nasional untuk pembangunan perumahan.
Namun Bank Tanah kurang berhasil karena kurangnya komitmen politik dan keuangan
(Strong, 1979 dalam Limbong, 2013).
Negara Asia lainnya, Pemerintah Jepang menentukan suatu kebijakan bahwa orang
yang membeli tanah dan kemudian menjual kembali tanah itu dalam waktu kurang dari 10

sehingga dikenakan pajak yang sangat tinggi (Mutia, 2004).

D

2.1.4.4. Tabungan Perumahan Rakyat
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Y

tahun sejak tanah tersebut dibeli, maka dikategorikan sebagai kegiatan spekulasi tanah,

Menurut Perpres RI Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 1, Tabungan Perumahan Rakyat yang

PR

selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara
periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan

berakhir.
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perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepersertaan

Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/Pojk.04/2018 Tentang
Pedoman Pengelolan Dana Tabungan Perumahan Rakyat pasal 1 sebagai berikut:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan

et

yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya
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dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil
pemupukannya setelah kepesertaan Berakhir;

2. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh Peserta yang merupakan himpunan
simpanan beserta hasil pemupukannya; dan

3. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara
Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah simpanan yang dilakukan oleh peserta
secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk
pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah
kepesertaan berakhir (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 3).
Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang
yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan
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rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 pasal
3).
Menurut Ratih (2016) tujuan dari Tapera yaitu sebagai berikut:
1.

menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang bagi pembiayaan
perumahan yang terjangkau;

2.

memenuhi ke butuhan peserta terhadap perumahan;

3.

memberikan kemudahan kepada peserta dalam mengakses pembiayaan perumahan;

4.

memberikan kepastian hukum kepada peserta dalam mendapatkan pembiayaan
perumahan; dan

5.

memberikan

perlindungan

kepada

Peserta

dalam

mendapatkan

pembiayaan

perumahan.

DI
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Tujuan Tapera tersebut diwujudkan melalui Pengelolaan Tapera. Pengelolaan Tapera
meliputi:

D

1. pengerahan Dana Tapera;

3. pemanfaatan Dana Tapera.

PR

2. pemupukan Dana Tapera; dan

Tapera bersifat wajib diikuti oleh setiap warga negara Indonesia yang bekerja dalam

ar
ia
tD

hubungan kerja atau yang bekerja mandiri.

Tabungan Perumahan Rakyat adalah produk tabungan kontraktual di mana rumah
tangga diberikan hipotek dengan persyaratan preferensial (atau opsi untuk itu) sebagai
imbalan atas akumulasi tabungan dalam rencana dan di lembaga yang menawarkannya.

2004).

et

Dengan demikian, mereka mewakili seikat tabungan dan meminjam jasa keuangan (Phina,
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Unit perumahan yang terjangkau jika memulai harus terjangkau oleh kaum miskin kota,
di mana perumahan terjangkau akan dilihat sebagai tempat tinggal di mana total biaya
perumahan terjangkau bagi mereka yang tinggal di sebuah akomodasi (Yakubu et al., 2012).
Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman serta Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 327/KPTS/M/2002 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan,
pemanfaatan ruang haruslah disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor
dalam kerangka pengendalian program-program pembangunan perkotaan jangka panjang.
Secara nasional kebutuhan perumahan relatif besar, meliputi: kebutuhan rumah yang belum
terpenuhi (backlog) sekitar 4,3 juta unit; pertumbuhan kebutuhan rumah baru setiap
tahunnya sekitar 800 ribu unit; serta kebutuhan peningkatan kualitas perumahan yang tidak
memenuhi persyaratan layak huni sekitar 13 juta unit rumah (Menkimpraswil, 2002).
Dikutip dari Finansialku.com, Pemerintah membangun sistem pembiayaan perumahan
dengan menghimpun dana jangka panjang melalui pelembagaan tabungan perumahan
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rakyat. Programnya bersifat wajib dan gotong royong, serta juga ditujukan untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan Rp 2,1 juta hingga Rp 5,2 juta rupiah
per bulannya. Golongan masyarakat tersebut meliputi:

1. PNS, TNI/Polri.
2. BUMN dan BUMD.
3. Pekerja swasta.
Sementara tipe rumah yang disasar adalah 36/72 (LB/LT).
Le Blanc dan Laferrère (2001) menyatakan bahwa di Prancis tabungan perumahan
untuk umum sangat besar dan cenderung meningkat dengan kota ukuran dan penurunan
dengan ukuran satuan. Mereka juga menyimpulkan bahwa keuntungannya terkonsentrasi

Y

pada bagian masyarakat termiskin dari populasi daripada subsidi perumahan berbasis

tabungan perumahan yang digunakan

DI

penyewa. Demikian pula, Kattenberg dan Hassink (2017) menunjukkan bahwa di Belanda
untuk perumahan sosial, penggunanya rata-rata

D

hampir 40% dari harga pasar lebih tinggi di kota dengan nilai rumah tinggi dan sedikit

PR

perumahan sosial.

Carlson et al. (2012) meninjau bukti sebelumnya tentang dampak program rumah
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berbasis tabungan terhadap keputusan relokasi masyrakat.

Galiani et al. (2015) dan Geyer (2017) menggunakan model penyortiran struktural
untuk

mensimulasikan

bagaimana

parameter

tabungan

perumahan

memengaruhi

lingkungan dan rumah tangga serta pilihan konsumsi perumahan.
Svarer et al. (2005) menemukan bahwa di Denmark terdapat peningkatan lapangan
pekerjaan lokal seiring dengan meningkatnya perumahan, sedangkan kemungkinan

et

menemukan pekerjaan di luar pasar tenaga kerja lokal berkurang dengan intensitas kontrol
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perumahan. Lui and Suen (2011) menunjukkan bahwa pengguna perumahan umum di Hong
Kong cenderung tinggal lebih jauh dari tempat kerja mereka daripada penyewa pasar
swasta.

Menurut sebuah studi di Finlandia oleh Oikarinen et al. (2015), pasokan perumahan di
pasar perumahan Helsinki khususnya tidak elastis, dan dengan demikian, perumahan publik
dapat memimpin untuk crowding-out substansial dari konstruksi swasta. Program tabungan
perumahan di Helsinki, terdapat sekitar 350.000 unit rumah dan hampir setengahnya
merupakan unit sewa. Sekitar 20% dari total stok perumahan disubsidi melalui berbagai
skema yang diterapkan oleh ARA (scanlon, 2015). Hingga 70% dari unit bersubsidi ini
adalah unit perumahan umum yang dimiliki oleh kota Helsinki.
Asher M.G (1997) sistem tabungan perumahan di Singapura telah menjadi kontributor
utama tabungan nasional dan fasilitasi kepemilikan rumah.
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BAB III
HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. KAJIAN HUKUM (LEGAL REVIEW)
Kajian ini mencermati berbagai regulasi yang terkait dengan model inovasi sosial
baik dalam konteks pembangunan perumahan rakyat maupun penanganan pemukiman
kumuh.
Berdasarkan amanat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pemerintah berkewajiban menjamin hak bagi setiap warga negaranya untuk
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup
1

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menjanjikan jaminan

Y

yang baik dan sehat.

DI

sosial serta pemberdayaan bagi masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat
kemanusiaan. Melalui pasal-pasal tersebut, pemerintah mengemban tanggung jawab

PR

pelayanan umum yang layak bagi seluruh rakyatnya.

D

dengan segala bentuk daya upaya untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan

Secara legal-formal, ketentuan di atas menjadi landasan hukum bagi rakyat

ar
ia
tD

Indonesia untuk memperoleh kondisi tempat tinggal yang baik dan sehat, serta layak huni.
Demi mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah kemudian menyusun Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang kemudian digantikan
oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
sebagai instrumen hukum.

et

Jaminan konstitusional sebagaimana yang tertuang pada pasal-pasal di atas
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beranjak dari logika hukum yang menempatkan hak atas tempat tinggal atau perumahan
sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam penyusunan Peraturan Daerah yang
mengakomodasi hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak (right to adequate
housing) perlu dipahami keberadaan hak tersebut sebagai salah satu kebutuhan paling
dasar yang sifatnya universal dan tak terpisahkan dari keberadaan setiap individu sebagai
subyek HAM.2

Sebagai bagian dari social and economic human rights, hak untuk

mendapatkan tempat tinggal yang layak tidak hanya terkait dengan permasalahan
aspirasi rakyat sehubungan dengan kebijakan pemerintah di bidang perumahan dan
permukiman, namun berkaitan erat pula dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD
1945. Dengan demikian, secara konstitusional kewajiban pemerintah untuk menjamin hak
atas tempat tinggal yang layak bukanlah sebuah pilihan politik (political option) yang dapat
1

Pasal 28H ayat (1), UUD 1945.
Christophe Golay dan Melik Ozden, The Right to Housing: A Fundamental Human Right Affirmed
by The United Nations and Recognized in Regional Treaties and Numerous National Constitution
dalam seri tulisan Human Rights Program of the Europe-Third World Centre (CETIM), 2010, hal. 2.
2
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diabaikan begitu saja, melainkan sebuah kewajiban hukum yang harus diimplementasikan
pada tingkat nasional maupun daerah. 3
Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mengindahkan
kondisi rakyat dan keadaan perumahan yang layak huni berimbas menjadi ancaman
terhadap hak-hak dasar manusia lainnya.

4

Ditinjau dari perspektif HAM, dampak paling

fatal dari kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan hak rakyat untuk mendapatkan
tempat tinggal yang layak adalah terjadinya pelanggaran terhadap hak untuk hidup.
Usaha pemenuhan hak atas perumahan tidak boleh diinterpretasi secara sempit atau
dilaksanakan sekedarnya saja, namun harus diperhatikan sebagai hak untuk hidup pada
lokasi yang terjamin dari segi keamanan, kedamaian serta menghormati martabat
5

Penjaminan atas hak untuk hidup membutuhkan usaha realisasi seluruh

Y

manusia.

DI

aspek hak asasi manusia lainnya yang saling terkait satu sama lain, contohnya seperti
hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, jaminan

D

sosial, hak untuk memilih serta hak untuk mendapatkan pendidikan. 6

PR

Berdasarkan ketentuan di dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya (disingkat ICESCR) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia
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melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, kondisi perumahan (housing) yang
dianggap layak untuk memenuhi hak hidup setiap manusia minimal harus memenuhi
kriteria-kriteria sebagai berikut: 7

1. Security of tenure: suatu perumahan dianggap tidak layak apabila tidak ada jaminan

et

atas tenure (masa tinggal/kepemilikan) yang jelas sehingga setiap orang terbebas
dari ancaman penggusuran paksa maupun gangguan lainnya;
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2. Availability of services, materials, facilities and infrastructure: suatu perumahan
dianggap tak layak apabila penghuninya tidak memiliki akses terhadap air bersih,
sanitasi yang sehat, sumber energi untuk memasak, pencahayaan, penyimpanan
makanan serta pembuangan sampah;
3. Affordability: suatu perumahan dianggap tak layak apabila biayanya membuat
penghuni terpaksa harus mengorbankan hak-hak asasi manusianya yang lain;

3

Laporan Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing to the 57
Human Rights, E/CN.4/2001/51, 25 January 2001, hal. 16.
4 Ibid., 8.
5 Golay dan Ozden, hal. 4.
6 Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, general comment, No. 6 (1982), para.
1.
7 Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, general comment, No. 6 (1982), para.
1.
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4. Habitability: suatu perumahan dianggap tak layak apabila tidak menjamin keamanan
fisik atau menyediakan kelapangan yang mencukupi, serta perlindungan dari udara
dingin, panas, hujan, angin maupun ancaman-ancaman lain yang dapat menganggu
kesehatan penghuninya;
5. Accessibility: suatu perumahan dianggap tidak layak apabila kebutuhan-kebutuhan
khusus bagi penyandang cacat maupun kelompok marginal tidak disediakan;
6. Location: suatu perumahan dianggap tidak layak apabila lokasinya tidak dapat
menjangkau tempat yang terdapat peluang kerja, pelayanan kesehatan, sekolah, dan
fasilitas sosial lainnya, atau apabila lokasinya terletak di kawasan yang terkena polusi
dan berbahaya.

Y

7. Cultural adequacy: suatu perumahan dianggap tidak layak apabila perumahan

DI

tersebut tidak menghormati bentuk-bentuk identitas budaya yang ada.

Eksistensi kriteria-kriteria tersebut merupakan parameter bagi negara-negara

D

anggota konvensi dalam merancang kebijakan perumahan dan permukimannya masing-

PR

masing. Konvensi ICESCR mewajibkan negara-negara peratifikasi untuk memberlakukan
secara langsung syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan konvensi di dalam
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yurisdiksi hukum negara-negara tersebut. Negara-negara anggota dibebankan untuk
memenuhi kewajibannya dengan segala daya upaya (full realization) dan dilaksanakan
secara progresif atau bertahap sesuai kemampuan masing-masing.8 Dengan demikian,
Konvensi ICESCR tetap mengakui keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah di tiap-tiap
negara dalam mewujudkan hak tersebut bagi setiap orang.9

et

Perlu digaris bawahi bahwa keberadaan hak untuk mendapatkan tempat tinggal
yang layak di dalam konvensi tersebut tidak dengan serta-merta membebankan

Se
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kewajiban bagi pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal bagi setiap rakyatnya.
Kewajiban pemerintah sebagaimana yang tertera di dalam UUD 1945 maupun di dalam
Konvensi ICESCR tidak meliputi keharusan membangun perumahan bagi seluruh
anggota masyarakat ataupun menjawab tuntutan setiap orang yang tidak memiliki rumah
untuk mendapatkan tempat tinggal dari pemerintah.10
Yang dimaksud dengan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak pada
hakikatnya

meliputi

tindakan-tindakan

(measures)

pemerintah

dalam

mencegah

ketunawismaan, melarang terjadinya penggusuran paksa, melarang praktek diskriminasi,
berfokus pada kelompok masyarakat kecil dan marginal, menjamin hak kepemilikan bagi
setiap orang, serta menjamin kondisi perumahan sesuai dengan standar kelayakan hidup
Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Right
to Adequate Housing Fact Sheet No. 21/Rev.1, UN Habitat, 2015, hal. 30
9 Ibid., 6.
10 Ibid
8

LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja
Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta

35

yang baik dan sehat.11 Tindakan-tindakan tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah
lewat cara-cara seperti: pembuatan ketentuan hukum di level nasional, proses
administrasi, melalui peraturan operasional atau melalui prioritas dalam alokasi dana
pembangunan. Peran yang diharapkan terhadap pemerintah bukanlah sebagai penyedia
perumahan (housing provider), melainkan sebagai fasilitator atas usaha-usaha yang
dilaksanakan oleh beragam aktor yang terlibat dalam penyediaan dan peningkatan
kualitas tempat tinggal yang baik dan sehat.12
Secara teori, kewajiban pemerintah untuk mengimplementasikan hak atas tempat
tinggal yang layak terdiri atas:13
1. Kewajiban untuk memfasilitasi (obligation to facilitate), dimana pemerintah dituntut

Y

mengambil tindakan-tindakan positif (positive measures) untuk membantu setiap orang

DI

dan komunitas mendapatkan hak mereka atas perumahan. Contohnya, pemerintah
memfasilitasi pembangunan perumahan berbiaya rendah dalam jumlah yang memadai

D

dan menjamin bahwa masyarakat ekonomi lemah mampu mendapatkannya lewat

PR

subsidi.

2. Kewajiban untuk mewujudkan (obligation to realize), dimana pemerintah akan
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menjamin tempat tinggal sementara (temporary housing) bagi setiap orang yang
berada dalam keadaan genting yang ekstrem seperti peperangan atau bencana alam.
Dalam situasi tersebut, pemerintah diwajibkan untuk memberikan prioritas tempat
tinggal kepada perempuan, anak-anak, orang tua, pengungsi dan kelompok
masyarakat lemah lainnya.

mengharuskan

et

Berdasarkan dua jenis kewajiban di atas, implementasi hak atas perumahan
pemerintah

untuk

menyusun

peraturan-peraturan

legislatif

yang

Se
kr

diperlukan, mendesain rencana strategi dan rencana aksi untuk perumahan pada skala
nasional maupun daerah dan menjamin perumahan layak huni tersedia serta dapat
diakses oleh masyarakat baik dalam lingkup perkotaan maupun di daerah-daerah
pedesaan.14

Salah satu asas fundamental dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak
atas tempat tinggal yang layak dalam ketentuan Konvensi ICESCR adalah adanya prinsip
non-diskriminasi. Dalam konteks hak atas perumahan, diskriminasi dapat berbentuk
seperti: peraturan hukum dan kebijakan yang memuat ketentuan diskriminatif; peraturan
zonasi (zoning regulations) yang mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu;
11

Ibid., 3.
Ibid., 6.
13 Laporan Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing to the 57 Human Rights,
E/CN.4/2001/51, 25 January 2001, hal. 21.
14 Ibid.
12
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pengembangan kebijakan yang bersifat eksklusif; terbatasnya akses untuk rakyat ke
kredit perumahan; tidak terlibatnya masyarakat dalam pengambilan keputusan; atau
kurangnya perlindungan terhadap praktik-praktik diskriminatif yang dilakukan oleh pihak
swasta terhadap rakyat.15 Pemerintah berkewajiban secara de jure dan de facto untuk
menghapus segala bentuk praktek-praktek bersifat diskriminatif serta menjamin setiap
warganya dapat menikmati akses terhadap perumahan yang layak dan bebas dari
ancaman penggusuran paksa.16
Terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak atas perumahan pada tataran
operasional, di dalam rezim hukum internasional terdapat ketentuan yang mengakui
keberagaman kondisi politis (political setting) dalam usaha-usaha pemerintah di masing-

Y

masing negara untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.17 Pasal 6

DI

Limburg Principles menyebutkan bahwa “… pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya dapat diwujudkan dalam berbagai setting politik. Tidak ada cara tunggal untuk

D

mewujudkan hak-hak tersebut… usaha-usaha pemenuhan dapat dilaksanakan dengan

PR

sistem politik yang bersifat desentralisasi maupun sentralisasi”.18
Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah bebas
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menerapkan measures yang sesuai dengan kondisi sistem politik di negara masingmasing. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan dan mendesentralisasi
upaya-upaya untuk mewujudkan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya kepada pemerintah
provinsi maupun lokal namun tetap memegang tanggung jawab utama sepenuhnya atas
pemenuhan hak-hak tersebut.19 Hal ini selaras dengan sistem yang berlaku di Indonesia

et

dimana Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan produk hukum nasional
sebagai dasar hukum kebijakan pelaksanaan program perumahan dan pengelolaan
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permukiman di level pemerintah lokal.
Berdasarkan panduan yang telah disusun oleh Komisaris Tinggi Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (The United Nations High Commissioner for
Human Rights) kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
dipahami, namun tidak terbatas hanya, sebagai berikut:20

15

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, Right to
Adequate Housing Fact Sheet No. 21/Rev.1, UN Habitat, 2015, hal 10.
16 Ibid.
17 Jaap de Visser, A Perspective on Local Government’s Role in Realising The Right to Housing
and The Answer of the Grootboom Judgement, hal. 202.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Leilani Farha, UN Special Rapporteur on the Right to Housing, Kantor Komisaris Tinggi
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, 2012, hal. 5.
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Y


Pendelegasian
Tanggung
Jawab dari Pusat ke Daerah
meliputi:
 Administrasi
kewenangan untuk
menjalankan
program
perumahan
 Transfer of
resources berupa
pendanaan untuk
penyusunan
peraturan dan
program
perumahan

Pemerintah Daerah
Mengelola keperluankeperluan dasar
Menjalankan
perencanaan,
pengembangan dan
zoning
Menyiapkan hunian
darurat (emergency
shelter)
Meregulasi ruang public
Bekerjasama dengan
lembaga masyarakat
dan sektor privat untuk
mengikutsertakan
partisipasi masyarakat
luas

D

DI

Pemerintah Pusat
 Memastikan
terdistribusinya
resources dengan
baik
 Mengembangkan
dan memberlakukan
standar nasional
 Memonitor dan
membandingkan
program yang
dilaksanakan di
daerah-daerah yang
berbeda
 Mengawasi regulasi

Pemerintah Pusat umumnya bertanggung jawab atas pendistribusian resources ke

PR

daerah-daerah sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan
kebutuhan-kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi dan energi untuk masyarakat luas.
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Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan hukum sebagai
standar dalam hal pengelolaan perumahan dan permukiman di tingkat nasional,
sementara Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas efek langsung dari implementasi
peraturan hukum tersebut terhadap penduduk lokal.

Terakhir, di samping peran Pemerintah Pusat dan Daerah, Komisaris Tinggi

et

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia juga menegaskan pentingnya
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keterlibatan komunitas-komunitas yang ada di masyarakat dalam penyusunan kebijakankebijakan hukum terkait.21 Sebagai salah satu bentuk mekanisme perlindungan hak-hak
rakyat, Local Access to Justice Mechanism digalangkan dengan memberdayakan forumforum rakyat yang menjalankan fungsi komite hak-hak masyarakat di tingkat kota/daerah
seperti kasus yang terjadi di Bosnia.22 Khususnya di level daerah, pemerintah diharapkan
dapat merangkul serta melibatkan civil society dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang
berhubungan dengan pengelolaan perumahan dan pemukiman kumuh di daerahnya.
Berkaca pada prinsip-prinsip dasar yang berlaku di hukum internasional terkait
prosedur pemenuhan hak atas tempat tinggal tersebut, sistem hukum Indonesia secara
eksplisit memberikan peluang bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersinergi dalam
pengelolaan perumahan bagi masyarakat. Landasan Pemerintah Daerah dalam
menyusun penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bersumber dari UU
21
22

Ibid., 8.
Ibid.
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Nomor 1 Tahun 2011 yang mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Pasal 5
ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) untuk melakukan pembinaan yang meliputi kegiatan seperti:
perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Tugas dan wewenang
Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut lagi di dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15,
Pasal 17, dan Pasal 18.
Sehubungan dengan pengelolaan perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah,
UU No. 1 Tahun 2011 mengatur perihal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 95 ayat
(1), (2), (3), (4), (5), (6) dan Pasal 96, Pasal 97 ayat (1) dan (2), Pasal 98 ayat (1), (2), (3),
Pasal 99, Pasal 100 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 101 ayat (1), (2), dan Pasal 102 ayat (1),

Y

(2). Masyarakat ekonomi lemah amat rentan terkena dampak dari perumahan dan

permasalahan

tersebut

maka

melalui

PP

Nomor

DI

permukiman kumuh akibat kualitas hidup yang buruk. Sebagai upaya untuk menangani
14

Tahun

2016

tentang

D

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah mengamanatkan

PR

pengaturan lebih lanjut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang kemudian diturunkan lagi ke dalam
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016
tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PP
Nomor 14 Tahun 2016 mengatur bahwa khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah dengan keterbatasan daya beli maka Pemerintah Daerah dapat memberikan
fasilitasi

terhadap

perencanaan,

pembangunan

dan

pemanfataan

Perumahan

et

sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 7.

Akan tetapi pada kenyataannya, Permen Nomor 02/PRT/M/2016 tidak memuat
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pengaturan yang sifatnya khusus terkait materi pencegahan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh. Demikian pula halnya dengan pengaturan yang lebih spesifik lagi
untuk menjawab permasalahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam mendapatkan
akses ke perumahan yang murah dan layak huni. Lebih jauh lagi, isu-isu seperti
pembangunan perumahan yang memperdulikan tata ruang hijau, model-model inovasi
perumahan, atau sistem pengelolaan tanah yang berbasis kerakyatan masih belum dapat
diakomodasi di dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada.
Kekosongan pengaturan pengelolaan Perumahan dan Permukiman Kumuh tersebut
membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menciptakan peraturan hukum yang
dapat menjawab problematika-problematika utama perumahan dan permukiman kumuh di
wilayahnya dan isu-isu yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Persoalan
yang diatur di dalam produk hukum yang akan dirancang tidak lagi hanya berfokus
kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan ketersediaan permukiman yang layak
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serta memadai bagi semua orang. Aspek lain yang layak untuk mendapatkan perhatian
khusus dalam penyusunan produk hukum perumahan dan permukiman kumuh ialah
keterlibatan komunitas-komunitas yang ada di tengah masyarakat. Diharapkan nantinya
produk hukum yang baru dapat membuka forum khusus yang melibatkan masyarakat luas
dalam menyusun kebijakan terkait perumahan dan permukiman kumuh di DIY.
Berdasarkan legal review tersebut ditemukan beberapa landasan dan arahan
bagaimana transformasi dan inovasi sosial yang menjadi pedoman kebijakan perumahan
dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.
1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman disebutkan dalam Pasal 17 bahwa Pemerintah Provinsi memiliki

Y

wewenang untuk:

DI

a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat provinsi;

D

b. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah

PR

lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan
sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
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c. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh pada tingkat provinsi;

d. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan
perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi; dan
e. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan

et

badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
Berdasar kewenangan ini maka pembangunan perumahan dan kawasan
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pemukiman kumuh bertumpu pada kerja kolektif multipihak dari seluruh stakeholder
sesuai mandat pemberdayaan pemangku kepentingan di atas. Kerja-kerja kolektif
tersebut dilakukan agar dapat mengedepankan kelestarian lingkungan, sumber daya
lokal, dan kearifan lokal. Pemerintah Provinsi diberi mandat secara khusus untuk
melakukan pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan
permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi. Pemerintah Daerah DIY juga diberi
mandat untuk bekerjasama dengan badan hukum, baik dari unsur pemerintahan,
perusahaan swasta, dan tentu saja yang pokok adalah koperasi, sebagai badan hukum
yang dimiliki diusahakan secara kolektif oleh masyarakat sesuai amanat Pasal 33 UUD
1945.
2. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan

Pemukiman

disebutkan

dengan

sangat

jelas

bahwa

penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah
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sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan rakyat. Di samping itu, penyelenggaraan rumah dan perumahan
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk
menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki
rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dengan
demikian perumahan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib
disediakan oleh negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengamanatkan juga Pemerintah Daerah untuk
membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan
pemukiman. Hal ini sesuai isi Pasal 40 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Y

Pasal 40

DI

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menugasi dan/atau membentuk

D

lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman

PR

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat bertanggung jawab:
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a. membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara;
b. menyediakan tanah bagi perumahan; dan

c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan
hunian.

Dengan demikian Pemerintah Daerah DIY mendapat mandat untuk menugasi

et

atau membentuk lembaga/badan tersebut. Penugasan atau pembentukan badan
tersebut perlu diselaraskan dengan upaya pemberdayaan para pemangku
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kepentingan dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di DIY.
Lembaga/Badan tersebut bertugas mulai dari penyiapan lahan sampai dengan
pemanfaatannya, bekerjasama dengan lembaga/badan yang terkait dengan
ekosistem perumahan dan kawasan pemukiman, baik secara fisik (bangunan,
sarana-prasarana) maupun non-fisik (sosial, ekonomi, dan budaya)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pasal

121

mengamanatkan

Pemerintah

dan/atau

Pemerintah

Daerah

untuk

mengembangkan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan
kawasan pemukiman. Secara terperinci amanat tersebut terdapat di dalam Pasal 121
ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut
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Pasal 121
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan
sistem

pembiayaan

untuk

penyelenggaraan

perumahan

dan

kawasan

permukiman.
(2) Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. lembaga pembiayaan;
b. pengerahan dan pemupukan dana;
c. pemanfaatan sumber biaya; dan
d. kemudahan atau bantuan pembiayaan.

Y

Lebih lanjut secara spesifik Undang-Undang tersebut mengamanatkan Pemerintah

DI

atau Pemerintah Daerah untuk menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di
bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Hal ini seperti termaktub dalam ayat (1) dan

PR

Pasal 122

D

(2) pasal tersebut, sebagai berikut:

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan
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hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(2) Badan hukum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.

Demikian maka Pemerintah Daerah DIY mendapat mandat Undang-Undang untuk

et

mengembangkan sistem dan lembaga pembiayaan yang berfungsi untuk menyediakaan
perumahan dan kawasan pemukiman yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
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termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang selama ini
tinggal di kawasan pemukiman kumuh di DIY, Dalam hal ini tentu fungsi lembaga atau
badan hukum ini tidak dapat diserahkan semata pada perbankan seperti halnya Bank
Tabungan Negara mengingat kapasitas keuangan dan tingkat kebutuhan perumahan dan
pemukiman bagi MBR yang tinggi di DIY.
5. Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga mengamanatkan
Pemerintah untuk melibatkan peranserta masyarakat dalam berbagai aspek terkait
pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, Secara khusus peranserta
masyarakat tersebut dilembagakan melalui pembentukan Forum Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sebagaimana termaktub di dalam pasal 131
dan pasal 132 sebagai berikut:
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Pasal 131
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
Pasal 132
(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) mempunyai fungsi dan
tugas:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman;

d. memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau

Y

c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;

DI

e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman.

D

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:

PR

a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
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b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan
dan kawasan permukiman;

e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
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f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan
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permukiman.

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 tahun
2018 mengamanatkan pembangunan kawasan pemukiman kumuh berdasarkan
kearifan lokal masyarakat yang sudah berkembang. Permen ini secara khusus
memberi mandat kepada Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kearifan lokal
tersebut di dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah DIY perlu mengembangkan
berbagai kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik dalam hal
pengembangan sumber daya manusia (pendidikan), kelembagaan, jejaring, jaminan
sosial, teknologi tepat guna, keuangan, dan berbagai inovasi sosial dan teknis lainnya.
3.2. KAJIAN LITERATUR
Gagasan dan konsep koperasi perumahan merujuk pada pemikiran Suroto (2018)
yang berpandangan bahwa koperasi perumahan:
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1. Mengacu pada sistem pembangunan perumahan di berbagai negara maju misalnya
Amerika Serikat dan Kanada, pembangunan perumahan murah oleh pemerintah selalu
diprioritaskan pada koperasi sejak tahun 1960 an. Tak heran, jaringan koperasi
perumahan (housing co-operative) di sana pun berkembang pesat hingga saat ini.
Hebatnya lagi, sebagian besar koperasi-koperasi perumahan ini merupakan jaringan
pengembang yang bersifat non-profit karena dikelola dari dan oleh warga sendiri.
2. Koperasi perumahan dipilih dengan pertimbangan karena koperasi secara prinsip
memberikan manfaat bagi kesejahteraan anggota dan turut menjaga kelestarian
lingkungannya. Sampai saat ini, kontribusi jaringan koperasi perumahan di dua negara
ini terutama tidak hanya soal penciptaan hunian yang sehat dan layak, namun juga

Y

turut berkontribusi sosial pada pembangunan infrastruktur di sekitarnya dan bahkan

DI

turut menyumbang bagi proyek-proyek kemanusiaan internasional.

3. Koperasi tersebut yang awalnya disokong sepenuhnya oleh anggaran pemerintah

D

pada akhirnya mampu mengembangkan perumahan baru secara mandiri, yang berarti

PR

telah turut meringankan beban pemerintah. Pemerintah kemudian hanya bertindak
membantu dalam berbagai variasi bantuan dana, kredit dengan bunga rendah dan
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jangka panjang (mortage), garansi, penggunaan tanah dengan hak pakai yang
harganya sangat rendah, dan lain sebagainya.

4. Di berbagai apartemen koperasi, mereka juga tinggal hidup berdampingan secara
sosial. Karena nyata merasakan manfaatnya, mereka bahkan aktif dalam berbagai
kegiatan koperasi lainya seperti koperasi konsumen, koperasi asuransi, koperasi

et

pemakaman dan lain sebagainya. Mereka membuat pertemuan-pertemuan rutin untuk
membahas kebijakan-kebijakan manajemen apartemen yang bersifat at cost dalam
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pembiayaannya.

5. Mereka memilih pengurus-pengurus koperasi perumahan mereka secara rutin, dan
memilih pemimpin mereka secara demokratis dengan konsep satu orang satu suara.
Mereka hadirkan kehidupan demokrasi di tempat-tempat hunian secara nyata.
6. Akhirnya, perumahan-perumahan koperasi menjelma bukan hanya sebagai garden city
yang bersifat humanis, tapi telah benar-benar turut menciptakan keadilan bagi warga
untuk tetap tinggal di kota-kota yang mereka jadikan harapan untuk membangun
kehidupan sosial dan ekonomi.
7. Di negara kita, memang ada beberapa koperasi di kalangan masyarakat terutama
koperasi pegawai atau karyawan telah ikut menyediakan kebutuhan perumahan bagi
anggotanya, dalam bentuk penyediaan kredit untuk membangun atau membeli rumah.
Namun usaha-usaha ini belum banyak yang berhasil karena tidak diintegrasikan
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sebagai kebijakan nasional dalam rangka membangun perumahan murah dan layak
huni sebagai bagian dari program nasional pemerintah.
8. Pembangunan perumahan melalui jalur koperasi ini sangat penting artinya karena sifat
koperasi yang non profit, mengedepankan kepentingan kesejahteraan anggota dan
cara kerja gotong royong dapat mendorong terwujudnya konsep hunian yang lebih
manusiawi. Terlebih, sifat demokratik dari organisasi koperasi juga konkret menjadi
cara ampuh dalam mengawal keberlanjutan kepentingan tujuan-tujuan sosial dari
sebuah hunian lantaran kendalinya ada di tangan para anggotanya.
Model koperasi perumahan dipaparkan oleh Aef Nandi, HC (2017) yang menulis
studi kasus tentang koperasi perumahan di Denmark. Dalam tulisannya Nandi

Y

menyebutkan bahwa koperasi perumahan di Denmark diselenggarakan dengan model

DI

sebagai berikut:

1. Perumahan sosial sendiri merupakan respon terhadap pesatnya pertumbuhan ekonomi

D

serta arus urbanisasi di era 1945 – 1980-an, sehingga kota jadi padat, sesak. Namun

kelas pekerja yang tidak punya rumah.

PR

kondisi itu tidak diimbangi jumlah hunian yang memadai dan layak. Hasilnya, banyak
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2. Gagasan perumahan bagi golongan ekonomi lemah mulai dirintis tahun 1940, 1980
dan 1990-an yang dimotori berbagai organisasi nir-laba. Tujuannya yaitu menyediakan
rumah dengan harga bersahabat. Dengan sistem ini setiap orang punya kesempatan
yang sama untuk memperoleh tempat tinggal karena biaya sewanya murah, hasil dari
subsidi pemerintah.

et

3. Paling tidak ada sekitar 771 asosiasi perumahan yang tersebar di seluruh Denmark.
Asosiasi itu memiliki properti yang disewakan pada masyarakat. Hingga saat ini, tidak
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kurang dari 1 juta orang tinggal di perumahan sosial dengan dampak yang signifikan.
4. Asosiasi perumahan pada dasarnya adalah organisasi independen, yang di kelola
secara demokratis. Namun, karena menerima subsidi maka pemerintah turut serta
mengawasi dan intervensi. Untuk urusan tata kelola sehari-hari, setiap komplek
perumahan mengirim perwakilannya untuk menjadi pengurus.
5. Selain perumahan sosial, ada pula perumahan koperasi yang dikenal dengan KAB.
Asosiasi ini adalah himpunan dari 58 asosiasi perumahan di wilayah sekitar ibu kota
negara, Kopenhagen, dan kota besar lainnya. KAB fokus pada pengelolaan dan
penyediaan perumahan untuk anggotanya. Saat ini KAB memiliki 301 komplek
perumahan dengan jumlah penghuni sebanyak 540.000 orang.
6. Perumahan koperasi dikelola secara demokratis. Setiap komplek perumahan mengirim
wakilnya di dewan pusat yang mengadakan General Assembly atau Rapat Anggota
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dalam istilah kita. Di pertemuan ini anggota turut menentukan kebijakan umum KAB,
semisal anggaran biaya, tata kelola lingkungan, harga sewa dan lain sebagainya.
7. Untuk bisa tinggal di perumahan koperasi syaratnya harus beli saham, atau dalam
istilah kita membayar Simpanan Pokok. Harga saham untuk setiap model rumah
bervariasi. Rumah model lama, yang dibangun tahun 1980-an, harga sahamnya
100.000 – 300.000 Danis Krone (mata uang Denmark). Saham ini bisa dijual kembali
pada orang lain jika si pemilik rumah ingin pindah dengan harga jual yang sudah diatur
oleh AKB.
8. Penghuni juga membayar ongkos sewa setiap bulan, atau dalam istilah kita sama
dengan Simpanan Wajib. Biaya sewa rumah beragam, rata – rata mulai 40.000 DKK
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per bulan. Uang sewa ini digunakan untuk pengembangan perumahan baru dan biaya

DI

operasional semisal biaya kebersihan, keamanan, pembuatan taman, biaya perbaikan
fasilitas dan lain sebagainya.

D

9. Sebanyak 63 persen penyewa perumahan koperasi adalah pekerja produktif; dan 37

PR

persen sisanya adalah lansia dan pensiunan. Umumnya mereka mendapat rumah
seluas 81 meter persegi, lebih luas dibanding dengan perumahan sosial meski sedikit
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lebih sempit dibanding perumahan pribadi. Karena berada di daerah perkotaan dengan
lahan yang sempit, model perumahan umumnya berbentuk apartemen atau flat.
3.3. KAJIAN PARTISIPATIF

Kajian partisipatif dilakukan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion
(FGD) yang sudah dilakukan 2 kali dengan melibatkan pemangku kepentingan kebijakan

et

pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY. Berdasar hasil FGD,
ditemukan bahwa secara umum permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman
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kumuh sudah ditangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di DIY. Hal ini baik melalui berbagai produk peraturan dan kebijakan di
level Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, sampai dengan berbagai
peraturan teknis berkaitan dengan aspek fisik dan non fisik, maupun berbagai program
yang dianggarkan melalui APBN, APBD Propinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota. Saat
ini pun Pemerintah DIY sedang dalam proses menyusun Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).
Oleh karena itu, FGD memusatkan perhatian pada identifikasi berbagai isu atau
masalah strategis perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang sampai saat ini
masih dihadapi oleh masyarakat dengan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh, di
tengah berbagai produk regulasi, kebijakan, program, dan anggaran yang sudah dibuat
dan diselenggarakan oleh Pemerintah di berbagai tingkatan.
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Berbagai isu dan masalah strategis yang diidentifikasi melalui diskusi bersama/FGD
I para pihak terkait perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY adalah sebagai
berikut:
1. Keadilan tata ruang menjadi salah satu permasalahan paling mendasar dalam konteks
perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY. Hal ini terkait dengan
ketersediaan lahan yang terbatas namun pada saat yang sama bisnis properti elit
dengan harga tanah yang semakin mahal tumbuh berkembang di DIY. Hal ini kiranya
sejalan dengan konteks DIY yang merupakan Propinsi dengan ketimpangan
pendapatan tertinggi se-Indonesia. Dalam hal ini properti elit tumbuh pesat, sedangkan
“properti kerakyatan” masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan.
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2. Keberadaan rumah tidak layak huni dan kawasan pemukiman kumuh merupakan

DI

imbas dari dinamika sosio-ekonomi masyarakat yang terkait dengan mobilitas sosial
baik horizontal (urbanisasi) maupun vertikal (relasi produksi yang timpang/sub-ordinan)

D

di DIY, dengan sejarah yang panjang. Dengan demikian penanganannya perlu melihat

PR

lebih jauh perihal sebab-sebab munculnya kawasan pemukiman kumuh tersebut,
berbagai kearifan lokal yang berkembang, sehingga sekaligus dapat mencegah
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munculnya kawasan-kawasan kumuh baru di DIY.

3. Terbatasnya skema/pola pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR) di DIY, yang 2500 KK diantaranya berada di kawasan kumuh. Di
samping itu MBR masih memiliki keterbatasan akses terhadap sumber-sumber
pembiayaan, di mana sumber dana atau pembiayaan yang saat ini ada umumnya

et

masih berjangka pendek. Dalam hal ini perlu dikaji model pembangunan dan
pembiayaan rumah murah ber-kearifan lokal, yang melibatkan komunitas marjinal di
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kawasan sungai, koperasi, termasuk dengan menjajagi kelayakan pengadaan Bank
Tanah, Tabungan Perumahan Rakyat, dan “BPJS Perumahan”. Dalam hal ini program
renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu dikaji dengan model tersebut,
termasuk kaitannya dengan dukungan pembiayaan APBD Propinsi sharing dengan
APBN semisal untuk upah tukang.
4. Permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang ditempati MBR di
pinggiran sungai perlu penanganan khusus. Hal ini terkait dengan minimnya akses
teknologi tepat guna, pembiayaan dari Corporate Social Responsibility (CSR),
kerawanan bencana alam, akses ke rumah susun yang harus 3000m2, perilaku
masyarakat,

kendala

transportasi,

teknologi

informasi,

dan

minimnya

akses

pembiayaan perumahan (PSO permukiman). Saat ini pedoman penanganan secara
fisik seperti halnya penguatan tebing, pengaturan sempadan sungai, M3K, parafet, dan
tanggul sudah tersedia memadai dan dilakukan baik oleh Kementerian maupun Dinas
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Pekerjaan Umum dan Pemukiman ESDM DIY, sehingga permasalahan strategis yang
perlu dicermati terkait dengan aspek non-fisik tersebut.
5. Rusunawa yang disediakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di DIY termasuk
yang sebelumnya tinggal di kawasan kumuh di bantaran sungai masih belum memadai
dan menghadapi berbagai kendala dan permasalahan. Sebagai contoh, di Rusunawa
Sleman masih terdapat 600 warga Sleman yang baru masuk ke dalam daftar tunggu.
Pada saat yang sama, banyak penghuni rusunawa yang berasal dari luar DIY,
meskipun sudah diatur pembatasan lama tinggal maksimal 6 tahun. Hal ini terkait
dengan rusunawa yang dijadikan sebagai salah satu penyumbang PAD yang dibebani
target tahunan dengan jumlah tertentu. Di samping itu, banyak masalah sosial yang
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timbul di rusunawa terkait dengan pola hubungan antarpenghuni rusunawa tersebut.

DI

Hal ini memerlukan kajian model rusunawa yang sesuai dengan sosio-kultur dan
kearifan lokal masyarakat DIY.

rakyat yang masih harus terus diselesaikan pemerintah sebagai

PR

disektor perumahan

D

Menurut The Housing and Urban Development (HUD) terdapat 6 masalah pokok

pokok tesebut adalah:
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upaya tanggungjwab pemenuhan kebutuhan dasar rakyat berjalan optimal. 6 masalah

1. tingginya angka defisit rumah (backlog);

2. tingginya angka rumah kosong (housing stock);
3. kawasan kumuh dengan RTLH yang belum terselesaikan secara tuntas;
4. lemahnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan
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masyarakat bernghasilan menengah;

5. terjadinya penguasaan tanah skala besar yang tidak berkeadilan; dan
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6. belum terbangunnya sistem kelembagaan dan tata kelola perumahan.
Sesungguhnya pemerintah juga sudah melakukan upaya dengan diadakannya
Program Sejuta Rumah (PSR). Namun, yang sudah berjalam nyatanya masih
membutuhkan terobosan terkait dengan kesenjangan antara pengembang besar dengan
pengembang kecil, antara MBM dan MBR.
Adapun FGD II menindaklanjuti hasil FGD I dengan penekanan pada menggali
masukan para pihak terhadap model pengembangan perumahan dan kawasan
pemukiman kumuh yang dirumuskan tim kajian. Model yang diajukan oleh tim dalam FGD
II adalah sebagai berikut:
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Beberapa respon dan catatan penting peserta FGD II terhadap hasil kajian awal dan
rumusan model awal tim kajian disarikan dalam beberapa pokok pikiran sebagai berikut:
1. Disisi lain kawasan pemukiman kumuh juga masih menjadi PR untuk diselesaikan.
Adapun telaah tentang pemukiman kumuh mencakup yang pertama, kondisi fisik
yang tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dan dengan kualitas
konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum
dan drainase tidak berfungsi, sampah belum dikelola dengan baik, pengamanan dari
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kebakaran serta keberadaan ruang hijau. Kedua, segi kondisi sosial ekonomi
ekonomi masyarakat yang berada di kawasan pemukiman kumuh salah antara lain
mencakup masyarakat yang berpenghasilan rendah dan norma sosial yang longgar.
Ketiga,

segi

dampak

yang

diakibatkan

dari

segi-segi

sebelumnya

yaitu

mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, banyak pencemaran, banyak
penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang.
2. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan
ketersediaan ruang untuk bermukim maka berakibat pada pertumbuhan kawasan
pemukiman yang tidak tertata dan tidak terkendali yang pada selanjutnya akan
mengakibatkan terjadinya kondisi kumuh pada kawasan pemukiman tersebut.

Y

Terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah untuk penataan dan pengelolaan dalam

DI

menghadapi masalah kependudukan tersebut diatas juga telah menyebabkan
fasilitas perumahan dan pemukiman menjadi terbatas dan mahal pembiayaannya.

D

Biasanya warga masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan perumahan dan

Berpenghasilan Rendah (MBR).

PR

pemukiman yang memadai adalah mereka yang tergolong dalam Masyarakat
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3. Permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh ini sudah ditangani oleh
Pemerintah mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Di wilayah DIY sendiri, saat ini sedang disusun Peraturan Daerah
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP). Lebih lanjut, berbagai isu dan masalah strategis dalam kajian ini telah

et

diidentifikasi melalui diskusi bersama para pihak terkait perumahan dan kawasan
pemukiman kumuh di DIY. Identifikasi inipun dilakukan secara berkelanjutan.

Se
kr

4. Pada kenyataannya memang masih banyak permasalahan terkait perumahan dan
kawasan permukiman kumuh di DIY yang harus diselesaikan. Kasus-kasus
penyimpangan dalam bisnis property di DIY juga masih marak. Adanya pengembang
atau developer yang melakukan kecurangan dengan berbagai cara jelas merugikan
masyarakat
meningkatkan

yang

menjadi

mekanisme

konsumennya.
pengawasan

Pemerintah
praktek

dituntut

pengadaan

untuk

terus

rumah

guna

meminimalisir kemungkinan kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh para
pengembang, walaupun hal tersebut akan menghambat laju investasi yang ada.
5. Berbicara perumahan di DIY yang masih perlu dilakukan pembangunan dari berbagai
segi maka tidak terlepas dengan keberadaan kawasan permukiman kumuh di DIY.
Kawasan permukiman yang terdapat di sepanjang Sungai Code, Gajah Wong, dan
Winongo masih terus dilakukan penataan. Kesiapan masyarakat untuk ditata
sebenarnya memudahkan bagi stakeholder yang akan masuk ke wilayah tersebut
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dalam hal turut melakukan perbaikan kawasan permukiman. Untuk di wilayah Kali
Code model inovasi sekolah sungai sudah dilakukan karena adanya kepedulian
terhadap martabat masyarakat di wilayah sungai dengan mengedepankan aspek
sosiologis dan kulturalnya. Model ini dilaksanakan dengan mendatangkan tokoh dari
lembaga terkait seperti dinas, perguruan tinggi dan sebagainya. Selain itu untuk
Kawasan Code sendiri telah mengaplikasikan system koperasi dalam forum
komunitasnya yang dapat dijadikan bibit untuk merealisasikan koperasi perumahan
yang akan menjadi solusi bersama. Permasalahan yang masih ada di Sungai Code
ini bahwa terdapat rumah yang didalamnya menampung beberapa keluarga.
Ketidaksesuaian

luasan

hunian

terhadap

jumlah

penghuninya

perlu

Y

diselesaikan.

juga

DI

6. Permasalahan sampah terutama sampah kesehatan juga harus diatasi. model
inovasi sosial yang memungkinkan ialah pengelolaan sampah oleh semua pihak,

D

pegedukasian semua lapisan masyarakat terkait pengelolaan sampah, dan

PR

menjadikan hasil pengelolaan dan pengolahan sampah bernilai guna. Jalan
beriringan dengan masalah sampah ini, masalah air juga turut menjadi sorotan.
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Sulitnya akses air bersih dan semakin sedikitnya jumlah air ini mendorong untuk
pengupayaan pemberian ruang atau jalan bagi air supaya air tidak meluap ketika
hujan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih oleh masyarakat. Penawaran solusi
krisis air ini adalah dengan penerapan ekohidrologi.
7. Penataan kawasan permukiman kumuh juga harus memasukkan segala komponen

et

ketersediaan sarana dan prasana, yaitu jalan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,
fasilitas pendidikan seperti sekolah, taman terbuka hijau untuk bermain anak dan
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sebagainya. Pengadaan kesemua fasilitas tersebut juga harus mempertimbangkan
kesetaraan gender, dan juga kaum disabilitas.
3.4. KAJIAN LAPANGAN

Studi kasus lapangan dalam kajian ini dilakukan di komunitas Sungai Code,
komunitas Sungai Gadjah Wong, Komunitas Sungai Winongo, dan komunitas Rusunawa
di DIY.
Wawancara di Sungai Code-1
- Menanggapi kondisi dan permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh
di DIY:
Banyak hal yang menjadi titik kemunculan permasalahan perumahan dan
pemukiman kumuh di DIY: (1) pemukiman kumuh terjadi karena memang kebijakan
tentang pemukiman di Indonesia bermasalah. Sertifikat tanah misalnya. Jadi
wilayah ‘aliran sungai’ yang semestinya tidak ditinggali malah ditinggali. (2) Harga
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tanah yang menjolak tinggi sehingga masyarakat tidak mampu untuk membeli tanah
apa lagi lengkap dengan rumah sebagai syarat hunian layak. (3) Melihat Kampung
Code misalnya; Sebagai hunian sudah dapat disebut layak, hanya saja faktor
lingkungan dan sosial tidak dirawat jadinya ‘terkesan’ tidak layak huni, padahal
kalau dari warga sendiri sudah terbangun kesadaran atas lingkungan dan hunian
yang layak.
- Bagaimana yang sebenarnya terjadi ‘kondisi dan permasalahan’ di kawasan pinggiran
sungai di DIY, sehingga warga memilih bertahan?
Sebenarnya

sejarah

memperlihatkan

bahwa

sungai

adalah

sumber

penghidupan. Sehingga tidak salah juga hidup di pinggir sungai. Kebijakan hunian

Y

dahulu ‘filosofi hidup nenek moyang’ berarti seperti itu. Selain sudah saya sebutkan

DI

faktor sulitnya memiliki lahan.

Kultur kehidupan di pinggir sungai ini, kemudian ‘dianggap’ menjadi sumber

D

masalah sosial dan lingkungan. Mungkin karena sungai mulai tercemari, dann

PR

lingkungan tidak terjaga. Jadi kampung atau mukim sebagai tempat hunian dinilai
tidak layak.
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Perlu dicatat bahwa DIY dibelah oleh sungai-sungai dan celakanya sungaisungai tersebut mulai tercemari terutama di kota, dan sumber pencemaran sungai
ini perlu kita lihat lagi, apakah disebabakan warga sekitaran sungai atau industri
yang bermunculan di DIY?

- Jadi pertanyaan mengapa memilih bertahan?

et

Ya karena itu tadi filosofi hiduplah kira-kira. Memang ada kebijakan penyedian
tempat tinggal di rusunawa, cuma pada akhirnya menimbulkan konflik sosial baru.
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Saya pikir solusi yang baik adalah pindah relokasi ke daerah-daerah yang
sungainya masih OK. Mungkin, jadi bukan disusun tapi ya rumah tapak.
- Gejolak apa saja yang mungkin terjadi dari perpindahan cara hidup horizontal/tapak
menjadi vertikal/susun?

Seperti yang kubilang tadi. Rusunawa ada konflik sosial ekonomi. Karena
rusun adalah rumah-rumah yang tertata dengan beberapa Kepala Keluarga.
Sementara filosofi orang Jawa rumah itu ya sendiri dan kadang dengan sanak
saudara. Ini yang membuat rusun penuh sesak, dan dihadapkan pada orang-orang
yang tidak dikenali, ya yang kenal juga jadi tidak saling kenal lagi, begitu yang
sudah merasakan rusun.
Kalau melihat perilaku masyarakat Jawa, Rumah itu ya kavling/tapak.
Sementara rusun itu satu kavling ada beberapa keluarga. Yang hilang rasa
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kepemilikan, yang timbul perseteruan. Saya dengar beberapa kasus saling tuding
padahal dulunya tetangga.
Jadi saya kira proses menjadi rusun belum solusilah, solusinya ya tetap di sini
‘penataan’.
Perihal Penataan Kampung
Sebagai individu bukan mewakili keseluruhan warga, kalau saya siap, dan saya kira
warga juga siap, ini bisa dilihat dari berbagai program yang diamanatkan pemerintah
sudah dijalankan oleh warga, yang pasti apa pun program dan kebijakannya selalu
libatkan masyarakat, karena yang tinggal di sini yang punya kampung kan masyarakat.
Wawancara Sungai Gajah Wong-1

Y

Narasumber:

DI

1. Sumarno (Prenggan, Kotagede, Yogyakarta)

- Lama tinggal di bantaran sungai Gajah Wong Yogyakarta 17 tahun.

D

- Asli warga Yogyakarta.

PR

- Tinggal bersama istri dan ke-2 anaknya yang masih Sekolah Menengah Atas.
- Pekerjaan berdagang angkringan di depan SMP 9 Yogyakarta.
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- Komunitas yang diikuti berupa arisan Rt bulanan.
- Sumber air bersih sumur bor.

- Status tanah yang ditempati yaitu tanah wedi kengser (hanya diberi tanggungan
membayar PBB untuk setiap tahunnya).

- Menurut beliau tidak ada rencana untuk pindah dari tempat tersebut dikarenakan

et

tidak ada kemampuan dari segi materiil. Selain itu beliau sekeluarga juga sudah
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merasa nyaman tinggal dibantaran sungai saat ini.
- Saat ini akan dibangun perluasan jalan disepanjang bantaran sungai dengan luasan
1 meter. Bagi rumahnya yang terdampak perluasan jalan ini maka akan diganti rugi
dengan pembenahan rumahnya, termasuk rumah Bapak Sumarno.

2. Ngadiran (Sidobali, Muja Muju, Yogyakarta)
- Lama tinggal di bantaran sungai Gajah Wong Yogyakarta 13 tahun.
- Asli warga Yogyakarta
- Tinggal bersama istri dan anak-anaknya (sudah bekerja)
- Pekerjaan Tukang Becak
- Sumber air bersih sumur
- Komunitas yang diikuti arisan rt setiap bulan
- Status tanah yang ditempati yaitu tanah wedi kengser (hanya diberi tanggungan
membayar PBB untuk setiap tahunnya)
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- Menurut beliau tidak ada rencana untuk pindah dari tempat tersebut dikarenakan
merasa sudah nyaman. Dan ketika ditanya lagi bagaimana kalau ada penggusuran,
beliau menanggapi bahwa sultan itu tidak bakalan digusur jika warga masyarakat yg
tinggal ditanah tersebut mau diatur.
- Saat ini juga akan dibangun perluasan jalan disepanjang bantaran sungai dengan
luasan sss1 meter. Bagi rumahnya yang terdampak perluasan jalan ini maka akan
diganti rugi dengan pembenahan rumahnya, termasuk rumah bapak ngadiran.
3.4.1.

Studi Kasus Kawasan Pemukiman Kali Code

1. Sebelum kondisi kepadatan yang terjadi hari ini, Kawasan Kali Code sebelumnya
adalah tanah wedi kanser yaitu tanah yang berasal luapan sungai Code, tegalan

Y

yaitu kebun yang dipenuhi pohon pisang dan ketela rambat, dan tanah bong yaitu

DI

tanah yang difungsikan sebagai pemakaman Tionghoa. Keberadaan tanah kosong
dari tiga kategori tanah di atas kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal oleh

D

penduduk di sekitaran Yogyakarta dan penduduk pendatang yang tidak memiliki

PR

tempat tinggal.

2. Secara umum kawasan pemukiman di Kali Code adalah kawasan padat penduduk,
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hal ini dapat dilihat secara kasat mata ketika berkunjung ke kawasan tersebut;
bangunan atau rumah sebagai mukim warga berdiri saling berhimpitan satu sama
lain. Kelompok penduduk yang menempati kawasan kali Code terbagi menjadi dua,
yaitu

penduduk

miskin

yang

menempati

bantaran

sungai

dan

penduduk

berkecukupan yang menghuni perumahan. Secara umum, kelompok penduduk

et

kedua ini telah memiliki sertifikat atas tanah dan bangunan, dan merupakan
pendatang yang sudah menjadi warga Yogyakarta.
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3. Kelompok pertama ‘miskin’ di atas yang secara perekonomian berpendapatan rendah
tidak mampu membeli atau menyewa hunian di pusat kota, sehingga menempati
tanah di bantaran sungai Code, hal ini dikarenakan anggapan umum bahwa tanah di
bantaran sungai adalah tanah yang bebas dimanfaatkan. Mata pencaharian
penduduk yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah seperti di atas
sebagai: kuli bangunan, beternak ikan, pemulung, usaha tambal ban, usaha warung
kecil, buruh gendong di pasar, dan sebagian adalah karyawan swasta.
4. Kondisi bangunan mukim warga sebelumnya banyak yang berdiri di bantaran sungai
Code sehingga mengakibatkan berkurangnya tubuh sungai, dan menyebabkan
penyempitan aliran sungai. Berlakunya peraturan pemerintah untuk melakukan 3M
yaitu munggah yaitu membangun secara vertikal, mundur yaitu letak bangunan
menjauh

dari sungai, dan madhep yaitu posisi bangunan menghadap ke sungai.
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Berangsur menjadikan warga berbenah dan mengatur kampung Code lebih rapi dan
tertata.
5. Dalam satu luas tanah dibangun secara vertikal untuk dijadikan hunian satu sampai
tiga kepala keluarga di masing-masing lantai, dan masih ada dalam satu
bangunan/petak yang di huni 1 sampai 3 kepala keluarga. Pertumbuhan populasi
penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun, tidak lagi dapat benar-benar
dibendung dengan hanya memberikan peraturan tentang membangun secara vertikal
dalam satu keluarga. Hal ini mengingat biaya yang dibutuhkan dalam membangun
rumah lebih dari satu lantai memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga belum
terjangkau dengan pendapatan sebagian besar penduduk di bantaran Kali Code.

DI

bangunan semi permanen di lahan kosong.

Y

Sehingga alih-alih membangun secara vertikal, lebih sering membangun kembali

6. Jika populasi terus bertambah, dan arus urbanisasi atau penduduk pendatang tidak

D

diantisipasi dengan baik, maka persoalan awal pemukiman di Kawasan Code akan

PR

kembali terulang dalam beberapa tahun mendatang, persoalan tersebut di antaranya;
dari segi sosial sebelum masuk dekade 1980an (Sebelum dilakukan penataan dan
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pendampingan oleh Romo Mangun) Kampung Code pernah dikenal sebagai daerah
hitam, secara ekonomi akan meningkatnya kemiskinan dan munculnya bangunan
ilegal, dan secara ekologis akan kembali menjadi salah satu sebab terjadinya
pencemaran lingkungan.

7. Kawasan Kali Code secara umum merupakan kawasan yang rawan bencana,

et

misalnya dari catatan kejadian atau bencana pada tahun 2006 dan 2010 bangunan
yang berdiri di kawasan pinggir Kali Code hancur akibat erupsi Gunung Merapi.
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Kondisi kawasan bantaran sungai juga sering kali terjadi longsor atau pergeseran
tanah dan bangunan, yaitu daerah tebing timur Kelurahan Terban, tebing di wilayah
Jetisharjo,

tebing Utara Jembatan Baru UGM, dan tebing di sekitar Jembatan

Gondolayu baik di sisi barat dan timur.Terjadinya longsor disebabkan oleh beban
massa bangunan yang terlalu berat dan berdiri di tepi bantaran sungai.
3.4.2. Studi Kasus Rusunawa Sleman
1. Secara umum keberadaan rusunawa adalah sebagai tempat tinggal sementara,
mereka yang menempati rusunawa pada dasarnya tidak lagi memiliki pilihan untuk
menyewa tempat tinggal lain. Keberadaan rusunawa tidak benar-benar dimanfaatkan
oleh rumah tangga yang berasal dari daerah Yogyakarta, banyak penghuni yang
merupakan warga atau memiliki kartu tanda penduduk luar Yogyakarta.
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2. Terjadi model ‘jual-beli/pindah sewa’ dari pemegang hak sewa yang berstatus warga
Yogyakarta (KTP Sleman) ke penghuni atau pendatang dari luar D.I.Y. Penghuni dari
luar D.I.Y tersebut ada; mahasiswa, pekerja swasta, dan pekerja di bidang hiburan.
3. Secara umum secara penghasilan atau pendapatan ekonomi penghuni rusunawa
adalah masyarakat berpenghasilan rendah, dengan pendapatan antara Rp. 1.500.000
sampai Rp. 2.500.000, per bulan. Selain itu ada sebagian kecil yang masuk dalam
masyarakat berpenghasilan menengah yaitu di atas Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000 per
bulan. Sebagian besar responden yang berada pada tingkat pendapatan menengah
telah memiliki rencana jangka panjang untuk memiliki rumah sendiri dengan
menyisihkan pendapatan untuk DP Perumahan.

Y

4. Ada kegiatan sosial berupa arisan yang diinisiasi secara kelompok-kelompok kecil

DI

berdasarkan; kesamaan tempat kerja, kesamaan blog atau lantai hunian, arisan ini
difungsikan untuk keperluan mendasar; kepemilikan barang atau kendaraan dan biaya

D

pendidikan.

PR

5. Terdapat fasilitas peribadatan harian atau mushola dan ruang serba guna yang juga
berfungsi sebagai ruang kegiatan penghuni. Ruangan ini dalam masing-masing
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blok/lantai ada yang masih difungsikan ada yang tidak berfungsi. Tidak difungsi ini
terjadi karena adanya ‘tidak saling kenal’ atau karena jam kerja/aktivitas di luar rusun
yang berbeda-beda.

6. Penghuni yang telah menempati selama 6 tahun, dalam upaya memperpanjang masa
hunian bisanya akan memindah nama status sewa; dari atas nama suami menjadi atas

et

nama istri. Model memperpanjang ini masih terjadi tidak lain karena secara ekonomi
belum memiliki kemampuan untuk memiliki rumah (tabungan belum mencukupi). Ada
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penghuni yang merupakan pindahan dari rusunawa lain, yang di rusunawa
sebelumnya masa pemakaian sudah habis, sehingga melakukan pindah rusun.
Hasil Wawancara Rusunawa Gemawang-1
Narasumber: Fitria, Astuti dan Neli
Fitria dan Astuti sudah tinggal di Rusunawa Gemawang sejak enam tahun yang lalu, dan
tahun ini 2019 adalah tahun terakhir bagi keduanya untuk menempati Rusunawa
Gemawang. Tim menemui keduanya di Rusunawa Gemawang pada Rabu 19/06/2019.
1. Asal Daerah: Fitria dan Astuti bukan pemilik kartu tanda penduduk Sleman,
keduanya berasal dari luar kota yang berbeda. Fitria berasal dari Bogor, Astuti
berasal dari Tangerang.
2. Awal Masuk Rusun: Baik Fitria dan Astuti keduanya mulai menempati rusunawa
karena ada informasi kamar kosong di rusunawa, saat itu masih ada ‘jual beli
kunci/kamar’ yang berlaku bagi orang luar kabupaten Sleman atau DIY. Harga
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kamar kos di Jogja yang meningkat, menjadikan rusunawa incaran banyak
pendatang di wilayah DIY. Jika Fitria mendapatkan kamar melalui bantuan
‘pengelola rusun’ dengan membayar sejumlah uang, beda halnya dengan Astuti
yang mendapatkan kamar dari warga rusun yang merupakan warga asli Sleman
‘mengontrakan kamar rusun’ untuk Astuti dengan sistem sekali bayar di depan.
3. Fasilitas Rusun: Rusun memiliki ruang kosong yang digunakan sebagai ruang
pertemuan, namun selama keduanya tinggal belum sekali pun mengikuti atau
melihat adanya pertemuan antar penghuni rusun, fasilitas lain seperti mushola
sudah tidak berfungsi lagi.
4. Penghuni: Penghuni rusun masih banyak yang bukan ‘rumah tangga’ misalnya

DI

rusun yang hanya dijadikan kamar singgah.

Y

seperti Astuti yang belum berkeluarga dan tinggal sendirian. Juga banyak kamar
5. Kebijakan: Ada kebijakan 6 tahun harus pindah, namun hal ini biasanya disiasati

D

dengan berganti nama bagi mereka yang sudah berkeluarga dan memiliki KTP
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Sleman, misal dalam pendaftaran awal KTP Suami, di 6 tahun selanjutnya dengan
KTP istri. Jika pendatang seperti kasus Fitria dan Astuti, maka mencari KTP
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‘pinjam KTP’ warga Sleman.

6. Masa Pakai dan Perpindahan Kamar: Neli misalnya, yang mendapatkan kamar
di rusun dari saudaranya yang mendapatkan dari warga Sleman, juga memasuki
tahun ke 6, dan saat ini tengah bersiap pindah ke rusun lain dengan berbekal
tawaran KTP dari warga Sleman.

et

Sedangkan Fitria yang tengah mengandung anak keduanya sedang kebingungan
mencari tempat tinggal baru di Yogyakarta. Ketika ditanya apakah memiliki
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program menabung untuk misalnya DP rumah, “tidak ada gambaran dari
pendapatan yang dipatok UMR Jogja”.
7. Suasana Hunian: Antar penghuni pada dasarnya tidak saling mengenal di
rusunawa, mereka jsutru memiliki kesamaan di luar rusun, misalnya Fitria dan
Astuti menjadi kenal karena bekerja dilokasi yang sama, sedang ke penghuni lain
bisa dibilang ‘urusan kamar masing-masing’.
1. Permasalahan permukiman kumuh Kali Code
Warga bantaran Kali Code sudah turun temurun tinggal di kawasan bantaran
sungai yang statusnya tanah milik desa. Dahulu sebelum banyak penduduk, mereka
tinggal jauh dari bantaran sungai, akan tetapi sekarang dikarenakan pertambahan
penduduk semakin banyak sehingga setiap ada pertambahan kepala keluarga mereka
membangun rumah menuju arah sungai. Seiring bertambahnya waktu pertumbuhan
penduduk mulai bertambah, sehingga bertambah pula warga yang membangun rumah
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ke arah bantaran sungai Kali Code. Hal ini menambah kepadatan rumah di bantaran
Kali Code. Adanya permasalahan kepadatan penduduk di bantaran Kali Code,
pemerintah mencanangkan membangun RUSUNAWA di bantaran Kali Code dengan
tujuan mengurangi kepadatan penduduk. Akan tetapi tidak semua masyarakat
menerima dengan baik adanya RUSUNAWA, beberapa masyarakat merasa kurang
menguntungkan adanya RUSUNAWA. Sebagaimana di sampaikan oleh bapak Joko
Santoso selaku ketua Rt. 08 sebagai berikut:
a. Adanya Rusunawa sebenarnya memang mengurangi kepadatan penduduk, akan
tetapi sering tidak menjadi solusi bagi masyarakat dikarenakan sistem sewanya
mahal.

Y

b. Tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait sehingga masyarakat kurang paham dan

DI

mengerti akan sistem Rusunawa sehingga kurang menarik masyarakat.
c. Sering tidak tepat sasaran, terkadang Rusunawa yang seharusnya di pakai oleh

D

warga masyarakat justru terkadang di pakai oleh warga pendatang.

PR

d. Secara sosio cultur masyarakat sulit untuk berpindah dari model pemukiman tapak
horizontal menuju pemukiman yang vertikal.
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e. Persoalan hunian horizontal lagi-lagi adalah soal harga tanah yang mahal, sehingga
bantaran sungai menjadi pilihan. Sedang Rusunawa hanya sebagai pelarian
sementara.

Bapak Harjanta sebagai salah satu pengurus RW juga membenarkan hal tersebut
sebagai berikut:

et

a. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait membuat masyarakat kurang mengerti dan
sering telat mendapatkan info tentang Rusunawa.
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b. Kurangnya informasi juga membuat warga yang harusnya bisa menempati
rusunawa justru di tempati warga pendatang.
c. Biaya sewa juga masih membuat masyarakat harus berpikir ulang untuk tinggal di
Rusunawa.

d. Tidak mudah juga sebenarnya masyarakat untuk menentukan pilihan tinggal di
Rusunama, hal ini karena di Rusunawa sifatnya sewa bukan hak pakai selamanya
atau hak milik. Sehingga itu hanya solusi yang sifatnya sementara.
Bapak Sarijan pengurus RT 10. Beliau mengemukakan sebagai berikut:
a. Adanya Rusunawa akan sangat membantu masyarakat, akan tetapi terkadang
hanya sekedar info tidak ada penjelasan tentang kelanjutannya. Sehingga
masyarakat hanya bisa menunggu saja.
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b. Tidak adanya kekompakan masyarakat yang akan menempati Rusunawa sehingga
akan mengurangi rasa sosial masyarakat tidak seperti ketika tinggal di bantaran Kali
Code.
2. Kebijakan tentang pemukiman kumuh menurut pusat dan daerah
Menurut bapak Sarijan, sudah sangat baik jika di adakannya Rusunawa, akan
tetapi akan lebih baik kalau masyarakat juga dilibatkan dalam merumuskan kebijakan
karena nantinya masyarakatlah yang akan menempati Rusunawa tersebut.
Sejauh ini ketika membahas tentang kebijakan-kebijakan di Kali Code, baik
Bapak Sarijan, Bapak Joko dan Bapak Harjanta belum pernah dilibatkan dalam
pengambilan kebijakan tersebut.

Y

3. Mengkaji kebijakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

DI

Menurut tiga narasumber:

Rusunawa harusnya menjadi solusi bagi masyarakat terutama masyarakat

D

ekonomi kelas menengah ke bawah. Akan tetapi di bantaran Kali Code sepertinya

PR

masih kurang pas untuk hal tersebut dikarenakan biaya sewa perbulan yang masih
kurang bisa di jangkau oleh masyarakat bantaran Kali Code. Sehingga mereka lebih
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memilih untuk bertahan di rumah yang mereka bangun di kawasan pinggir sungai.
Lebih penting dari rusunawa adalah adanya kejelasan rumah milik, yang
dibutuhkan masyarakat adalah kepemilikan bukan sementara mendiami. Tentu saja
bukan versi vertikal tapi horizontal, yang menjadikan masyarakat dapat bertahan hidup
salah satunya adalah kondisi sosial yang mendukung, dan itu ada di Kali Code, jadi

et

jika berbicara soal perumahan, ya sediakan perumahan yang benar-benar dapat
ngeboyong perpindahan kehidupan sosial.

Se
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Masyarakat tentu saja siap jika harus patungan, bukan serta merta murah apa

lagi gratis. Berbayar pun tidak menjadi soal, asal sesuai dan semua melibatkan
masyarakat dalam keputusan atau perencanaannya, yang akan mendiami kan
masyarakat.

4. Mengkaji kebijakan yang dikaitkan dengan sosio kultural dan kearifan lokal di DIY
Menurut tiga narasumber:
Ada beberapa kendala untuk memindahkan masyarakat bantaran sungai ke
Rusunawa atau Lokasi Perumahan Baru. Seperti halnya berikut:
a. Masyarakat masih berpegang teguh pada filososi jawa yaitu makan tidak makan
yang penting kumpul. Hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk tidak
berpindah ke Rusunawa.
b. Masalah sosial masyarakat. Masyarakat khawatir jika nanti berpindah ke Rusunawa,
keakraban dengan penduduk lain akan terganggu karena sebelumnya mereka
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saling membantu satu sama lain ketika masih bermukim di bantaran Sungai Code.
Sedangkan ketika mereka nanti berpindah, maka akan tercipta rasa individualisme
masyarakat dan akan mengganggu kenyamanan bermasyarakat.
c. Pemukiman baru dikhawatirkan akan menghilangkan lapangan pekerjaan yang
selama ini telah menjadi penghidupan mereka, misal jika lokasinya jauh dari pusat
perdagangan, maka masyarakat yang semula menggantungkan kehidupan ekonomi
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PR

D

DI

Y

dari perdagangan akan alih profesi dan itu tidak mudah.
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et

Gambar 3.1. Model Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh
Berbasis Komunitas/Masyarakat

Filosofi:

Kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY
menggunakan perspektif konstitusi, khususnya ekonomi kerakyatan yang tercantum di
dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan perspektif ini maka warga dengan rumah tidak layak
huni dan warga yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh tidak sekedar ditempatkan
sebagai penerima program (beneficiary), melainkan sebagai pemegang kedaulatan.
Implikasi digunakannya perspektif ini adalah perserikatan warga (komunitas) berperan
sentral dalam proses pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh. Agar
peran sentral tersebut dapat dijalankan maka perserikatan, yang selanjutnya dapat
disebut sebagai “koperasi perumahan” tersebut diberdayakan melalui penguatan di tiga
dimensi pembangunan, yaitu intelektual, institusional, dan material. Pembangunan
perumahan dan kawasan pemukiman kumuh berbasis koperasi perumahan ini tidak
LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja
Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta

60

sekedar menyediakan rumah murah bagi masyarakat, melainkan juga memberdayakan
dan mentransformasikan sosial-ekonomi masyarakat sebegai soko guru pembangunan
perumahan.
Koperasi Perumahan
Sesuai dengan definisinya, maka koperasi perumahan menghimpun seluruh pihak
yang berkepentingan dengan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh
di DIY. Dalam hal ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), warga kawasan sungai,
penghuni rusunawa, warga dengan rumah tidak layak huni merupakan basis anggota
(member) dan konsumen (customer), sekaligus pemilik (owner), beserta para pemangku
kepentingan lainnya seperti disainer, developer, marketer, dan sebagainya.
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Koperasi perumahan ini dapat dibangun berbasis embrio koperasi yang sudah ada

DI

di tengah-tengah komunitas, baik komunitas pinggir sungai maupun komunitas
Rusunawa. Koperasi perumahan dapat beroperasi di komunitas masing-masing, untuk

D

kemudian dikembangkan aliansi/jaringan-nya, semisal dalam bentuk koperasi sekunder,

Koperasi

perumahan ini

PR

di tingkat yang lebih luas.

menjalankan fungsi

utama

dalam

pembangunan
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perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, bekerjasama dengan pemerintah (pusat
dan daerah) dan parapihak dalam pengadaan tanah, modal, disain, bahan bangunan, dan
berbagai sarana-prasarana lain yang diperlukan. Koperasi mengelola simpanan dan
pinjaman bagi anggota-anggotanya untuk keperluan pembangunan rumah mereka.
Sekolah Sungai

perumahan

et

Pembangunan

dan

kawasan

pemukiman

kumuh

berbasis

komunitas/masyarakat mensyarakatkan kapasitas sumber daya manusia yang baik. Oleh

Se
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karena itu salah satu tugas pokok koperasi perumahan adalah menyelenggarakan
pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan bagi seluruh warga komunitas pinggir
sungai. Hal ini sekaligus merupakan instrument pendidikan dasar koperasi sebagai salah
satu syarat keanggotaan koperasi perumahan. Sekolah Sungai diselenggarakan dengan
jenjang, kurikulum, dan jangka waktu tertentu, dengan para pengajar yang berasal dari
penggiat komunitas sungai maupun lembaga eksternal seperti halnya perguruan tinggi.
Berbagai materi yang diperlukan sebagai basis pembelajaran warga pinggir sungai
diantaranya adalah:
1. Dasar-dasar koperasi perumahan.
2. Ekologi sungai.
3. Peraturan Perundangan.
4. Disain perumahan.
5. Disain kawasan.
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6. Literasi keuangan.
7. Literasi digital.
8. Praktikum, dan sebagainya
Sekolah Rusun
Sekolah Rusun merupakan instrumen pendidikan dasar sekaligus sebagai salah
satu syarat keanggotaan koperasi perumahan. Sekolah Rusun menjadi media untuk
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para penghuni rusun di DIY. Sekolah
Rusun diselenggarakan dengan jenjang, kurikulum, dan jangka waktu yang ditetapkan,
dengan para pengajar yang berasal dari warga rusun maupun pengajar dari luar seperti
halnya dari perguruan tinggi di DIY. Sekolah Rusun dapat berisi materi-materi yang

Y

diperlukan dalam konteks pembangunan perumahan rakyat, seperti halnya:

DI

1. Dasar-dasar koperasi perumahan.
2. Peraturan dan kebijakan perumahan.

PR

4. Manajemen bisnis.
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5. Literasi digital.
6. Perubahan sosial.

D

3. Literasi keuangan perumahan.

7. Praktikum, dan sebagainya.
Media Komunitas

Media komunitas yang dibuat baik dalam format cetak maupun digital (online)
menjadi sarana komunikasi antarwarga, saluran partisipasi, sekaligus sarana peningkatan

et

literasi masyarakat di kawasan sungai maupun rusunawa. Media komunitas ini dikelola
oleh koperasi perumahan bekerjsama dengan berbagai elemen masyarakat kawasan
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sungai dan rusunawa, serta lembaga eksternal sepertihalnya perguruan tinggi dan
lembaga swadaya masyarakat.
Forum Perumahan

Forum Perumahan dibentuk sebagai pelaksanaan mandat UU No 1 tahun 2011
tentang

Perumahan dan Kawasan

manifestasi

gotong

royong

dalam

Pemukiman.

Forum

pembangunan

Perumahan merupakan

perumahan

rakyat,

dengan

menempatkan rakyat yang berperan sentral dalam pembangunan perumahan. Forum
Perumahan merupakan representasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan
perumahan dan kawasan pemukiman sepertihalnya pemerintah daerah (dinas terkait),
perbankan, koperasi perumahan, Balai Besar Sungai, komunitas sungai Code, Gadjah
Wong, dan Winongo, forum warga rusunawa, perusahaan pengembang (developer),
organisasi kemasyarakatan, arsitektur komunitas, BUMN, dan perguruan tinggi.

LAPORAN AKHIR: Kajian Kebijakan Kondisi Kerja, Hubungan Kerja
Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan di Industri Daerah Istimewa Yogyakarta

62

Forum Perumahan berfungsi sebagai wadah komunikasi dan sinergi parapihak
dalam pembangunan perumahan di DIY, sekaligus sebagai forum menyelesaikan
berbagai permasalahan terkait pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman
kumuh di DIY. Forum Perumahan juga menjadi media pengawasan kolektif atas target
dan program-program pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY,
sehingga dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Dalam hal ini Forum Perumahan menjadi saluran informasi, komunikasi, dan sinergi
antara koperasi perumahan dengan para pemangku kepentingan pembangunan
perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.
Dewan Perumahan

Y

Dewan Perumahan merupakan panel ahli pembangunan perumahan dan kawasan

DI

pemukiman kumuh yang bertugas untuk memberikan masukan substantif terkait dengan
arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY.

D

Dewan Perumahan terdiri dari para ahli di berbagai bidang terkait perumahan dan

PR

kawasan pemukiman kumuh, yang dapat berasal dari berbagai unsur sepertihalnya
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Secara khusus Dewan
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Perumahan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan
pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh.
Dalam hal ini Dewan Perumahan DIY menjadi rujukan bagi koperasi perumahan
dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh.
Koperasi perumahan juga dapat melakukan konsultasi secara intensif kepada Dewan

et

Perumahan DIY perihal berbagai aspek substantif pembangunan perumahan dan
kawasan pemukiman kumuh yang dikelola koperasi.
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Bank Tanah

Bank Tanah merupakan instrumen pemetaan dan pengadaan tanah untuk
pembangunan perumahan rakyat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai
manifestasi pelaksanaan amanat Undang-Undang. Bank Tanah akan memetakan dan
melakukan kavling tanah-tanah di RTRW yang masuk dalam kawasan pemukiman, yang
dapat disediakan untuk kepentingan pembangunan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, warga pinggir sungai, dan penghuni rusunawa di DIY.
Berdasarkan data backlog dan kebutuhan pengadaan perumahan di DIY maka dapat
diperkirakan luasan tanah yang perlu disediakan melalui Bank Tanah. Dalam hal ini
koperasi perumahan bermitra dengan Bank Tanah dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan perumahan rakyat yang dikelolanya.
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Tabungan Perumahan Rakyat
Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan instrumen keuangan yang
menghimpun simpanan para anggota dan menyalurkan pinjaman bagi keperluan
pembangunan perumahan anggotanya. Tapera yang dikelola oleh koperasi perumahan
juga dapat menyalurkan berbagai skim bantuan/modal dan subsidi pembangunan
perumahan dari Pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Koperasi perumahan melalui Tapera juga dapat bermitra dengan lembaga perbankan,
koperasi simpan pinjam, dan BUMN lainnya untuk menyalurkan skim pembiayaan
pembangunan rumah murah untuk anggotanya.
Arsitektur Perumahan Rakyat

Y

Salah satu elemen material dalam pembangunan perumahan dan kawasan

DI

pemukiman kumuh adalah disain/arsitektur perumahan. Dalam hal ini koperasi
perumahan bermitra dengan arsitektur komunitas mendisain perumahan rakyat bagi para

D

anggotanya. Disain ini meliputi berbagai aspek perumahan sepertihalnya aspek

PR

kesehatan, ekologis, sosial-budaya, kearifan lokal, dan psikologis. Demikian rumah murah
untuk rakyat bukan berarti kehilangan akses terhadap disain multidimensi tersebut.
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Koperasi perumahan memastikan bahwa pembangunan perumahan beriringan dengan
pembangunan sosial dan ekosistem berkelanjutan.
Transportasi Perumahan

Salah satu kebutuhan pasca pembangunan perumahan rakyat adalah akses
mobilitas ke pusat-pusat kegiatan ekonomi, bisnis, dan tempat kerja. Dalam hal ini

et

koperasi perumahan bermitra dengan Pemerintah dan lembaga terkait menyediakan
sarana transportasi umum yang diperlukan untuk mobilitas komunitas di perumahan
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tersebut. Koperasi dapat bermitra juga dengan penyedia jasa transportasi umum seperti
Transjogja maupun koperasi angkutan yang ada di DIY.
Teknologi Tepat Guna

Salah satu elemen material dalam pembangunan perumahan dan kawasan
pemukiman kumuh adalah penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
Teknologi tepat guna berfungsi sosial karena membantu mengatasi berbagai persoalan
sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan pemukiman kumuh. Salah satu teknologi
yang diperlukan misalnya adalah teknologi pengolahan limbah/sampah yang merupakan
salah satu persoalan serius di kawasan pemukiman kumuh. Di samping itu, diperlukan
juga teknologi pertanian, pengolahan pangan, energi terbarukan, pengemasan,
pemasaran, dan berbagai teknologi tepat guna lainnya. Koperasi perumahan melalui
divisinya mengembangkan berbagai inovasi teknologi tepat guna tersebut.
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Aplikasi Perumahan Rakyat
Perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadi peluang sekaligus tantangan
bagi masyarakat dan koperasi, termasuk dalam hal ini koperasi perumahan. Koperasi
perumahan harus mampu memberikan informasi yang akurat dan terperinci perihal
pembangunan perumahan kepada seluruh anggotanya, sehingga koperasi perumahan
perlu menerapkan sistem informasi dan teknologi informasi dalam operasinya. Dalam hal
ini koperasi perumahan bekerjasama dengan pemerintah, BUMN, pengembang IT, dan
perguruan tinggi dapat membuat aplikasi yang dapat memudahkan dan mempercepat
akses informasi bagi para user (anggota) terhadap pembangunan perumahan.
Pemanfaatan aplikasi oleh koperasi perumahan ini juga dimaksudkan agar pengelolaan

Y

koperasi dapat dilakukan secara transparan dan diawasi secara kolektif oleh seluruh
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et
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PR

D

DI

anggotanya.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil studi literatur (literature review), studi peraturan perundangan
(legal review), dan studi kasus lapangan maka dapat diambil kesimpulan dan
rekomendasi sebagai berikut:
4.1. KESIMPULAN
1. Permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY tidak bersumber
dari sebab yang tunggal, melainkan resultan dari permasalahan sosial-budaya dan
ekonomi-politik yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut berkaitan

Y

dengan sejarah urbanisasi yang cukup panjang, yang terjadi dalam konteks

DI

ketidakadilan sosial-ekonomi dan tata ruang, yang membentuk pola pikir (mindset) dan
kapasitas masyarakat yang terbatas, serta menjadikan sebagian warga berada dalam

D

posisi marjinal. Dalam situasi tersebut, masyarakat bertahan dan tumbuh berkembang

PR

bertumpu pada modal sosial gotong royong dan komunalitas berbasis kearifan lokal,
melalui inisiasi berbagai komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan
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sungai. Modal sosial inilah yang dapat menjadi pondasi bagi kebijakan pembangunan
perumahan dan kawasan pemukiman kumuh DIY ke depan.
2. Konstitusi mengamanatkan demokrasi bukan saja sebagai sistem penyelenggaraan
pemerintahan, melainkan juga sistem penyelenggaraan perekonomian. Dalam
demokrasi maka rakyat adalah pemegang kedaulatan, yang dalam Pasal 33 UUD 1945

et

disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
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kekeluargaan. Oleh karena itu manifestasi daulat rakyat dalam perekonomian, dalam
hal ini dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di DIY
adalah amanat untuk menjadikan rakyat berperan sentral. Hal ini sesuai amanat UU
Nomor 1 tahun 2011 yang mendorong peran sentral rakyat (masyarakat/komunitas)
melalui pembentukan Forum Perumahan, Lembaga Pembangunan Perumahan,
Lembaga Pembiayaan Perumahan, dan Bank Tanah, yang sesuai dengan amanat
konstitusi di atas dapat dilakukan oleh koperasi perumahan, bermitra dengan lembagalembaga terkait.
3. Model pembangunan dan pembiayaan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh di
DIY yang sesuai dengan amanat konsitusi, landasan teori, dan kontekstual lapangan
adalah model pembangunan perumahan berbasis komunitas/masyarakat. Model yang
menjadikan komunitas/masyarakat sebagai tumpuan sentral dalam hal ini dapat
dilembagakan

dalam

wadah

koperasi

perumahan.

Koperasi

perumahan

ini

menghimpun keanggotaan dari warga kawasan sungai, penghuni rusunawa,
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Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan para pemangku kepentingan lainnya.
Komunitas warga tersebut tidak saja sebagai nasabah (customer), melainkan juga
owner dan decision maker pembangunan perumahan sesuai yang diamanatkan UUD
1945.
4. Model pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang bertumpu
pada komunitas/koperasi perumahan bersandar pada tiga dimensi modalitas
pembangunan, yaitu intelektual, institusional, dan material. Dimensi Modal intelektual
dibangun melalui penyelengaraan Sekolah Sungai, Sekolah Rusun, dan Media
Komunitas, yang dikelola secara sistematis dan berkelanjutan oleh koperasi
perumahan bekerjasama dengan parapihak terkait. Dimensi Modal institusional
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dibangun melalui inisiasi Forum Perumahan, Dewan Perumahan, dan Bank Tanah,

DI

yang menjadi rujukan utama arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan
kawasan pemukiman kumuh, sekaligus keypartner koperasi perumahan. Sementara

D

Dimensi Modal Material dibangun melalui pengadaan tanah, Tabungan Perumahan
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Rakyat, Disain/arsitektur perumahan rakyat yang ramah lingkungan (eco-friendly),
Transportasi umum, Teknologi Tepat Guna, dan Aplikasi Perumahan Rakyat, yang
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dikelola secara kolektif berbasis kearifan lokal melalui komunitas/koperasi perumahan
bekerjasama dengan parapihak terkait.

5. Model pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang ramah
lingkungan berbasis komunitas/koperasi perumahan dapat diinisiasi melalui model
kemitraan dengan pengelola Sultan Ground sebagai bagian dari implementasi

et

pembangunan berbasis keistimewaan DIY dan pembangunan perumahan rakyat
berbasis sosial budaya dan kearifan lokal.
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4.2. REKOMENDASI

4.2.1. Rekomendasi Umum
1. Pemerintah Daerah DIY perlu membentuk Forum Perumahan yang merepresentasikan
seluruh pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman
kumuh di DIY, untuk mengawal agenda-agenda pembangunan perumahan rakyat di
DIY secara kolektif dan berkelanjutan.
2. Pemerintah Daerah

DIY

perlu menginisiasi

Bank Tanah

untuk

memetakan

ketersediaan lahan dan pengadaan tanah untuk perumahan dan pemukiman rakyat.
3. Pemerintah Daerah DIY perlu menjajagi penggunaan Sultan Ground untuk
pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh berbasis keistimewaan
DIY, kearifan lokal, dan komunitas/koperasi perumahan
4. Pemerintah Daerah DIY berkolaborasi dengan parapihak terkait perlu memfasilitasi
komunitas sungai dan rusunawa di DIY untuk menginisiasi koperasi perumahan
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sebagai alternatif lembaga pembangunan dan pembiayaan perumahan rakyat berbasis
modal sosial dan kearifan lokal.
5. Pemerintah Daerah DIY berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan koperasi di DIY
perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) warga kawasan
sungai dan rusunawa melalui penyelenggaraan pendidikan popular yang sistematis
dan berkelanjutan bagi warga kawasan sungai dan warga rusunawa. Hal ini dilakukan
melalui inisiasi Sekolah Sungai dan Sekolah Rusun yang wajib diikuti oleh seluruh
warga kawasan sungai dan warga rusunawa sekaligus sebagai media/embrio
perintisan

koperasi

perumahan,

perekrutan

kader-kader

penggerak

koperasi

perumahan, dan penerapan teknologi tepat guna di kawasan perumahan rakyat.

Y

6. Pemerintah Daerah DIY perlu menfasilitasi akses kemitraan komunitas/koperasi

DI

perumahan dengan lembaga pembiayaan sepertihalnya bank BUMN (Bank Tabungan
Negara) untuk menyalurkan berbagai skim pembiayaan rumah murah (bersubsidi) bagi

D

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghuni rusunawa, dan warga kawasan

PR

sungai anggota komunitas/koperasi perumahan tersebut.

7. Pemerintah Daerah DIY bekersama dengan relawan arsitek perumahan sepertihalnya

ar
ia
tD

Arsitektur Komunitas menyediakan disain perumahan dan kawasan pemukiman kumuh
sebagai basis perencanaan dan pembangunan perumahan oleh komunitas/koperasi
perumahan

8. Pemerintah Daerah DIY melalui lembaga penyedia layanan transportasi umum seperti
halnya Transjogja perlu menyediakan sarana transportasi umum yang dipergunakan

et

oleh warga di komunitas perumahan rakyat ke pusat kegiatan ekonomi dan bisnis.
9. Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas terkait bekerjasama dengan perguruan tinggi

Se
kr

dan atau lembaga pengembang IT menyiapkan sarana dan prasarana teknologi
informasi di kawasan perumahan rakyat dan pemukiman kumuh, sekaligus mendisain
rancang bangun platform yang diperlukan dalam pembangunan dan pembiayaan
perumahaan rakyat bagi MBR, penghuni rusunawa, dan warga kawasan sungai

4.2.2. Rekomendasi Hukum
Berdasarkan kajian dari perspektif perbandingan hukum di atas, maka dapat
disimpulkan beberapa poin rekomendasi sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah memiliki landasan konstitusional serta kapasitas untuk membuat
kebijakan spesifik terkait perumahan dan permukiman kumuh di wilayahnya masingmasing. Rancangan Peraturan Daerah yang disusun diharapkan dapat memberikan
solusi sesuai dengan kondisi daerah serta kekhususan tantangan (challenges) yang
dihadapi. Untuk kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah berkewajiban
untuk memperhatikan keadaan atau kemampuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
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aksesibilitas terhadap perumahan yang layak huni, kondisi infrastruktur, ketersediaan
lahan, serta aspek-aspek kultural yang menjadi identitas kebudayaan masyarakat
sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.
2. Pemerintah Daerah dapat menyusun produk hukum dengan pendekatan yang
bersumber dari peraturan-peraturan hukum nasional serta perbandingan-perbandingan
substansi maupun prosedur hukum yang diambil atau berdasarkan dari konvensikonvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Melalui pendekatan
tersebut, maka peraturan hukum yang disusun diharapkan mampu untuk bersinergi
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan juga menjawab
kebutuhan pengelolaan perumahan dan permukiman di DIY pada era globalisasi.

Y

3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengintegrasikan aspek-aspek inovasi yang

DI

aktual sesuai kebutuhan zaman di dalam produk hukumnya. Hal ini dapat terwujud
dengan mengakomodasi inovasi-inovasi baru di bidang penyusunan model perumahan

D

dan kawasan pemukiman kumuh di DIY maupun dengan mengintegrasikan elemen

PR

green environment atau ramah lingkungan yang berbasis komunitas ke dalam
ketentuan hukumnya.
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4. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan komunitaskomunitas masyarakat di DIY serta melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat
sesuai dengan spirit demokrasi. Perlunya difasilitasi forum-forum aspirasi rakyat yang
memiliki efek terhadap proses pelaksanaan kebijakan perumahan dan permukiman

Se
kr

et

kumuh di DIY dalam peraturan hukum yang dirancang oleh Pemerintah Daerah.
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