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Abstrak. Penelitian ini melihat pola ruang perumahan dan permukiman di daerah peri-urban sebagai 
implikasi hasil decission making process antara pelaku pasar dalam mekanisme pasar tanah. Pendekatan yang 
dipilih adalah deskriptif-historis, yaitu mengkaji fenomena yang berdasarkan urutan waktu dalam kaitannya 
dengan pembentukan dan desain ruang permukiman. Metodologi yang diterapkan adalah analisis 
institusional. Lokasi penelitian di peri-urban Kota Bandung bagian Utara. Environmental scanning dilakukan 
di empat kawasan Bandung Utara, yaitu Gunung Batu Dalam, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Awiligar, 
dan Kelurahan Cigending. Pada kasus pembentukan permukiman di Kawasan Gunung Batu Dalam yang 
mekanisme pasar tanahnya banyak melibatkan developer sebagai sisi demand, menghasilkan pola ruang 
permukiman yang berbentuk cluster-cluster permukiman. Sementara pada kasus Kawasan Mekarwangi yang 
mekanisme pasar tanahnya melibatkan para pembeli tanah individual, cenderung menghasilkan pola ruang 
permukiman yang menyebar dan lebih amorf. 
Fokus lokasi penelitian dipilih Kelurahan Mekarwangi yang dideskripsikan lebih rinci dengan satuan analisis 
Rukun Warga atau Kampung. Proses pasar tanah dan perumahan dapat diklasifikasikan ke dalam dua pola 
mekanisme, yaitu: (1) informal dan (2) pola semi-formal yang melibatkan orang-orang di luar penduduk 
setempat sebagai tuan tanah baru dan membeli tanah yang luas untuk investasi, diolah dan dijual kembali 
ataupun dibangun. Melalui pola kedua ini, banyak timbul pelaku subsider terutama yang bertindak sebagai 
spekulan, baik spekulan tanah mentah maupun spekulan tanah matang. Untuk aspek teritori, permukiman 
formal yang muncul di Mekarwangi tidak memiliki batas yang jelas dengan kawasan permukiman non-formal 
penduduk. Untuk aspek subdivisi lahan, secara umum mengarah pada bentuk-bentuk yang tidak regular 
sebagai akibat proses subdivisi lahan di kawasan dalam kerangka informal. Hanya kompleks-kompleks 
perumahan yang proses pasar tanah dan tapak dalam kerangka formal saja yang kemudian menghasilkan 
bentuk-bentuk kapling yang cenderung teratur/regular. 
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1 Pendahuluan 
Daerah peri-urban1 yang umumnya merupakan lahan pertanian penduduk, banyak mengalami tantangan 
transformasi fungsi seiring dengan perkembangan perkotaan. Dalam kondisi tanpa pengendalian yang memadai 
serta dorongan pelaku pasar yang sangat kuat, daerah peri-urban cenderung berkembang secara acak, tidak 
teratur dan terfragmentasi2. 

Vandell (1995) menjelaskan ketidakteraturan dan fragmentasi ruang dalam pembangunan lahan perumahan dan 
permukiman dapat disebabkan oleh faktor institusional ataupun faktor non institusional3. Faktor institusional 
meliputi sejumlah aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/pejabat berwenang, sementara 
faktor non institusional adalah faktor-faktor lain yang turut memberikan pengaruh besar terhadap pembangunan 
dan pengembangan. Faktor non institusional ini dijabarkan Vandell sebagai kekuatan pasar (natural market 
force). Dalam kondisi dimana faktor institusional tidak mampu mengatur arah pembangunan dengan baik 
ataupun lemahnya kontrol pelaksanaan terhadap regulasi tersebut, maka kekuatan pasar akan muncul sebagai 
faktor yang mendominasi mekanisme pembangunan dan pengembangan lahan.   

Ketidakteraturan penggunaan dan pengembangan lahan yang terbentuk oleh mekanisme pasar dijelaskan oleh 
Archer (1973) sebagai hasil decision making process. Proses pengambilan keputusan dalam mekanisme pasar 
tersebut dijelaskan oleh Lierop (1989)4 sebagai kerangka konseptual yang terbentuk akibat keberagaman 
peristiwa selama mekanisme pasar belangsung. Setiap tahapan dalam proses (sub pasar) memiliki prosedur, 
standar, dan sistem pembiayaan tersendiri. Indikator penentu dalam pengambilan keputusan dalam sub pasar 
tersebut, selain ditentukan oleh jenis dan interaksi pelaku pasar yang terlibat, juga sedikit banyak dipengaruhi 

________________________________________ 
1 Terdapat beberapa istilah untuk menjelaskan daerah pinggiran/perbatasan kota, diantaranya wilayah desa-kota, urban fringe, dll.  Istilah 
peri-urban dipopulerkan oleh McGee (2002) dengan merujuk pada penelitian Webster (2001) yang menjelaskan istilah ini sebagai proses 
peri-urbanisasi yang menekankan suatu proses dimana daerah perdesaan terletak di wilayah pinggiran kota dan menjadi lebih bersifat urban 
dalam karakter, fisik, ekonomi dan sosial, dan seringkali perubahannya terjadi secara bertahap.   
2 Dijelaskan oleh RW. Archer (1973) dalam artikel “Land Speculation and Scattered Development – Failures in the Urban Fringe Land 
Markets” di jurnal Urban Studies. 
3 Vandell, Kerry D (1995), Market Factors Affecting Spatial Heterogeneity Among Urban Neighborhoods, di jurnal Housing Policy Debate. 
4 Dijelaskan oleh Van Lierop (1989) dalam Coccato (1996). 


