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Subtema: 
Pembelajaran dan Analisis Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (refleksi terhadap 
pembelajaran) 
 
 

Abstrak 
 
Peningkatan kualitas hunian, perumahan dan permukiman dengan pendekatan partisipatif sudah banyak 
diupayakan, termasuk di kawasan kampung kota. Namun belum banyak yang tumbuh berkembang dari 
komunitas sendiri dan dengan pendekatan komprehensif. Pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas 
umumnya diterapkan pada komunitas yang relatif homogen dan cenderung berhenti dalam skala “proyek”. 
Banyak penelitian mengungkapkan bahwa kampung kota bersifat heterogen. Pada umumnya warganya 
merasa “betah” di lingkungan kampoung kota karena posisi lokasinya yang memudahkan mereka 
mengakses tempat-tempat yang diperlukan dan hubungan sosial di lingkungan yang dinilai baik.  
 
Tulisan ini merupakan pembelajaran dari penelitian yang dilaksanakan oleh Kelompok Keahlian 
Perumahan dan Permukiman, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut 
Teknologi Bandung. Beberapa hal terkait partisipasi masyarakat, kepranataan, dan peningkatan kualitas 
ruang kampung kota yang terungkap dalam penelitian ini. Kendala utama untuk partisipasi di tingkat 
lembaga adalah belum terbiasanya komunitas mengurusi masalah ruang sebagai kepentingan bersama, yang 
harus dioperasikan, dipelihara, dikendalikan dan mungkin dibangun kembali sesuai dengan perubahan yang 
terjadi. Hal lain terkait pranata lokal adalah tidak adanya mekanisme untuk menyelesaikan konflik sosial 
yang terjadi akibat kondisi fisik ruang; belum mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang 
memfasilitasi kelompok kepentingan warga yang lebih besar, dan terutama belum terbangun kepercayaan 
warga terhadap kemampuan lembaga setempat dalam membangun tempat. Aktor untuk lembaga local 
sebagai koordinator proses partisipatif yang dikenal oleh masyarakat adalah dari lingkungan mereka 
sendiri, yaitu warga, RT dan RW.  Namun demikian tampak bahwa baik komunitas maupun lembaga 
“pemerintahan lokal”, yaitu RT/RW, belum dipercayai secara luas oleh warga, sebagai pihak yang mampu 
mengelola pembangunan maupun pembiayaannya.  Dalam hal ini kepercayaan kalangan warga cenderung 
terbagi kepada ketiga aktor pelaku tersebut, yaitu warga sendiri, RT atau RW.  Di lain pihak dapat 
disebutkan bahwa warga mempunyai kepercayaan kepada komunitasnya sendiri untuk membangun.  Akan 
tetapi, konflik pendapat tentang siapa yang menjadi pengelola pembangunan di tingkat lokal sangat 
mungkin terjadi, dan menjadi penghambat kelancaran pembangunan.  
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