
www.ar.itb.ac.id/pp – penelitian 2010

www.ar.itb.ac.id/wdp 1

DESAIN PERMUKIMAN PASCA-BENCANA DAN 
METODA PARTISIPASI: 
ANTARA TEORI DAN IMPLEMENTASI

Wiwik D Pratiwi, Medria Shekar Rani, Ruth Paramita

Universitas Udayana, Bali, 3 Juni 2010
Seminar Nasional “Metodologi Riset dalam Arsitektur"
Menuju Pendidikan Arsitektur Indonesia Berbasis Riset

Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Institut Teknologi Bandung; Jl. Ganesa 10 Bandung 40132

SistematikaSistematika PresentasiPresentasi

� Pendahuluan 

� Pemahaman partisipasi dan kriterianya

� Partisipasi dengan mekanisme organisasi pengelola permukiman pasca-bencana

� Partisipasi dengan mekanisme administratif: peran RT/RW

� Partisipasi yang minimum karena pendatang/penyewaan lahan

� Pola partisipasi desain permukiman pasca-bencana

� Teori: desain dan rekonstruksi pasca bencana dengan metoda partisipatif

� Kelembagaan pembangunan lokal dan pengelolaan permukiman

� Metoda partisipasi dan pemberdayaan komunitas

� Implementasi: bentuk rekonstruksi pasca bencana

� Implementasi: partisipasi warga untuk penyediaan sumberdaya

� Implementasi: kendala kelembagaan untuk partisipasi

� Agenda penelitian lebih lanjut
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PendahuluanPendahuluan

� Di Indonesia, tercatat 6.632 bencana alam pada tahun 1997-2009 (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana)

� Pada umumnya kesuksesan dari penataan permukiman, kawasan dan kota untuk 
mengurangi resiko bencana terletak pada solusi untuk hunian dan permukiman 
mengurangi resiko bencana. 

� Masyarakat kurang-mampu tidak memprioritaskan proteksi terhadap bencana 
alam, dibandingkan kebutuhan ekonomi dan kesehatan sehari-hari, mengakibatkan 
korban bencana sangat besar di negara berkembang umumnya. (Davis dan Hall, 1999)

� Muncul desakan akan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam program-
program rehabilitasi permukiman dan penekanan dalam meningkatkan

pengelolaan kapasitas pada tingkat lokal (e.g., Maskrey, 1999; Davis and Hall, 1999; Jain, 

2000), dan praktek rehabilitasi bergeser.

� Contoh: pembangunan di La Masica, Honduras berupa sistem pendeteksi banjir dini 
berbasis masyarakat. 

� Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian arsitektur di daerah pasca bencana 
Jawa Barat bagian Selatan dan Aceh. Beberapa hal terkait dengan perancangan 
permukiman pasca tsunami yang mencoba menerapkan metoda partisipasi 

masyarakat dan kepranataan lokal untuk rekonstruksi dan recovery lingkungan 

binaan setempat.

Pangandaran
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Pemahaman Partisipasi dan KriterianyaPemahaman Partisipasi dan Kriterianya

� Komunitas yang berkelanjutan melalui partisipasi warganya dalam mengatasi masalah 
setidaknya memenuhi dua kriteria, yang memberi penekanan pada kemampuan 
warga sebagai suatu organisasi mandiri dalam mengatasi permasalahan yang 

menimpa lingkungan permukimannya sendiri. 

� Pola perilaku partisipasi warga:

- partisipasi dengan mekanisme organisasi pengelola permukiman pasca-bencana

- partisipasi dengan mekanisme administratif: peran RT/RW

- partisipasi yang minimum karena pendatang/penyewa lahan

PartisipasiPartisipasi dengandengan MekanismeMekanisme OrganisasiOrganisasi

PengelolaPengelola PermukimanPermukiman PascaPasca--bencanabencana

� Keberadaan organisasi pengelola pasca-bencana yang terpisah dan memiliki 
tugas tersendiri dari pengurus RT/RW. 

� Organisasi yang semula dibentuk oleh pemerintah sebagai pengelola pemulihan 
sosial-pasca-bencana telah beralih menjadi organisasi komunitas yang membantu 
penanganan masalah desain permukiman pasca-bencana. 
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PartisipasiPartisipasi dengandengan MekanismeMekanisme AdministratifAdministratif: : 

PeranPeran RT/RWRT/RW

� Pemecahan masalah kawasan pasca bencana biasanya melalui Rukun Tetangga 
(RT) dan Rukun Warga (RW): akses ke sumber daya, pendefinisian tugas, 
pengambilan keputusan yang terstruktur, dan pengaturan biaya yang efektif

� Sementara kriteria penerimaan bisa muncul ketika warga sudah dikabari oleh 

pengurus dan hasil sudah melalui proses rapat warga mayoritas atau yang 

hadir mewakili. 

Hambatan:
- ketiadaan pengurus atau tokoh RT dan 

atau RW yang mau dan mampu 

mengemban amanah, 
- kurangnya dana perbaikan 

infrastruktur,
- ketiadaan tokoh atau pengurus RT/RW 

yang mampu menyerap masalah 
warga dan merealisasikannya. 

PartisipasiPartisipasi yang Minimum yang Minimum 

karenakarena PendatangPendatang// PenyewaanPenyewaan LahanLahan

� Dominasi warga pendatang pada permukiman pasca-bencana dengan 
karakteristik yang khusus. 

� Persoalan yang berkaitan dengan para penyewa terhadap fasilitas huniannya 
biasanya dapat ditangani oleh sang pemilik hunian, baik yang tinggal sebagai 
warga di permukiman pasca-bencana yang sama ataupun tidak. Namun, yang sulit 
ditangani dalam waktu cepat adalah persoalan lingkungan yang terjadi seperti 
jalan, drainase dan sebagainya.
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Partisipasi ?

� Di lingkup dan level 
mana?

� Tulisan ini, lingkup
kelembagaan lokal

� Desa/kelurahan

� RW

� RT

PolaPola PartisipasiPartisipasi

DesainDesain PermukimanPermukiman PascaPasca--bencanabencana

� Empat pola untuk desain dan pembangunan permukiman pasca bencana :

- sepenuhnya pekerjaan komunitas atau korban bencana

- sepenuhnya pekerjaan pemerintah 

- pola kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. 

- pola kolaboratif antara pemberi donor (non-pemerintah) dan masyarakat

� Korban bencana atau penghuni cenderung memilih pola kolaboratif dan berbagi-
bersama, dengan beberapa pilihan:

- dibangun oleh pemerintah dengan persetujuan penghuni terlebih dahulu

- dilaksanakan oleh Kecamatan, Desa atau RT/ RW, sedangkan pemerintah hanya 
menyediakan dana saja

- dibangun secara bersama oleh pemerintah dan penghuni, sesuai dengan kemampuan 
dan keahlian

� Terbatasnya informasi dan keahlian yang dipunyai oleh korban bencana, 
keterlibatan aktor pemerintah masih diperlukan dalam berbagai permasalahan 

pembangunan
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TeoriTeori: : DesainDesain dandan RekonstruksiRekonstruksi PascaPasca BencanaBencana

dengandengan MetodaMetoda PartisipatifPartisipatif

� Menonjolkan proses partisipatif yang sesuai dengan karakteristik budaya dan 
agama setempat.

� Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk secara bersama-sama dan 

serentak menata kembali tata ruang lingkungan permukiman di seluruh wilayah 
perdesaan dan perkotaan yang rusak akibat bencana.

� Perlindungan terhadap hak perdata warga dengan mengidentifikasi hak-hak 
warga dan batas-batas fisik kapling atau tanah milik masing-masing warga.

� Revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya 
alam dan kemampuan masyarakat setempat.

KelembagaanKelembagaan PembangunanPembangunan LokalLokal dandan

PengelolaanPengelolaan PermukimanPermukiman

Perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas lembaga lokal selama 
proses rekonstruksi, rehabilitasi maupun desain permukiman pasca-bencana yang lebih 
menekankan proses partisipatif dan bertumpu pada masyarakat. 

�menjadi pemegang urusan lingkungan dan permukiman, termasuk dalam 
penataan ruang dan lingkungan yang dilimpahkan kepadanya oleh lembaga di 
tingkat regional (misalnya kecamatan, kabupaten, provinsi), 

�merespons kebutuhan serta harapan warganya dalam konteks kepentingan desain 
permukiman yang lebih luas dan sebaliknya

�berkomunikasi dengan warga dan lembaga yang lebih tinggi dalam 
menyampaikan, dan mensinergikan kepentingan serta kebutuhan masing-masing

�memelihara dan meningkatkan peluang keswadayaan dan partisipasi masyarakat 

dalam membangun.

�mengembangkan mekanisme dan prosedur pengurusan surat-surat, penyampaian 
aspirasi warga, serta urusan lain menyangkut kepentingan warga, yang jelas, 
dipahami dan diketahui warga secara luas.    
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Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan warga komunitas untuk rehabilitasi 
permukiman pasca-bencana bersifat dua arah, yaitu dari satu sisi memupuk dan 
mengembangkan kesediaan dan kualitas partisipasi warga, di lain pihak lembaga 
lokal dikembangkan dalam kerangka peningkatan partisipasi warga.

�meningkatkan kesediaan dan peluang partisipasi membangun dan memelihara 
dengan stakeholders lain: sektor publik, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat 

�menyusun proposal dan mengimplementasikan kegiatan pemeliharan dan 

penataan permukiman dan penerapan teknologi untuk rehabilitasi permukiman 
pasca-bencana

�meningkatkan informasi warga terhadap permasalahan dan peran warga dalam 
mengatasi permasalahan lingkungannya   

KelembagaanKelembagaan PembangunanPembangunan LokalLokal dandan

PengelolaanPengelolaan PermukimanPermukiman

MetodaMetoda PartisipasiPartisipasi dandan

PemberdayaanPemberdayaan KomunitasKomunitas

� Banyak metoda.

� Cenderung berhenti di ‘tingkat proyek’, belum dapat menjadi bagian yang 
menyatu sebagai suatu pengembangan kelembangaan dan sistem membangun 
permukiman yang menyeluruh yang bisa dikembangkan oleh masyarakat setempat.

� Bagaimana metoda partisipasi untuk permukiman pasca-bencana ini menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari praktek lembaga-lembaga pembangunan 
terkait?
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ImplementasiImplementasi: : 

BentukBentuk RekonstruksiRekonstruksi PascaPasca BencanaBencana

� Suatu lingkungan perumahan yang mempunyai keteraturan fisik ruang.

� Terindikasi oleh jawaban penghuni akan perlu adanya berbagai bentuk 

pengaturan, yaitu untuk mengatur penggunaan ruang umum (public space) dan 
perizinan membangun.

ImplementasiImplementasi: : 

BentukBentuk RekonstruksiRekonstruksi PascaPasca BencanaBencana

� Agak bertolak belakang dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh warga 
penghuni di kawasan pasca bencana.

� Lembaga lokal tampak tidak terbiasa mengurus persoalan ruang permukiman yang 
berimplikasi kepada masalah sosial dan atau sebaliknya. 

� Pengabaian terhadap peraturan ini disebabkan oleh:

� Tidak jelasnya dan atau tidak terjangkaunya peraturan yang ada, misalnya 
keharusan mempunyai IMB (ijin mendirikan bangunan), dan sertifikat tanah.

� Kebutuhan (dasar) warga yang bersangkutan, yang memerlukan 
penanggulangan saat itu juga, misalnya kebutuhan untuk ruang jemur, tempat 
membuang sampah, dan lain sebagainya.
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ImplementasiImplementasi: : 

BentukBentuk RekonstruksiRekonstruksi PascaPasca BencanaBencana

� Penerapan IMB di permukiman pasca bencana akan menimbulkan pertanyaan 
tentang aturan bangunan bagi daerah.

� Penerapan IMB secara konvensional sebagaimana sekarang berlaku akan 
berpotensi semakin menghilangkan peluang warga miskin di kawasan pasca 
bencana untuk membangun kebutuhan ruangnya.

� Tidak adanya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan 

misalnya, akan memberi peluang terhadap terjadinya pelanggaran atau 
ketidaktaatan.

� Desain permukiman dan penataan ruang termasuk penggunaan berdasarkan 
kesepakatan warga berpotensi ‘dimenangkan’ oleh kekuatan kelompok warga 
yang mempunyai daya negosiasi tinggi.

ImplementasiImplementasi: : 

BentukBentuk RekonstruksiRekonstruksi PascaPasca BencanaBencana

� Masih diperlukan suatu rambu-rambu dan atau mekanisme yang memungkinkan 
desain permukiman dan penataan merupakan peraturan dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi.

� Rambu-rambu ini bisa juga yang memungkinkan terlibatnya pihak ketiga yang 
netral.
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ImplementasiImplementasi: : PartisipasiPartisipasi WargaWarga untukuntuk

PenyediaanPenyediaan SumberSumber DayaDaya

� Kesediaan untuk ikut membangun tersebut perlu diaktifkan oleh suatu atau seorang 
tenaga penggerak.

� Bersifat top-down � bagian dari kelembagaan pelaksanaan pembangunan 
permukiman pasca-bencana itu

� Sumberdaya yang dapat disumbangkan oleh warga untuk rekonstruksi dan 
rehabilitasi permukiman mencakup tenaga, dana dan tanah.

� Dengan syarat, yaitu harus sesuai dengan kemampuan warga dan unsur yang 
dibangun atau kegiatan pembangunan yang akan dilakukan telah disepakati oleh 
warga.

� Semampu dan serela warga 

� Kerelaan warga untuk menyumbang tampak dipengaruhi oleh manfaat yang dapat 
diperolehnya dengan sumbangan tersebut. 

ImplementasiImplementasi: : KendalaKendala KelembagaanKelembagaan untukuntuk

PartisipasiPartisipasi

� Kepercayaan kalangan warga cenderung terbagi kepada ketiga aktor pelaku 
tersebut, yaitu warga sendiri, RT atau RW.

� Lembaga RW tampaknya dapat merupakan lembaga lokal terkecil yang bisa 
menjadi ujung tombak rekonstruksi dan rehabilitasi lokal. 

� Forum RW mempunyai jadwal melakukan pertemuan secara berkala di kelurahan 
atau desa masing-masing.

� Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di tingkat kecamatan yang 
membahas perencanaan pembangunan tingkat kelurahan.

� Kendala kelembagaan lain berkaitan dengan pandangan penghuni terhadap 
ketaatan pada keputusan bersama. 
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Agenda Agenda PenelitianPenelitian LebihLebih LanjutLanjut

� Tentang partisipasi aktor selain pemerintah dan swasta dalam desain 
permukiman pasca bencana yang inisiatifnya dilakukan oleh komunitas. 

� Bagaimana pranata lokal dan pola partisipasi penghuni untuk konteks community-
driven ini? 

� Dinamika penyusunan desain permukiman pasca bencana dan rencana 
pembangunan kelurahan di Musrenbang dan manfaat yang diperoleh komunitas 
setempat untuk perbaikan lingkungannya.

� Bagaimana mekanisme desain permukiman pasca bencana dan peningkatan 
kualitas permukiman yang diselenggarakan sektor publik? 

� Bagaimana mekanisme desain permukiman pasca bencana dan peningkatan 
kualitas permukiman yang diselenggarakan sektor privat? 

UCAPAN TERIMA KASIHUCAPAN TERIMA KASIH

� Disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut
Teknologi Bandung, yang telah membiayai penelitian Permukiman Perdesaan dan
Pariwisata di Pantai Selatan Jawa Barat: Eksplorasi Rancangan Transformatif
lingkup Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman dan Program Studi Arsitektur
ITB pada tahun 2010. Tulisan ini merupakan salah satu publikasi penelitian
tersebut. 

� Disampaikan pula kepada

(1) Tim Peneliti Transformasi Permukiman Pasca Tsunami di Aceh (UN HABITAT 
dan KKPP ITB 2006) yang diketuai Ibu Dr. Suparti Amir Salim, MSP. 

(2) Tim Peneliti Pengelolaan Lingkungan dan Transformasi Permukiman Pasca-
Tsunami di Pantai Selatan Jawa Barat (KKPP ITB 2008) 
http://www.ar.itb.ac.id/wdp/wp-
content/uploads/2008/12/isi_laporan_pasca_tsunami_wdp.pdf


