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BAB I

PENDAHULUAN

1.

1.1. Pengertian Judul

Judul laporan Dasar Program Perancangan Dan Perancangan Arsitektur (DP3A)

yang diangkat adalah Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa

Jomblang dan Tegalrejo, Dukuh, Sukoharjo. Untuk dapat mengetahui pengertian judul

diatas, maka diuraikan terlebih dahulu pengertian atau definisi dari masing-masing

komponen kata yang digunakan dalam menyusun judul tersebut :

Penataan : Adalah Proses, cara, perbuatan menata; pengaturan;

penyusunan. (https://www.kamusbesar.com)

Lingkungan : Daerah (kawasan) yang termasuk didalamnya.

(https://www.kamusbesar.com)

Permukiman  : Suatu tempat atau daerah untuk tempat tinggal dan

menetap. (Kamus Tata Ruang 1997)

Berbasis          : Berasas, berdasar. (https://www.kamusbesar.com)

Komunitas     : Sekumpulan orang-orang yang punya tujuan sama dan

ingin berbagi satu sama

lain.(https://www.Ensiklopedia.com)

Jadi pengertian dari judul Penataan Lingkungan Permukiman di Desa Jomblang dan

Tegalrejo, Dukuh, Sukoharjo Berbasis Komunitas (PLPBK) adalah suatu kegiatan yang

memberi peluang kepada masyarakat untuk tidak saja menanggulangi kemiskinan secara

lebih luas dan terpadu, tetapi juga memberi peluang bagi masyarakat Jomblang dan

Tegalrejo untuk menata kembali lingkungan hidup mereka dan menstrukturkan kembali

tatanan sosial dan ekonomi mereka.
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1.2. Latar Belakang

Desa secara etimologi diartikan sebagai kelompok rumah di luar kota yang

merupakan kesatuan. Desa yang dipandang sebagai lawan kota diartikan sebagai keadaan

yang asri, sejuk dan hijau. Secara administratif, desa tersusun dari gabungan dusun-

dusun. Desa Jomblang dan Tegalrejo adalah desa yang ada di Kelurahan Dukuh,

Kabupaten Sukoharjo. Di mana desa Jomblang dan Tegalrejo adalah bagian dari sub

wilayah RW 9 dan RW 8 Kelurahan Dukuh. Sebagian warganya memiliki ketrampilan

dan kreatifitas dalam hal kerajinan seni. Banyak kerajinan yang dihasilkan di kampung

ini, adapun kerajinan seni yang diproduksi diantaranya adalah kerajinan Ukir kayu,

Batik, Tatah Sungging, Anyaman bambu, dsb. Mengetahui banyaknya kerajinan yang

dihasilkan warga kampung Jomblang dan Tegalrejo maka keinginan warganya agar hasil

kerajinan bisa dipasarkan lebih luas lagi. Kawasan terpilih yang menjadi prioritas

penanganan dalam penyusunan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (

RTPLP ) sebagai Kawasan Prioritas Kelurahan Dukuh terletak di Kampung Tegalrejo

dan Jomblang. berdasarkan pada lokasi dan tingkat kemiskinan, serta tingkat kekumuhan

yang ada.

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Program PLPBK (Penataan

Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) merupakan kegiatan masyarakat untuk

merencanakan dan membangun tatanan kehidupan warga berdasarkan visi masa depan

yang dibangun bersama, untuk mewujudkan lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras

dan lestari, yang merupakan wujud dari budaya maju masyarakatnya (Community Based

Neighborhood Development).

Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighborhood

Development) pada dasarnya merupakan bentuk stimulan bagi keberhasilan masyarakat

di Kelurahan Dukuh yang telah mampu membangun lembaga masyarakat yang berupa ;

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mencapai kualifikasi ”BKM Berdaya menuju

Mandiri” atau BKM Mandiri serta telah melaksanakan kemitraan dengan Pemda atau

dengaan pihak lain (channelling).

Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas secara

substansi merupakan implementasi konsep kemitraan dan ”channelling” program pada

skala yang lebih kecil, yakni skala Kelurahan. Diharapkan, melalui kegiatan ini
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berlangsung proses pembelajaran, penataan dan pelembagaan kemitraan sinergi antara

masyarakat, pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat. Prosesnya lebih

mengutamakan pada keswadayaan, kemandirian dan kerja keras untuk menggalang

segenap potensi sumber daya yang dimiliki bersama dan mengakses berbagai sumber

daya dari luar lainnya dalam upaya mengembangkan lingkungan permukiman yang

sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari menuju cita-cita masyarakat yang sejahtera.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dibuat

rumusan masalah sebagai berikut:

a) Bagaimana cara merencanakan dan membangun tatanan kehidupan warga berdasarkan

visi masa depan yang dibangun bersama, untuk mewujudkan lingkungan fisik yang

sehat, tertib, selaras dan lestari, yang merupakan wujud dari budaya maju masyarakatnya

dengan memberikan fasilitas yang aman dan nyaman sesuai dengan standart dari potensi

yang ada di area tersebut dengan fasilitas pendukung untuk menambah dari fasilitas

umum dan penunjang?

b) Bagaimana memberikan kenyamanan masyarakat dengan menata lingkungan untuk

mendukung fasilitas lingkungan dan mendukung sebuah konsep Green Architecture?

c) Bagaimana manajemen Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas

di Desa Jomblang dan Tegalrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo ditinjau

dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan?

1.4. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan :

Secara umum, PLPBK bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan

masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras,

berjati diri dan lestari.

Sedangkan secara khusus, PLPBK berusaha untuk mewujudkan:

 Masyarakat yang sadar pentingnya tinggal di permukiman yang tertata

selaras dengan lingkungan yang lebih luas dan tanggap bencana.

 Masyarakat yang berbudaya sehat, bersih, dan tertib pembangunan.

 Masyarakat yang mampu secara kreatif dan inovatif melakukan perencanaan,

dan pengelolaan pembangunan lingkungan permukiman mereka.
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 Tata kelembagaan kelurahan yang efektif dan efisien dalam menerapkan tata

kepemerintahan yang baik (good governance).

b) Sasaran :

Merencanakan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan

lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, berjati diri dan lestari.

1.5. Lingkup Pembahasan

1.5.1 Lingkup Wilayah

Di dalam perancangan Penataan Lingkungan ini harus tetap memperhatikan sebuah

fungsi dan tata guna lahan yang ada, sehingga sebuah bangunan yang nantinya benar-

benar fungsional dan keberadaan nya nanti tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.

1.5.2 Lingkup Materi

Pembahasan di tekankan pada disiplin ilmu arsitektur yang berkaitan dalam

perencanaan dan perancangan sebuah desain penetaan lingkungan pada wilayah ini.

1.5.3 Lingkup Pencarian Data

Dalam tahap ini dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dengan

berbagai cara seperti survey langsung ke lapangan maupun menggunakan study

literatur.

a. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data secara langsung melalui

pengamatan langsung tentang kondisi tapak dan lingkungan sekitar.

b. Studi Literatur

Studi literatur merupakan studi yang diambil dari beberapa refrensi sebagai

landasan teori dan juga sebagai acuan dalam penyusunan, biasanya berupa

peraturan-peraturan yang ada di kota tersebut maupun standar-standar yang harus

diterapkan sebelum merancang suatu bangunan atau kawasan.

1.5.4 Lingkup Tahap Analisa

Yaitu tahap penguraian dan pengkajian data yang disusun sebagai landasan yang

mendasar bagi pendekatan perencanaan dan perancangan Penataan Lingkungan

Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).
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1.6. Metode Pembahasan (Strategi pelaksanaan)

Untuk dapat mencapai hasil akhir seperti yang disebutkan di atas, maka salah satu

strategi pelaksanaan yang digunakan adalah melalui pembangunan lingkungan sebagai

pintu masuk untuk pembangunan manusia seutuhnya jasmaniah dan rohaniah sehingga

menghasilkan warga masyarakat yang secara sosial efektif dan secara ekonomi produktif

yang pada gilirannya akan membangun masyarakat adil, maju dan sejahtera. Strategi ini

akan diwujudkan dalam 3 cara utama sebagai berikut:

1. Edukasi masyarakat dalam bentuk pembelajaran kritis, diskusi kelompok terarah,

studi kasus, kunjungan lapangan, dll yang terkait dengan peningkatan

kesejahteraan masyarakat, tata kepemerintahan/ pelayanan publik, bencana alam,

dsb.

2. Serangkaian musyawarah warga untuk menyepakati aturan pembangunan dan

pengelolaan lingkungan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan,

pelayanan publik, dsb.

3. Menggunakan pembangunan lingkungan sebagai media praktek untuk penataan

tata laku yang positif dan efektif (etika pembangunan).

1.6.1. Tahap pelaksanaan

Terdapat empat tahapan pelaksanaan penataan lingkungan permukiman berbasis

komunitas, yaitu:

1. Tahap Persiapan,

Inti kegiatan dalam tahap ini adalah penetapan kawasan prioritas dan

sosialisasi program melalui berbagai media dengan penekanan pada lokakarya

orientasi program secara berjenjang dari tingkat nasional, propinsi dan daerah.

2. Tahap Perencanaan

a) Survey Lapangan

Dalam pencarian data penulis melakukan survey lapangan, dimana data-data

tersebut dalam bentuk foto dan sebagainya.

b) Wawancara (Persuasif)

Selain survey lapangan, untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis juga

melakukan pendekatan terhadap warga dimana warga tersebut adalah selaku ketua

RW dan RT maupun warga atau tokoh masyarakat tertentu dengan cara

mewawancarai.
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Inti kegiatan pada tahap ini adalah membangun kolaborasi perencanaan dimana

antar berbagai pihak (masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha/swasta) dapat saling

terbuka berbagi informasi, melakukan dialog dan konsultasi, dan bersepakat terhadap

aturan bangunan setempat dan pokok – pokok perencanaan dan pembangunan.

3. Tahap Kawasan Prioritas,

Inti kegiatan pada tahap ini adalah melakukan proses kawasan yang akan

ditata kembali dan telah tersedia RTPLP-nya (Rencana Tindak Penataan Lingkungan

Permukiman) kepada berbagai pihak seperti antara lain dinas / instansi pemerintah

(sumber dana APBN/APBD) maupun lembaga / instansi non pemerintah seperti

lembaga bisnis, sosial, baik ditingkat nasional maupun multinasional sehingga terjadi

kerjasama yang saling menguntungkan atau kontribusi sepihak seperti ”channelling”

dari dinas/sektor lain.

Pada tahap ini juga akan dilakukan pelaksanaan pembangunan fisik untuk

mencoba dan memantapkan manajemen pembangunan oleh komunitas.

4. Tahap Desain,

Inti kegiatan pada tahap ini adalah proses desain pembangunan fisik hasil

perencanaan mikro (RTPLP) sebagai bentuk penyelesaian permasalah serta

penggalian potensi yang dimiliki kelurahan. Proses ini pun dilakukan untuk

menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat

dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan konstruksi.

1.6.2. kawasan prioritas

TIPP didampingi oleh Tim Teknis Pemda dan masyarakat  melakukan diskusi

dan rembug warga, untuk menyepakati penetapan kawasan prioritas atau penetapan

kawasan pembangunan Kelurahan/Desa berdasarkan skala prioritas.
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1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penyusunan laporan Dasar Program

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini berisikan tentang pengertian judul PENATAAN

LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS, latar belakang, rumusan

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode pembahasan

dan sitematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan tentang tinjauan umum dan studi-studi terkait materi

Penyusunan program Bangunan dan Lingkungan dilakukan melalui analisis

kawasan dan wilayah perencanaan termasuk mengenai pengendalian dampak

lingkungan dan analisis pengembangan pembangunan berbasis dan dengan

peran masyarakat yang menghasilkan konsep dasar perancangan Tata

Bangunan dan Lingkungan.

3. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN
Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan dan rancangan

kawasan prioritas dalam aspek-aspek terkait yang mempengaruhi pola

perencanan tata ruang seperti aspek fisik, aspek aktivitas, aspek

kependudukan, serta aspek pengelolaan kebijakan pembangunan.

4. BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN
DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan konsep site, analisa

dan konsep arsitektur, analisa dan konsep utilitas, analisa dan konsep struktur,

analisa dan konsep pengkondisian ruang.

5. DAFTAR PUSTAKA
Memuat refrensi-refrensi dan tolak ukur dalam penyusunan laporan ini sesuai

dengan kaidah dan aturan yang telah disesuaikan.


