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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.
Salah satu bentuk penanganan masalah permukimahan kumuh adalah
collaborative governance. Colaborative governance dalam penanganan
masalah permukiman kumuh yaitu dengan melibatkan pihak pemerintah,
swasta dan juga masyarakat. Permasalahan permukiman kumuh merupakan
masalah yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Berbagai
penyebab terjadinya permukiman kumuh antara lain, yaitu pertumbuhan
penduduk dan tatakelola. Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi
pembangunan kolaborasi melalui Program Kota tanpa Kumuh (KOTAKU)
sebagai wadah kolaborasi dalam menangani permasalahan permukiman
kumuh. Namun proses kolaborasi belum optimal dilaksanakan, hal ini
ditandai dengan adanya hambatan yang terjadi yaitu masih terdapat
komunikasi yang terputus, koordinasi dan komunikasi masih dilakukan
berjenjang, masih terdapat batas hirarki, masih terdapat ego sektoral, dan
keterlibatan pihak swasta masih bersifat konvensional tidak ada kesetaraan.
proses kolaborasi, kumuh, program KOTAKU
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PROSES KOLABORASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA BANDUNG (STUDI
KASUS: KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN BANDUNG WETAN)
I. PENDAHULUAN
Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta
sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kriteria kumuh sendiri
terbagi menjadi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase
lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan dan potensi bahaya
kebakaran. Permasalahan utama yang menyebabkan kekumuhan tersebut antara lain
terkait masalah fisik hunian, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, kepadatan penduduk
yang tinggi, serta kepadatan bangunan.
Pertumbuhan penduduk dan perkembangan perkotaan menjadi faktor utama yang
mendorong pertumbuhan permukiman. Lahan yang terbatas di kota berbanding
terbalik dengan pertumbuhan penduduk perkotaan, sehingga berdampak pada
padatnya suatu permukiman di luas wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan kualitaskualitas dari permukiman tersebut mulai menurun karena ruang gerak yang terbatas.
Pertumbuhan daerah perkotaan yang sangat pesat berujung pada meningkatnya
tempat tinggal yang tidak layak mulai dari sarana, prasarana hingga utilitasnya,
keterbatasan pemerintah dalam mengantisipasi kondisi seperti ini pada akhirnya
menciptakan kawasan kumuh perkotaan. Fenomena ini kemudian diadopsi dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang mengedepankan paradigma masyarakat sebagai subjek dengan membuka pintu
keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan perumahan. Hal ini
juga diperuntukkan sebagai peluang kemitraan antar pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat.
Permasalahan permukiman kumuh harus segera ditangani dengan menginisiasi
pembangunan platform kolaborasi atau basis penanganan permukiman kumuh yang
mengintegrasikan berbagai sumberdaya untuk mewujudkan permukiman layak huni
melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU ditujukan untuk
membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana
pemerintah daerah memimpin dan sekaligus juga ikut berkolaborasi dengan para
pemangku kepentingan yang berada dilapisan masyarakat.
Pemerintah daerah dapat memimpin dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder
dalam perencanaan maupun implementasinya, tidak hanya itu KOTAKU juga
mengedepankan partisipasi masyarakat didalam program ini. Program KOTAKU
diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang bisa mendukung penanganan

2|H a l

permukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap diseluruh daerah melalui
pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan
kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat
kota maupun masyarakat serta mendukung tercapainya kota tanpa kumuh. Pelaksana
kegiatan Program KOTAKU adalah pihak kelurahan dimana unsur utama pelaksanaan
program adalah Lurah dan perangkatnya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan
perangkatnya, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) serta masyarakat.
Tabel 1 Kategori Kawasan Kumuh Kota Bandung
No
.

Kecamatan

Kelurahan

Kategori Kumuh
Rekomendasi Pola Penanganan
Kumu Kumu Kumu
Pemugara Peremajaa Pemukima
h
h
h
n
n
n Kembali
Ringan Sedang Berat
❖

1 Bandung Kulon

Cigondewah
Rahayu

2 Bandung Kulon

Cigondewah Kaler

❖

3 Bandung Kulon
4 Cibeunying
Kidul

Cigondewah Kidul

❖

Cikutra

❖

5 Cibeunying
Kidul
6 Cibeunying
Kidul

Sukapada
Cicadas

❖
❖
❖

7 Sumur Bandung Braga

❖

8 Sumur Bandung Babakan Ciamis
9 Andir

Ciroyom

❖

10 Andir
11 Andir

Maleber
Campaka

❖
❖

12 Cicendo

Pajajaran

❖

13 Cicendo

Sukaraja

❖

14 Cicendo

❖

15 Cicendo

Arjuna
Husein
Sastranegara

16 Astana Anyar

Nyengseret

❖

17 Astana Anyar

Panjunan

❖

❖

18 Bandung Wetan Taman Sari

❖

19 Ujung Berung
Cigending
20 Bojongloa Kidul Cibaduyut Wetan

❖
❖

21 Batununggal
22 Cibeunying
Kaler
23 Kiara Condong
24 Sukajadi
25 Cinambo
26 Babakan
Ciparay
27 Antapani
28 Arcamanik
29 Bojongloa Kaler

Binong
Cihaurgeulis

❖

Babakan Surabaya
Sukabungah
Cisaranten Wetan
Babakan

❖
❖

Antapani Wetan
Cisaranten Kulon
Jamika

❖
❖
❖

❖

❖
❖
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Sumber: Profil Kawasan Kumuh Kota Bandung, 2014

Dari tabel 1, berdasarkan profil kawasan kumuh Kota Bandung Tahun 2014 kawasan
permukiman kumuh diklasifikasi menjadi tiga kategori kumuh, yaitu kumuh ringan,
sedang dan berat. Dengan tingkat kekumuhan berat terdapat pada Kecamatan
Bandung Kulon, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Andir, Kecamatan Astana
Anyar, Kecamatan Bandung Wetan, dan Kecamatan Kiaracondong. Terdapat
rekomendasi pola penanganan terhadap permukiman kumuh Kota Bandung
diantaranya pemugaran dan permukiman kembali. Untuk pola penanganan
pemukiman kembali terdapat di Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Sumur
Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler dan Kecamatan Cinambo.
Dalam Tabel 2, dijabarkan sebaran kawasan kumuh Kota Bandung berdasarkan Surat
Keputusan (SK) Walikota Bandung Nomor 648/ Kep.286 Distarcip/2015 tentang
Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung,
terdapat 454 sebaran permukiman kumuh di 151 kelurahan pada 30 kecamatan,
dengan total luas kawasan kumuh sebesar 1.457,45 Ha.
Tabel 2 Luas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

KECAMATAN
Andir
Antapani
Arcamanik
Astana Anyar
Babakan Ciparay
Bandung Kidul
Bandung Kulon
Bandung Wetan
Batununggal
Bojongloa Kaler
Bojongloa Kidul
Buahbatu
Cibeunying Kaler
Cibeunying Kidul
Cibiru
Cicendo
Cidadap
Cinambo
Coblong
Gedebage
Lengkong
Mandalajati
Panyileukan
Rancasari
Regol
Sukajadi
Sukasari
Sumur Bandung
Ujung Berung
Kiaracondong
Total
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Luas (Ha)
109,12
39,25
13,40
38,52
92,62
51,23
112,11
36,21
97,26
58,01
37,54
49,74
17,86
40,76
41,41
72,09
24,35
39,34
30,36
25,43
26,53
70,17
18,28
23,02
40,45
27,02
18,97
20,17
35,25
151,44
1.457,45

Sumber: Keputusan Walikota Bandung Nomor 648/ Kep.286-Distarcip/2015

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program
KOTAKU, Kecamatan Bandung Wetan termasuk dalam kategori kumuh berat yaitu
Kelurahan Tamansari dengan luas kawasan kumuh sebesar 32,61 Ha, dimana
Kelurahan Tamansari menjadi salah satu kelurahan prioritas dalam pelaksanaan
program KOTAKU. Ada beberapa parameter yang menjadikan kelurahan tersebut
masuk dalam kategori kumuh berat diantaranya, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi, sanitasi yang rendah dan minimnya infrastruktur penunjang di kawasan
tersebut.
Terdapat 7 indikator kekumuhan. Indikator kekumuhan menurut Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/PRT/M/2016
tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah
sebagai berikut: 1. Bangunan gedung, 2. Jalan lingkungan, 3. Penyediaan air
bersih/minum, 4. Drainase lingkungan, 5. Pengelolaan air limbah, 6. Pengelolaan
persampahan 7. Proteksi kebakaran.
Tabel 3 Kondisi Kekumuhan Kelurahan Tamansari Berdasarkan Indikator Kekumuhan
No.
1.

Aspek
Bangunan Gedung

2.

Akses jalan

3.

Drainase

4.

Air Minum

5.

Air Limbah

6.

Persampahan

7.

Proteksi Kebakaran

Isu Permasalahan Kawasan
Bangunan tidak teratur
Bangunan tidak sesuai persyaratan
teknis
Jalan lingkungan dengan permukaan
rusak
Drainase tidak terpelihara
Drainase rusak
Tidak terakses Air Minum Aman
Tidak terpenuhi kebutuhan air minum
minimalnya
Tidak terakses sistem air limbah
sesuai standar teknis
Saluran air limbah yang tidak sesuai
persyaratan teknis
Sarana persampahan yang tidak
sesuai persyaratan teknis
Sistem pengolahan sampah yang tidak
sesuai persyaratan teknis

Bangunan tidak terlayani sarana
proteksi kebakaran sesuai
persyaratan teknis
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tamansari, 2018

Jumlah
1.209 Unit
20 Unit
80 meter
745 meter
445 meter
477 KK
64 KK
98 KK

2.987 KK
2.989 KK

489 KK
1.941 unit

Dalam kaitannya dengan indikator kekumuhan ini, Kelurahan Tamansari Kecamatan
Bandung Wetan sangat dibutuhkan proses kolaborasi dalam proses penanganannya,
baik oleh pemerintah maupun non pemerintah sehingga memerlukan pendekatan
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kolaborasi dalam meningkatkan kualitas permukiman sebagai upaya dalam
pengurangan luasan kawasan kumuh.
Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan merupakan salah satu kelurahan
yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU. Kawasan Kelurahan Tamansari memiliki
permasalahan kekumuhan antara lain adalah tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,
sanitasi yang rendah dan saluran pembuangan air limbah yang belum tertata. Sebagian
masyarakat yang bermukim disana masih melakukan kegiatan seperti membuang
sampah dan membuang limbah langsung ke arah sungai. Hal ini disebabkan karena
kawasan Kelurahan Tamansari yang berada di sempadan Sungai Cikapundung.
Beberapa masyarakat yang berada di Kelurahan Tamansari tersebut telah tinggal dan
hidup selama bertahun-tahun dengan kondisi kehidupan yang tidak sehat.
Kelurahan Tamansari hanya salah satu kelurahan dari beberapa kelurahan lain yang
mendapatkan program KOTAKU, beberapa permasalahan lain seperti kepadatan
bangunan yang menyebabkan ketidakteraturan permukiman sehingga lingkungan
terlihat kumuh memang menjadi hal pertama permasalahan permukiman kumuh di
Kota Bandung, masih banyaknya masyarakat Kota Bandung yang bermukim di
bantaran sungai juga menjadi salah satu faktornya. Tidak hanya itu, jaringan jalan
lingkungan yang tidak berfungsi dengan baik, rusak atau berlubang, bangunan tidak
terlayani sarana proteksi kebakaran, akses sanitasi dan drainase yang tidak berfungsi
serta pengelolaan sampah yang belum dikelola dengan baik merupakan hal-hal yang
menjadikan Kota Bandung terpilih sebagai kota yang mendapat fasilitas program
KOTAKU.
Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di kota lain, aspek kelembagaan
merupakan strategi penting dalam menangani permasalahan permukiman kumuh.
Mengembangkan kerjasama antar instansi dalam struktur kepemerintahan baik pusat
maupun daerah dalam rangka membangun koordinasi dan konsolidasi khususnya
dalam pelaksanaan program pembangunan, selain itu juga penguatan kapasitas
kelembagaan yang telah ada dibidang pembangunan permukiman baik itu melalui
peningkatan manajemen, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya dalam rangka
menciptakan tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik juga akuntabel.
Tidak hanya itu, kerjasama atau kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka percepatan pembangunan
melalui partisipasi aktif dari semua pihak baik individu maupun kelembagaan.
Permasalahan permukiman kumuh merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah
sehingga perlunya sebuah kolaborasi dari beberapa pihak. Pihak-pihak yang terlibat
secara kolaboratif tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah pengaruh yang
positif diantaranya meningkatkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kota
yang layak huni bagi masyarakatnya serta meningkatkan rasa tanggung jawab
masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara apa yang sudah berhasil dibangun.
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Kerjasama yang didukung oleh banyak pihak ini tentunya diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam peningkatan ruang kolaborasi dan mengembangkan
kelembagaan serta membangun jaringan penanganan permasalahan permukiman
kumuh mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Penanganan permukiman
kumuh merupakan acuan bagi pemerintah untuk membangun kapasitas pemerintah
serta masyarakat agar mampu melaksanakan dan mengelola wilayahnya secara
mandiri dengan menerapkan tata kelola yang baik.

Memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kolaborasi dibutuhkan arahan dan landasan
berupa proses kolaborasi agar seluruh pihak yang terlibat memahami tanggungjawab
dan perannya masing-masing. Dalam proses kolaborasi menurut Anshell dan Gash
dijelaskan bahwa proses kolaborasi melalui tahapan sebagai berikut: 1. Face to Face
Dialogue (dialog/tatap muka), 2. Trust Building (membangun kepercayaan), 3.
Commitment to Process (komitmen bersama), 4. Shared Understanding (pemahaman
bersama), 5. Intermedite outcome (pencapaian hasil).
Namun tidak semua proses kolaborasi berjalan sebagaimana mestinya, sulitnya
menjalin komunikasi antar pihak yang terlibat dikarenakan sulit menyamakan waktu
dalam mengadakan pertemuan, hambatan lainnya yaitu perbedaan pemahaman
sehingga tidak dapat dihindari terjadinya miscommunication. Pada indikator tatap
muka, tidak semua pihak yang terlibat dari awal sampai akhir pelaksanannya. Dengan
memperhatikan proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh, maka menjadi
suatu persoalan yang menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian yang yang
mendalam, mengapa proses kolaborasi dalam penanganan pemukiman kumuh melalui
program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Tamansari dalam meningkatkan
kualitas permukiman sebagai upaya dalam pengurangan luas kawasan kumuh
perkotaan saat ini belum terlaksana sesuai dengan harapan dan solusi apa yang dapat
diberikan untuk mengoptimalkan proses kolaborasi dalam penanganan pemukiman
kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU.
Untuk menganalisis proses kolaborasi, penulis menggunakan teori dari Anshell dan
Gash, menurut teori dijelaskan bahwa indikator kolaborasi yang digunakan untuk
menganalisis meliputi: Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka), Trust Building
(membangun kepercayaan), Commitment to Process (komitmen bersama), Shared
Understanding (pemahaman bersama), dan Intermedite outcome (pencapaian hasil).
Penulis juga akan menganalisis berbagai kendala proses kolaborasi dalam penanganan
permukiman kumuh di Kota Bandung.
Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam
mengenai “Proses Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Bandung” (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari
Kecamatan Bandung Wetan). Penelitian ini akan lebih menekankan secara terperinci
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proses kolaborasi dengan medeskripsikan proses kolaborasi dan kendala proses
kolaborasi penananganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kota
Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi
pemerintah terkait kolaborasi penanaganan permukiman kumuh di Kota Bandung agar
lebih efektif.

II. LANDASAN TEORI
2.1. Teori Ekonomi dan Pembangunan Pariwisata
Berbagai kerjasama antar stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat merupakan suatu upaya karena
keterbatasan akan sumberdaya dalam menanganinya. Istilah kerjasama antar
stakeholder yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diartikan
sebagai collaborative governance.
Kolaborasi menggambarkan sebuah komunikasi antara lembaga dan pemangku
kepentingan. Instansi dan pemangku kepentingan harus bertemu bersama dalam
proses musyawarah dan kerjasama, dengan kata lain prosesnya harus bersifat kolektif.
Komunikasi menjadi hal penting dalam kolaborasi dikarenakan banyaknya kegagalan
dalam sebuah proses kolaborasi karena komunikasi yang tidak baik diantara instansi
maupun stakeholder.
Ansell dan Gash (2007:550) membedakan kolaborasi menjadi dua bagian yaitu sebagai
berikut, kolaborasi yang diartikan secara normatif dan kolaborasi yang diartikan dalam
proses. Kolaborasi yang diartikan secara normatif adalah aspirasi atau tujuan-tujuan
filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi dengan para partner atau mitranya,
sedangkan kolaborasi yang diartikan dalam proses adalah serangkaian proses dalam
mengatur semua pihak yang terlibat dalam halnya pemerintah dan stakeholder,
maksud dari kolaborasi dalam arti proses merujuk pada sejumlah institusi pemerintah
maupun non-pemerintah yang ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan
tujuannya.
Adanya kolaborasi dalam program KOTAKU disebabkan karena kerumitan dan
ketergantungan antar satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Program KOTAKU
tidak bisa dijalankan oleh satu lembaga saja sebab penanganan yang dilakukan
meliputi bidang yang berbeda-beda, karena penanganan yang dilakukan berbeda-beda
maka pelaksanaannya juga dilakukan oleh beberapa lembaga terkait dengan bidang
dan kewenangan masing-masing.
Kerjasama yang didukung oleh banyak pihak ini tentunya diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam peningkatan ruang kolaborasi dan mengembangkan
kelembagaan serta membangun jaringan penanganan permasalahan permukiman
kumuh mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Penanganan permukiman
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kumuh merupakan acuan bagi pemerintah untuk membangun kapasitas pemerintah
serta masyarakat agar mampu melaksanakan dan mengelola wilayahnya secara
mandiri dengan menerapkan tata kelola yang baik.
Pada dasarnya konsep collaborative governance dalam program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) muncul karena adanya hubungan saling ketergantungan yang terkait antara
pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Collaborative governance diartikan sebagai
sebuah kerjasama yang melibatkan beberapa aktor dan interaksi saling
menguntungkan antara aktor governance. Pemerintah sadar akan keterbatasan
mereka dalam menangani masalah permukiman kumuh, hal inilah yang menuntut
pemerintah untuk melakukan sebuah kolaborasi dengan berbagai pihak seperti swasta
dan masyarakat. Melalui collaborative governance maksud positif dari masing-masing
pihak untuk mengentaskan permukiman kumuh diharapkan akan tercapai.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator proses collaborative governance
dari Anshell dan Gash (2007:550) yaitu:
1. Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka)
Dialog tatap muka antara para stakeholder. Ini adalah jantung dari proses
membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan
komitmen terhadap proses.
2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)
Proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun
kepercayaan antara stakeholder. Jika ada riwayat permusuhan, maka pembuat
kebijakan atau stakeholder harus mengalokasikan waktu untuk membangun
kepercayaan secara efektif.
3. Commitment to Process (Komitmen Bersama)
Komitmen berkaitan erat dengan motivasi untuk berpartisipasi. Tapi stakeholder
mungkin ingin berpartisipasi dalam rangka untuk memastikan perspektif mereka
tidak diabaikan atau untuk mengamankan legitimasi posisi mereka atau untuk
memenuhi kewajiban hukum, dan lain sebagainya. Komitmen untuk proses
kolaboratif membutuhkan kesediaan untuk mematuhi hasil musyawarah, bahkan
jika mereka harus mengikuti stakeholder yang tidak mereka dukung. Saling
ketergantungan tinggi di antara para stakeholder cenderung meningkatkan
komitmen untuk kolaborasi, tetapi juga dapat meningkatkan insentif untuk
bertindak manipulatif.
4. Shared Understanding (Pemahaman Bersama)
Stakeholder harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang
mereka bisa capai bersama secara kolektif.
5. Intermedite outcome (Pencapaian hasil).
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Kolaborasi lebih mungkin untuk terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari
kolaborasi relatif konkret dan ketika ''kemenangan kecil'' dari kolaborasi bisa
dicapai. Jika permusuhan di awal tinggi dan diperlukan komitmen jangka panjang
untuk membangun kepercayaan maka hasil antara yang menghasilkan
“kemenangan kecil” menjadi sangat penting.

III. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,
dengan menggunakan metode studi kasus kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara
intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Adapun
yang dimaksud dengan pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang
ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas
sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun
dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang
mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis
dokumen.

Penelitian menggunakan studi kasus untuk menjawab berbagai permasalahan terkait
proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU dalam
meningkatkan kualitas hunian yang layak huni dan berkelanjutan di Kota Bandung,
karena dalam penelitian ini tidak meneliti seluruh lokasi kumuh yang ada di Kota
Bandung yang berjumlah 454 titik lokasi di 30 kecamatan, yang tersebar di 121
kelurahan, akan tetapi dibatasi pada Kelurahan Tamansari saja. Kelurahan Tamansari
merupakan kawasan strategis kota yang terletak di pusat kota menjadi salah satu
kelurahan prioritas dalam penanganan program dari 30 kecamatan yang mendapatkan
program KOTAKU, diantaranya sebagai wajah kota yang memiliki permasalahan
kekumuhan dengan kategori kumuh berat.
Dalam penelitian ini, penentuan sumber data/informan yang diambil pada situasi
sosial berdasarkan purposive (pengambilan informan berdasarkan tujuan), maka yang
akan menjadi informan adalah orang-orang yang menguasi atau memahami sesuatu
melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga
dihayati. Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder,
dikembangkan dengan teknik deskriptif, dimana data yang telah berhasil dikumpulkan
selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa
Kumuh di Kelurahan Tamansari
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Memulai sebuah kerjasama dalam bentuk kolaborasi dibutuhkan arahan dan landasan
berupa prinsip agar seluruh pihak yang terlibat memahami tanggungjawab dan
perannya masing-masing. Kesepakatan yang telah dirancang dan disepakati berjalan
sesuai dengan komitmen dan prinsip bersama, untuk itu diperlukan perhatian
terhadap beberapa proses kolaborasi sebagai berikut.
1. Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka)
Proses dari kolaborasi antar pemangku kepentingan berorientasi pada konsensus atau
kesepakatan, maka komunikasi dengan tatap muka merupakan tahap yang sangat
penting pada proses kolaborasi. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses
membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen
terhadap proses.
Dialog tatap muka (face to face dialogue) mempertemukan pemangku kepentingan
yang menjadi pelaksana dalam penanangan permukiman kumuh melalui program
KOTAKU di dalam rembug warga. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh
melalui program KOTAKU, pertemuan dilakukan secara rutin dan insidental sesuai
dengan kebutuhan dalam rembug warga, dalam pelaksanaannya rembug warga ini
juga tidak hanya dilakukan dalam satu waktu saja, karena untuk menghasilkan sebuah
kesepakatan bersama membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat.
Untuk menjalin kolaborasi, komunikasi dilakukan secara dua arah melalui rembug
warga untuk membahas profil kawasan kumuh Kelurahan Tamansari serta pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan dilakukan. Rembug Warga dalam penanganan
permukiman kumuh di Kelurahan Tamansari menjadi sesuatu yang penting untuk
dilakukan sebagai sebagai suatu proses dalam menyepakati penyebab utama
kekumuhan dan pemahaman kumuh. Rembug warga dalam program KOTAKU
merupakan proses awal dalam menemukenali permasalahan kumuh di lingkungan,
menentukan indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan mencari
solusi dalam penentuan kesepakatan bersama yang dituangkan kedalam Rencana
Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) sebagai dokumen rencana penataan
permukiman kumuh dan arah pengembangan dalam penanganan permukiman kumuh.
Proses kolaborasi merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog
yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya
menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama. Tergambar dalam Surat
Edaran DJCK Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program KOTAKU,
dijelaskan bahwa prinsip-prinsip penanganan perumahan dan permukiman kumuh
adalah salah satunya dengan partisipasi (participation/P) artinya semua pihak memiliki
kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang
langsung menyangkut nasibnya dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang
telah disepakati bersama.
Apa yang dilakukan tersebut setidaknya menjelaskan bahwa komunikasi yang
dilakukan secara dua arah dengan face to face dialogue menjadi sesuatu yang penting
untuk membangun kepercayaan dan komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman
bersama antar pemangku kepentingan yang mengedepankan dialog dalam penentuan
kesepakatan bersama. Sayangnya, upaya ini belum memberikan hasil yang optimal,
dikarenakan komunikasi antar pemangku kepentingan belum dibangun secara efektif.
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Masih belum efektifnya komunikasi dalam penetapan lokasi lingkungan perumahan
dan permukiman kumuh di Kota Bandung yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Bandung
Nomor 648/KEP.286-Distarcip/2015. Deliniasi atau penarikan garis batas penetapan
wilayah kawasan kumuh yang masuk kedalam SK kumuh yang dipersoalkan, masih
terdapat komunikasi yang terputus, tidak terjadi komunikasi antara pemerintah kota
dan masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan penetapan lokasi
kumuh, dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan SK kumuh, begitu juga
dalam capaian kinerja target penanganan atau pelaksanaan yang difasilitasi program
hanya dilakukan diwilayah tertentu saja, padahal target penanganan atau wilayah
kumuh cakupannya cukup luas dalam satu wilayah.
Selain itu hambatan dalam pelaksanaan rembug warga yang efektif juga mengalami
hambatan, dimana sulitnya menyamakan waktu dalam mengadakan pertemuan untuk
membahas profil kawasan kumuh serta pelaksanaan program dan kegiatan yang akan
dilakukan. Sehingga terjadi kesalahpahaman diantara pihak-pihak yang berkolaborasi
yang tidak menghadiri pertemuan mengenai keputusan yang telah ditetapkan saat
rembug warga. Kesulitan lainnya adalah keterlibatan unsur perangkat daerah dan
swasta, dimana dalam pelaksanaan rembug warga tidak dihadiri oleh dinas/perangkat
daerah dan pihak swasta. Pelaksana program di tingkat kota dalam hal ini dinas teknis
dan pihak swasta tidak hadir dalam rembug warga, sehingga komunikasi yang
dilakukan dalam membahas permasalahan kekumuhan hanya dilakukan oleh
masyarakat dan unsur kewilayahan.
2. Trust Building (membangun kepercayaan)
Proses kolaborasi tidak hanya sekedar negosiasi antar aktor, namun lebih kepada
membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan
dan komitmen tidak dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari dialog dan
negosiasi. Dengan kata lain, membangun kepercayaan bukan merupakan hal yang
mudah serta perlu dilakukan secara terus menerus, komunikasi para pihak yang
terlibat juga harus saling memahami maksud dan tujuan yang sebenarnya sehingga
diperoleh suatu kesepakatan yang sama-sama menguntungkan antar pihak satu
dengan pihak yang lain.
Membangun kepercayaan menjadi aspek yang paling menonjol dari proses kolaboratif,
dalam program KOTAKU di Kelurahan Tamansari dapat dimaknai bahwa BKM dan KSM
adalah lembaga masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat sebagai mediator untuk
melaksanakan pengelolaan dan pelaksana program, masing-masing pihak harus dapat
mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan
kerjasama dibangun di atas kecurigaan.
Membangun kepercayaan diantara pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi
tidaklah mudah karena membangun kepercayaan adalah sebuah proses yang
memerlukan waktu yang tidak singkat, hal ini dikarenakan dalam kolaborasi diperlukan
komunikasi yang intensif (terus menerus). Salah satunya adalah dibangun melalui
keterbukaan informasi antar pemangku kepentingan pelaksana program, dimana
pelaksana program harus terbuka terkait dengan segala proses yang telah ditempuh.
Dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tamansari, pelaksana program
dalam hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Tamansari pada setiap
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pelaksanaan kegiatan, salah satu cara yang dilakukan dengan menggunakan prinsip
transparansi (keterbukaan) diantaranya memasang papan program secara terbuka di
lokasi pembangunan sebagai bentuk pertanggungjawaban KSM dan BKM terhadap
warganya.
Membangun kepercayaan di antara pemerintah, swasta, pengelola maupun
masyarakat yang dilakukan dalam program KOTAKU sebagai upaya dalam penanganan
permukiman kumuh yaitu dengan komunikasi serta koordinasi antar pihak-pihak yang
terkait. Komunikasi serta koordinasi ini penting dilakukan agar tujuan dalam
penanganan permukiman kumuh dapat tercapai secara efektif dan efisien. Komunikasi
dan koordinasi dalam program KOTAKU di Kelurahan Tamansari dilakukan secara terus
menerus dari tingkat basis, kelurahan sampai dengan ke tingkat kota sehingga
diperoleh suatu kesepakatan bersama dan tujuan yang sama dalam penanganan
permukiman kumuh. Namun sayangnya kepercayaan yang dibangun belum berjalan
dengan baik, dikarenakan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi serta
pembahasan penanganan dan pencegahan kumuh masih dilakukan berjenjang, dan
masih terdapat batas hirarki dalam pelaksanaannya.
3. Commitment to Process (komitmen bersama)
Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kota, karena selain
merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga
perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat
kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat
pusat sampai dengan tingkat kelurahan, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait
lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai
dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam
pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab
masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin
keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap
pemerintah. Kolaborasi ini dapat bernilai ekonomis dan dapat memberikan
kesejahteraan bagi masyarakatnya bukan hanya sekedar kegiatan seremonial biasa.
Proses kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh dalam hal komitmen
terhadap proses yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat
memiliki tujuan yang sama. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan berpadu
dengan lembaga masyarakat, dalam hal ini BKM dengan satu tujuan yaitu
meningkatkan kualitas permukiman sebagai upaya dalam pengurangan luas kawasan
kumuh, menyepakati dan berkomitmen dalam mewujudkan lingkungan hunian yang
layak huni, dengan pelaksanaan masing-masing pemangku kepentingan sesuai tugas
dan perannya masing-masing. Namun, dalam kerjasama antar pemangku kepentingan
masih belum optimal, hal ini dibuktikan masih terdapat tumpang tindih kepentingan,
maupun ego sektoral yang terjadi antar pemangku kepentingan yang terkait.
Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam penanganan permukiman kumuh di
Kelurahan Tamansari ini, komitmen dari para pihak yang terlibat dari masing-masing
sudah berjalan baik, masing-masing pihaknya secara sadar dalam menjalankan tugas
maupun tanggungjawabnya tetap mengedepankan terwujudnya lingkungan hunian
yang layak. Tetapi, dalam proses kerjasama antar pemangku kepentingan belum
berjalan dengan baik karena proses kolaborasi yang dilakukan tidak melibatkan pihak
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swasta dalam penanganan permukiman kumuh, keterlibatan pihak swasta masih
bersifat konvensional tidak ada kesetaraan. Kerjasama yang dibangun tidak melibatkan
sumberdaya dan tidak ada penggabungan sumberdaya, dengan kata lain bahwa swasta
hanya berperan melaksanakan peran-peran teknis yang diberikan oleh pemerintah.
4. Shared Understanding (pemahaman bersama)
Saling memahami antara pemangku kepentingan dalam meyelesaikan kumuh tidaklah
mudah, selain menyamakan persepsi agar satu frame dalam arti satu pandangan yang
sama dalam penanganan permukiman kumuh harus mempunyai satu misi yang jelas,
dimana misi ini akan menjadi pegangan setiap pemangku kepentingan untuk
melangkah ataupun mengambil tindakan bersama.
Dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan, tentu sangat memerlukan adanya
kerjasama dan sinergi serta keterpaduan untuk mencapai tujuan. Demikian halnya
dengan upaya penanganan permasalahan kumuh bahwa sinergi yang kolaboratif
menjadi keniscayaan, sehingga perlu dibangun dan diimplementasikan. Tentunya
harus berdasarkan fungsi masing-masing (siapa dan melakukan apa). Kolaborasi itu
sendiri merupakan sebuah entitas sikap yang dilandasi oleh kesadaran kolektif dan
kesepahaman atas permasalahan, yang perlu ditangani secara bersama untuk
mencapai tujuan bersama pula.
Berbagi kesepahaman dalam kolaborasi sangat penting untuk meyamakan persepsi
dari pemangku kepentingan yang terlibat. Setiap organisasi atau kelompok masyarakat
yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti perlu
dilandasi visi dan misi yang jelas dalam menantang di masa depan.
Proses kolaboratif terkait dengan persamaan visi, misi bersama, tujuan yang jelas dan
arah strategis dari program. Dalam konteks ini bentuk upaya membangun
kesepahaman dalam program KOTAKU adalah melalui sosialisasi, dan lokakarya.
Tahapan sosialisasi awal program KOTAKU dilakukan melalui berbagai kegiatan,
berbagai media dan dilakukan dari tingkat kota hingga ke tingkat lingkungan dengan
target sebanyak mungkin warga kota mengetahui dan memahami program KOTAKU.
Pemahaman bersama dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tamansari
sebagai upaya membangun kesepahaman terhadap program terkait penanangan
permukiman kumuh melalui program KOTAKU adalah melakukan sosialisasi, dimana
sosialisasi ini dilaksanakan dalam setiap tahapan penyelenggaraan program KOTAKU
yang dilakukan melalui berbagai cara atau metode sosialisasi melalui pertemuanpertemuan dan media warga berupa spanduk, banner pada tingkat kota, kelurahan
sampai dengan tingkat lingkungan. Strategi sosialisasi dipicu untuk memberi
pemahaman dan membuat masyarakat sadar mengenai tujuan program. Oleh karena
itu, mengembangkan pemahaman bersama sangat penting untuk dilakukan, hal ini
dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pelaku mengetahui peran dan tanggung
jawab mereka, dan bagaimana membuat masing-masing bertanggungjawab terhadap
tindakan mereka sampai kepada kemungkinan dari dampak yang akan ditimbulkan
dari penataan lingkungan.
Apa yang dilakukan tersebut setidaknya menjelaskan bahwa mengembangkan
pemahaman bersama menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan untuk efektifitas
pelaksanaan program. Namun sayangnya, upaya ini belum memberikan hasil yang
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optimal diantaranya terdapat ketidakpahaman masyarakat dan swasta dalam
keterlibatan pelaksanaan program. Pemahaman sebagian warga masyarakat terhadap
program KOTAKU masih rendah, khususnya swadaya masyarakat dalam keterlibatan
program dan ketidakpahaman pihak swasta dalam mekanisme penyelenggaraan
program serta swasta tidak dilibatkan sejak tahap persiapan hingga tahap
pelaksanaan, sehingga sulit dalam melakukan kerjasama dan sinergi serta keterpaduan
untuk mencapai tujuan.
Selain itu, kelompok kerja (pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang
telah dibentuk sebagai wadah koordinasi dan komunikasi belum berjalan efektif.
Masing-masing perangkat daerah masih mementingkan program dinasnya masingmasing. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pandangan, tumpang tindih
kepentingan maupun kegiatan yang sama sehingga tidak tercipta suatu kegiatan yang
bersifat efektif dan efisien untuk menjadi gerakan bersama dalam penanganan
permukiman kumuh. Pemahaman bersama yang seharusnya dimiliki masing-masing
perangkat daerah untuk mencapai tujuan bersama tidak berjalan semestinya.
Kesepahaman bersama masih kurang, sehingga masih banyak program yang dilakukan
oleh masing-masing instansi kurang singkron. Intansi yang terkait dalam melakukan
program maupun kegiatannya tidak memperhatikan program dari instansi lain. Bahkan
masing-masing instansi tidak mengetahui program yang dilakukan oleh instansi lain
dalam penanganan permukiman kumuh. Hal ini berakibat adanya program atau
kegiatan yang sama dari masing-masing stakeholder berjalan masing-masing tidak
memperhatikan target indikator kinerja pemerintah kota yang sudah ditetapkan di
dalam RPJMD Kota Bandung.
5. Intermedite outcome (pencapaian hasil)
Kolaborasi yang dilakukan selain berfokus pada proses tetapi juga melihat bagaimana
hasil yang sudah dicapai sejauh ini selama proses kolaborasi dilakukan oleh seluruh
pemangku kepentingan. Kolaborasi lebih mungkin untuk terjadi ketika tujuan dan
keuntungan dari kolaborasi relatif konkret dan ketika kolaborasi kemungkinan besar
akan berhasil. Meskipun intermediate outcomes dapat mewakili output nyata dari hal
tersebut, tetapi dalam proses ini intermediate outcomes diartikan sebagai hasil proses
yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan
kolaborasi. Keberhasilan ini dapat memberikan feedback ke dalam proses kolaboratif,
mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.
Dalam penyelenggaran program KOTAKU di Kelurahan Tamansari sangat dirasakan
pengurangan prosentase kekumuhan, apa yang menjadi harapan masyarakat dapat
terpenuhi. Dimana dalam penataan permukiman kumuh diselenggarakan dengan pola
pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman
layak huni sesuai visi dan misi pemerintah kota yang teruang dalam RPJMD yang
berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha permukiman
kumuh. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa pelaksana program, dalam hal ini
pemerintah kota dan masyarakat dalam hal penanganan permukiman kumuh, melihat
bahwa intermediate outcomes atas proses yang sedang berlangsung dapat memberi
manfaat dan bernilai strategis dalam pencapaian tujuan program.
Dalam pencapaian intermediate outcomes sudah berjalan optimal, namun dalam
penysusunan perencanaan strategik belum berjalan optimal, dikarenakan dalam
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penyusunan perencanaan strategik tidak terjadi kesetaraan dalam prosesnya. Dalam
menetapkan perencanaan strategis, tidak melibatkan masyarakat secara umum dalam
penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Bandung,
seperti halnya yang telah dibahas pada indikator face to face dialogue diatas. Dalam
konteks permukiman kumuh, masih terdapat wilayah yang kumuh tetapi tidak masuk
kedalam SK Kumuh ataupun sebaliknya wilayah yang tidak kumuh masuk kedalam SK
Kumuh, sehingga banyak hal-hal yang perlu didiskusikan lebih panjang dalam
pelaksanaan programnya, banyak kegiatan fasilitasi program KOTAKU yang tidak tepat
sasaran. Perencanaan strategik sebagai suatu proses manajemen yang sistematis
dalam pengambilan keputusan atas program yang akan dilaksanakan dan perkiraan
jumlah sumberdaya yang akan dialokasikan dalam program KOTAKU selama beberapa
tahun kedepan tidak tergambar.
4.2. Kendala Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program
KOTAKU
Berbagai kendala proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh melalui program
KOTAKU selama ini dapat dikelompokkan ke dalam dua sisi, yakni kendala internal dan
kendala eksternal.
1. Kendala Internal
Kendala internal adalah kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung sebagai
implementor dalam program ini, nampaknya menjadi hal yang menghambat
pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Kendala-kendala itu meliputi:
a)

Komunikasi dua arah yang dilakukan dalam program KOTAKU belum berjalan
optimal. Dalam penentuan penetapan wilayah kumuh dan target capaian
pengurangan kumuh sebagai kesepakatan bersama tidak melibatkan
masyarakat, dimana penetapan wilayah kumuh yang tertuang dalam SK Kumuh
menjadi data dasar sebagai acuan pelaksanaan penanganan permukiman
kumuh dalam program KOTAKU.
b) Belum adanya kesetaraan antar pelaksana program dalam membangun
kepercayaan, proses membangun kepercayaan melekat pada bagaimana
menjalankan face to face dialogue itu sendiri. Komunikasi dan koordinasi dalam
pelaksanaan program KOTAKU antar pihak-pihak yang terkait masih dilakukan
berjenjang, masih terdapat batas hirarki dalam setiap pembahasannya, begitu
pula dalam penetapan SK Kumuh yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan
penanganan permukiman kumuh dalam program KOTAKU.
c) Pemahaman bersama dalam pelaksanaan program masih rendah, dalam
penanganan permukiman kumuh ini masih ada ego sektor dinas, masing-masing
perangkat daerah masih mementingkan program dinasnya sendiri-sendiri. Hal
ini mengakibatkan adanya perbedaan pandangan, tumpang tindih kepentingan
maupun kegiatan yang sama sehingga tidak tercipta suatu kegiatan yang
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bersifat efektif dan efisien untuk menjadi gerakan bersama dalam penanganan
permukiman kumuh.
d) Forum komunikasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
belum berjalan optimal. Dalam konteks ini, pokja PKP sebagai wadah koordinasi
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Namun, dalam
komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam penanganan permukiman
kumuh masih bersifat parsial atau sebagian karena komunikasi dan koordinasi
yang terjadi belum terjadi keseluruhan.
2. Kendala Eksternal
Selain berbagai hal yang menjadi kendala internal yang telah dijelaskan sebelumnya,
terdapat juga kendala eksternal yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini.
Beberapa kendala eksternal tersebut, meliputi:
a)

Keterlibatan dari pihak swasta yang kurang maksimal, salah satu kendala yang
dihadapi dalam proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh yaitu
keterlibatan swasta yang belum optimal. Pihak swasta hanya terlibat kerjasama
non kemitraan.
b) Pemahaman terhadap keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan
masih rendah, sehingga sulit dalam melakukan kerjasama dan sinergi serta
keterpaduan untuk mencapai tujuan.

V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Proses kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di
Kota Bandung belum optimal dilaksanakan, dikarenakan masih terdapat tumpang
tindih kepentingan, komunikasi yang tidak terarah, dan pemahaman pelaksana
program masih rendah. Hal tersebut ditandai dengan masih terdapat komunikasi yang
terputus, tidak terjadi komunikasi antara pemerintah kota dan masyarakat,
kepercayaan antar stakeholder yang terkait belum terjalin satu sama lain, dikarenakan
dalam melakukan komunikasi masih dilakukan berjenjang, dan masih terdapat batas
hirarki dalam pelaksanaannya, dalam hal komitmen, komitmen para pihak yang
terlibat dari masing-masing sudah berjalan baik, masing-masing pihak secara sadar
telah menjalankan tugas maupun tanggungjawabnya, tetapi dalam proses kerjasama
antar pemangku kepentingan belum berjalan dengan baik karena proses kolaborasi
yang dilakukan tidak melibatkan pihak swasta dalam penanganan permukiman kumuh,
keterlibatan pihak swasta masih bersifat konvensional tidak ada kesetaraan,
kesepahaman bersama belum terbangun karena pemahaman warga masyarakat dan
swasta terhadap program masih rendah, selain itu masih adanya tumpang tindih
kepentingan antar instansi, masing-masing perangkat daerah masih mementingkan
program dinasnya masing-masing, sedangkan hasil sementara sudah sesuai dengan
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tujuan program yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar
di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman
perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan yang dicapai melalui tujuan
antara yaitu menurunnya luas permukiman kumuh. Namun, masih terdapat
kekurangan yaitu belum optimal dalam pelaksanaannya karena masih terdapat
tumpang tindih kepentingan maupun kurangnya kesepahaman bersama antar aktor
yang terkait. Hal ini disebabkan karena dialog tatap muka yang tidak berjalan sehingga
terdapat kekurangan dalam hal komunikasi dan koordinasi.
Kendala yang dihadapi dalam proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh
melalui program KOTAKU yang ditemukan meliputi dua kelompok, yakni kendala
internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang dihadapi oleh pemerintah
Kota Bandung sebagai implementor dalam program ini, yakni: (a). komunikasi dua arah
yang dilakukan dalam program KOTAKU belum berjalan optimal, dalam komunikasi
yang dibangun tidak melibatkan masyarakat serta tidak ada kesetaraan. (b). Belum
adanya kesetaraan antar pelaksana program dalam membangun kepercayaan,
komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program KOTAKU antar pihak-pihak
yang terkait masih dilakukan berjenjang, masih terdapat batas hirarki dalam setiap
pembahasannya. (c). Pemahaman bersama dalam pelaksanaan program masih rendah,
masih ada ego sektor dinas, masing-masing perangkat daerah masih mementingkan
program dinasnya sendiri-sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan
pandangan, tumpang tindih kepentingan maupun kegiatan yang sama sehingga tidak
tercipta suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien untuk menjadi gerakan
bersama dalam penanganan permukiman kumuh yang menjadi target capaian
indikator kinerja dalam RPJMD. (d). Forum komunikasi Kelompok Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman belum berjalan optimal, komunikasi dan koordinasi hanya
terkait satu pihak dengan pihak lain atau dapat dikatakan hanya dua aktor yang
terlibat komunikasi dan koordinasi, sehingga sulit tercipta suatu kegiatan yang bersifat
efektif dan efisien.
Adapun kendala eksternal meliputi: (a) Keterlibatan dari pihak swasta yang kurang
maksimal, pihak swasta hanya terlibat kerjasama non kemitraan. Kerjasama yang
dibangun tidak melibatkan sumberdaya dari agen, tidak ada penggabungan
sumberdaya, dengan kata lain bahwa swasta hanya berperan melaksanakan peranperan teknis yang diberikan oleh pemerintah. (b). Pemahaman terhadap keterlibatan
masyarakat dalam pelaksanaan masih rendah, khususnya swadaya masyarakat dalam
keterlibatan program. Kondisi ini merupakan implikasi juga dari kurangnya sosialisasi
dari program KOTAKU.
5.2 Saran
Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian mengenai proses kolaborasi penanganan
permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kota Bandung, dapat diajukan
beberapa saran sebagai berikut:
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1.

Bagi Pemerintah Kota Bandung
a) Perlu menghadirkan kepemimpinan melayani, yang berperan dalam menggali
kemanfaatan bersama untuk membangun kepercayaan guna mencapai
komitmen para pemangku kepentingan dalam proses kolaboratif, sehingga
kepemimpinan yang ada harus mampu mendorong menggerakkan
memfasilitasi, dan memberdayakan para pemangku kepentingan yang
terlibat. Dengan cara mendengarkan secara empati dari berbagai persoalan
yang dihadapi pada saat dialog tatap muka, memahami setiap situasi dan
kondisi yang ada serta mampu melihat dari segala sisi terkait kebutuhan
penanganan permukiman kumuh pada saat ini dan juga di masa-masa
mendatang, melibatkan diri dan mengembangkan segenap anggota pokja
PKP, membangun hubungan personal yang kuat, berkolaborasi dengan pihak
lain khususnya dalam rangka memanfaatkan pendanaan, dan menghargai
perbedaan-perbedaan yang ada, serta menjaminkan sesuatu yang baik bagi
dirinya dalam penanganan permukiman kumuh sejak memulai langkah awal
yaitu mendesain tujuan besar hingga dalam menjalankan langkah demi
langkah perwujudan tujuan program KOTAKU.
b) Perencanaan harus dilakukan secara optimal agar dalam pelaksanaan
program dan kegiatan dapat sesuai dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan sebagai alat untuk mengevaluaasi kinerja dalam
mencapai tujuan pembangunan yang baik serta dapat dirasakan masyarakat.
Perlu ada keselarasan antara kebijakan nasional dengan daerah, serta
kebijakan kepala daerah dengan kebijakan operasional perangkat daerah.
Perangkat daerah harus saling bergandengan tangan dalam menetapkan isu
strategis perumahan dan permukiman sebagai upaya dalam pencapaian
target indikator kinerja dalam RPJMD dengan meningkatkan koordinasi antar
OPD dalam menyusun perencanaan daerah, dan keterpaduan penanganan
perumahan, infrastruktur dasar. Tentunya dengan melibatkan partisipasi dan
peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan,
sebagai satu kesatuan untuk bersama mengurangi luas kawasan kumuh.
c) Kelompok Kerja (Pokja) PKP dimandatkan untuk merumuskan kebijakan
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh di tingkat kota, sehingga diperlukan penguatan
peran Pokja PKP untuk mewujudkan pemerintah daerah sebagai nakhoda dan
satu data, satu perencanaan, satu peta kawasan kumuh adalah satu upaya
strategis peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam mencapai tujuan
bersama. Dalam hal ini peran ketua pokja PKP harus memiliki kemampuan
untuk mengkomunikasikan visi bukan sekedar dalam tataran verbal melainkan
terintegrasi dalam perilaku yang terlihat dan konsisten, kejujuran dan
integritas, memiliki kesepahaman pengertian dengan bagian yang menyatu
dan menggambarkan karakter kepemimpinan yang baik berelasi dengan etika
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dan bermuatan moral. Pemimpin yang jujur dan berintegritas sebagai
gambaran pemimpin yang baik dengan kredibilitas (dapat dipercaya, memiliki
kebiasaan yang baik, berpegang pada nilai, berkarakter serta kompeten) akan
melahirkan kepercayaan dan komitmen.
d) Untuk lebih mengoptimalkan perencaaan dan penganggaran, diperlukan
perubahan pola pikir elemen pemangku kepentingan yang mengarah pada
satu tujuan dan perubahan sikap kerjasama yang kreatif dalam penanganan
permukiman kumuh. Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan
terpadu adalah kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat
tercapai. Untuk itu integrasi sinergitas antar pemangku kepentingan perlu
ditingkatkan agar memperoleh hasil kinerja program KOTAKU secara
maksimal. Melalui perpaduan peran dan fungsi pemangku kepentingan,
dimana pemerintah memantapkan peran fungsinya sebagai perencana
dengan memadukan kemampuan teknis perencanaan, swasta memantapkan
perannya dalam memberikan kajian profesional tentang situasi dunia usaha
dan pasar, sementara masyarakat memberikan informasi yang nyata atas
kondisi riil yang berkembang di masyarakat serta berperan dalam mangawasi
jalannya pelaksanaan program, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan
dalam mengevaluasi pelaksanaan program KOTAKU.
e) Perlu mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap program dan
kegiatan, baik internal maupun eksternal. Monitoring dan evaluasi internal
dilakukan oleh inspektorat, sedangkan eksternal dilakukan oleh masyarakat
melalui Lembaga Kemasyarakatan (LK). Kemitraan, kerjasama, dan komunikasi
interaktif dilakukan oleh kedua pihak, sehingga hasil yang diperoleh semakin
akurat dan menjadi evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Monitoring dan
evaluasi dilakukan per bulan, per triwulaan, dan per tahun. Setiap tahapan
selalu dilakukan evaluasi, untuk menjaga terjadinya pemahaman yang
berbeda-beda dari masing-masing pelaku kolaborasi.
f) Untuk lebih mengoptimalkan proses sosialisasi dalam membangun dan
mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang mereka bisa capai
bersama secara kolektif dalam proses kolaborasi penananganan permukiman
kumuh melalui program KOTAKU kepada kelompok sasaran, yakni masyarakat
dan pihak swasta serta capaian target indikator kinerja presentase
pengurangan luas kawasan kumuh. Selain dialog tatap muka, aktor yang
terlibat dapat melakukan komunikasi interaktif melalui media, seperti media
cetak dan media sosial. Media sosialisasi juga perlu dilakukan inovasi-inovasi
dengan bentuk yang lain menggunakan teknologi informasi, seperti media
sosial (WA, Instagram), disamping media sosialisasi yang bersifat
konvensional, seperti seminar, lokakarya dan workshop.
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g) Dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan
perencanaan penanganan perumahan kumuh diperlukan dukungan dan
ketersediaan data perumahan yang lengkap, terbaru (update), valid dan
relevan. Dengan cara mengembangkan sistem informasi kawasan kumuh
(SIKAKU) dan pemutakhiran data kawasan kumuh secara periodik dalam
mendukung program KOTAKU dimana pendataanya harus dilakukan secara
baik dan terstruktur, sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Khususnya
sebagai alat pengendali tidak langsung dalam kegiatan KOTAKU dalam
mendukung tercapainya 0 Ha kumuh melalui penggunaan yang efektif dari
data dan informasi numerik maupun spasial yang mampu memfasilitasi
kolaborasi dan pengambilan keputusan pelaku kolaborasi dalam penanganan
permukiman kumuh perkotaan.
2.

Bagi masyarakat dan swasta
a) Keseriusan dalam berkolaborasi harus diikuti dengan keterlibatan secara
penuh mulai dari tahap awal hingga tahap akhir pelaksanaan kegiatan.
b) Masyarakat yang menjadi unsur utama dalam keberhasilan pelaksanaan
program KOTAKU harus ikut berpartisipasi dan melibatkan dirinya baik dalam
sumbangsih pikiran, tenaga dan dana.
c) BKM sebagai mediator antara pemerintah, masyarakat dan swasta harus
berpartisipasi aktif dalam program. Dengan cara menyampaikan pendapat
kepada pemerintah, berdiskusi dengan pemerintah, disertai pemberian
pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya program,
dan menjadikan dokumen Rencana Penataan Penanganan Lingkungan
Permukiman (RPLP) yang telah disusun sebagai modal dasar untuk
memasarkan program kegiatan kepada pihak-pihak yang ingin berkolaborasi.

5.3 Rekomendasi
Proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU
menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program KOTAKU selama ini, selain
indikator face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared
understanding
dan
intermediate
outcomes menjadi
prasyarat
dalam
mengimplementasikan proses kolaborasi penanganan permukiman kumuh, namun
dalam nyatanya dalam temuan peneliti bahwa terdapat faktor kepemimpinan,
mediator dan faktor target indikator kinerja program dalam RPJMD Kota Bandung
yakni prosentase pengurangan luas kawasan kumuh, juga menjadi faktor yang
menentukan pelaksanaan program ini pada tataran operasional dari kebijakan itu
dilahirkan. Rekomendasi optimalisasi proses kolaborasi penanganan permukiman
kumuh dalam pelaksanaan program KOTAKU pada konteks penelitian ini
menunujukkan suatu penguatan sekaligus dapat melengkapi terhadap proses
kolaborasi.
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Pada konteks meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan perencanaan
penanganan perumahan kumuh, ditawarkan sebuah sistem informasi numerik maupun
geospasial yang terintegrasi agar pelaku kolaborasi KOTAKU dapat melihat
data/informasi yang sama untuk memonitor kemajuan, capaian, maupun kualitas
program. Untuk itu perlu dikembangkan Sistem Informasi Kawasan Kumuh (SIKAKU)
berbasis Geographic Information System (GIS), sistem ini dapat diakses dengan
menggunakan web browser melalui alamat https:sikaku.cityplan.id. Sistem ini
mempercepat dan memudahkan proses pengumpulan data dalam memetakan dan
menginvenatarisasi kawasan permukiman kumuh, mengetahui karakteristik fisik,
sosial, ekonomi, dan bangunan permukiman kumuh, menyediakan informasi yang
mudah diakses, cepat, tepat, murah, serta mampu memantau kegiatan dan hasil
program KOTAKU berbasis GIS. Demikian juga memudahkan bagi para pelaku
kolaborasi dan pengambil keputusan untuk membantu memecahkan permasalahan,
menentukan pilihan atau membuat kebijakan melalui metode analisis data peta
berbasis fakta dan realita dalam satu data, satu perencanaan, dan satu peta kawasan
kumuh.
Dengan kemudahan dalam layanan sistem ini, diharapkan dapat memfasilitasi
pelayanan, perekaman data profil kawasan kumuh, kemajuan penanganan dan
pencegahan permukiman kumuh secara online sebagai bahan untuk perencanaan,
monitoring dan evaluasi, serta alat dialog pelaku kolaborasi dalam penanganan dan
pencegahan kumuh di Kota Bandung.
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