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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan seseorang 

sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau permasalahan pada penelitian ini. Pada 

penelitian terdahulu kali ini terdiri atas beberapa penelitian yang terkait dengan konteks 

good urban governance, urban governance atau manajemen perkotaan, dan secara 

khusus mengenai penataan permukiman kumuh. Selanjutnya, penelitian-penelitian 

tersebut akan dijelaskan dalam beberapa aspek meliputi kesamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang 

dapat dijadikan sebagai referensi penulisan penelitian ini yaitu. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian/ 

Penulis 

Teori/Pendekatan Hasil Temuan 

1. Good Urban 

Governance: peran 

Pemerintah dalam 

Pembangunan 

Wilayah Kecamatan 

di Kota Makasar 

(Muchlas M.Tahir, 

2015) 

Good Urban 

Governance 

Hasil dari analisis menggunakan konsep 

good urban governance yang terdiri atas 

beberapa prinsip seperti keberlanjutan, 

keadilan, transparansi dan akuntabilitas, 

dan keterlibatan masyarakat tidaklah 

terlaksana dengan baik. Karena masih 

memiliki kekuranagan dari segi 

efektifitas dan efisiensi yang terdapat 

pada tiap prinsip-prinsip.    

2. Pengaruh Prinsip 

Good Governance 

dalam Penataan 

Ruang di Kota 

Metro Provinsi 

Good Governance Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan dan pengaruh yang 

nyata dan signifikan antara prinsip good 

governance yang meliputi akuntabilitas, 

responsifitas, transparansi, dan partisipasi 

terhadap perencanaan tata ruang kota. 
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Lampung (Bambang 

Utoyo S, 2014)  

Sehingga kebijakan penataan ruang kota 

perlu mengoperasionalkan prinsip good 

governance dalam rangk mewujudkan 

tata kelola perkotaan yang baik. 

3. Inter-local 

Government 

Partnership for 

Urban Management 

in Decetralizing 

Indonesia: from 

below or above? 

Karmantul (Greater 

Yogyakarta) and 

Jabodetabek 

(Greater Jakarta 

Compared. (Tommy 

Firman, 2014) 

Intergovernmental 

Partnership 

Hasil temuan menunjukkan bahwa 

kerjasama yang dilakukan dalam 

manajemen perkotaan baik di Karmantul 

maupun Jabodetabel membutuhkan aspek 

keterlibatan pemerintah pusat melalui 

kebijakan dan kemauan politik yang 

tinggi, insentif, dan kompensasi dari 

pemerintah. Selain itu, dari segi lokal 

juga membutuhkan visi dari kepala 

daerah, kepercayaan antar pemerintah 

daerah, transoparansi, kolaborasi 

kepemimpinan yang kuat. 

4. Manajemen 

Perkotaan (Studi 

Kasus Penataan 

Drainase di Kota 

Pekanbaru) (Ahmad 

Fawahid, 2016) 

Manajemen 

Perkotaan  

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa manajemen 

perkotaan dilakukan melalui proses 

perencanaan, penetapan tugas, directing, 

dan pengawasan. Perencanaan dilakukan 

oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan 

Cipta Karya yang mengacu pada master 

plan dari pemerintah kota. Penetapan 

tugas merujuk pada pelaksanaan program 

yang dilakukan sesuai dengan bidang 

yang berwenang. Directing dilakukan 

melalui proses pengarahan dan kordinasi 

antara pihak yang terkait. Pengawasan 

dilakukan Dinas Perumahan, 

Permukiman dan Cipta Karya baik dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, 

maupun hasil dari pelaksanaan program. 

5 Evaluasi Penataan 

Kawasan 

Permukiman 

Evaluasi Hasil temuan yang didapat menunjukkan 

bahwa berdasarkan hasil respon dari 

masyarakat menunjukkan kepuasan yang 
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Kumuh (Studi 

Kasus Program 

Peremajaan 

Kawasan 

Tegalpanggung 

Kota Yogyakarta) 

(Bani Putri Yulianti 

dkk, 2015) 

tinggi dari masyarakat terhadap adanya 

program peremajaan kawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Selain itu dari 

segi infrastruktur ada perbuhan yang 

signifikan daripada sebelumnya dan telah 

mencapai tujuan yakni menjadi kawasan 

yang lebih berkembang sesuai dengan 

potensi lokal. 

6 Perencanaan 

Penanganan 

Kawasanan 

Permukiman 

Kumuh Studi 

Penentuan Prioritas 

untuk Peningkatan 

Kualitas 

Infrastruktur pada 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh di Kota 

Malang (Donny 

Wahyu Wijaya, 

2016) 

Perencanaan 

dengan 

pendekatanan 

Analisis SWOT 

Hasil Analisis SWOT 

merekomendasikan beberapa aspek yakni 

pemerintah perlu melakukan penyusunan 

rencana peningkatan kualitas infrastuktur 

pada kawasan permukiman kumuh; 

melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

program dan kegiatan; melibatkan 

masyarakat dalam perumusan rencana; 

meningkatkan koordinasi dengan instansi 

terkait dalam pemanfaatan wilayah kota 

pada kawasan sempadan dan bantaran; 

meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat; mengupayakan kerjasama 

dengan sektor swasta dalam peningkatan 

kualitas infrastruktur permukiman 

kumuh. 

7 Identifikasi 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh dan Strategi 

Penanganan pada 

Permukiman 

Kumuh di 

Kelurahan Rangas 

Kecamatan Banggae 

Kabupaten Majene 

(Muhajir Syam, 

2017) 

Strategi dengan 

pendekatan 

Analisis SWOT 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan pada analisis SWOT, maka 

strategi yang perlu dilakukan yakni 

melakukan dua bentuk program, program 

penataan fisik melalui program perbaikan 

drainase dan peningkatanan prasarana 

jalan dan program non fisik melalui 

pelaksanaan sosialisasi kepada 

masyarakat dan pendampingan atau 

supervisi dalam proses perbaikan 

drainase. 
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8 Kolaborasi dalam 

Pderencanaan 

Program Tanpa 

Kumuh (Kotaku) di 

Kelurahan 

Semanggi Kota 

Surakarta (Sri 

Yuliani, 2017) 

Perencanaan 

Kolaboratif 

Hasil temuan yang didapat menunjukkan 

bahwa perencanaan kolaboratif yang 

dilakukan dalam program Kotaku tidak 

secara keseluruhan memenuhi panduan 

prinsip kolaborasi meurut Surat Edaran 

Kementrian Pekerjaan Umum No 40 

tahun 2016 tentang Pedoman Umum 

Program KOTAKU. Namun dalam 

pelaksanaannya menunjukkan bahwa 

prinsip Akseptasi dan Kepercayaan antar 

stakeholder sudah berjalan dalam 

kolaborasi tersebut. 

9. Kajian Pelaksanaan 

Konsep Kampung 

Tematik di 

Kampung 

Hidroponik 

Kelurahan Tanjung 

Mas Kota Semarang 

(Aninsya Putri 

Tamara dan Mardwi 

Rahdriawan, 2018) 

Implementasi 

Kebijakan 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan konsep kampung tematik di 

kampung hidroponik Kota Semarang 

dilakukan melalui identifikasi 

pelaksanaan konsep kampung tematik; 

karakteristik fisik dan masyarakat; dan 

kelayakan tema kampung tematik. 

Selain itu, dalam pelaksanaannya juga 

diketahui bahwa terdapat beberapa 

kendala yang meliputi perencanaan 

konsep dan tema kampung yang kurang 

matanf; ketidak sesuaian teknis proses 

pelaksanaan; manfaat yang tidak sesuai 

dengan target; dan dukungan masyarakat 

masih rendah 
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10 Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pemberdayaan 

Kampung Pelangi di 

Kota Semarang 

(Achmad Fatchul 

Jauhari, 2018) 

Partisipasi 

Masyarakat 

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengembangan kampung tematik pelangi 

di Kota Smearang telah didukung dengan 

partisipasi masyarakat  sevara optimal 

baik dalam tahapan perencanaan, tahapan 

aksi, maupun tahapan evaluasi. 

Sedangkan hasil program pemberdayaan  

berbagai manfaat bagi masyarakat yang 

melalui peningkatan nilai tambah 

pendapatan masyarakat, meningkatnya 

kepedulian dan pola interaksi masyarakat  

serta terbentuknya sistem pengorganisasi 

melalui pembentukan kelompok sadar 

wisata 

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2018 

 Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas dapat 

diketahui bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkatian dengan 

penelitian ini dimana sama-sama membahas mengenai manajemen perkotaan atau 

urban governance baik secara umum maupun secara khusus pada konteks penanganan 

permukiman kumuh. Akan tetapi dalam penelitian terdahulu di atas dapat dibilang 

cukup memiliki perbedaan dengan penelitian, baik dari segi teori yang dipergunakan 

dan fokus penelitian. Selain itu, penanganan permukiman kumuh pada penelitian 

terdahulu juga menunjukkan penanganan yang bersifat umum. Berbeda dengan peneliti 

yang mengkaitnya dengan konteks pengembangan kampung tematik secara suatu 

upaya penanganan permukiman kumuh 

 Penelitian ini sendiri lebih mengarah pada aspek pengembangan kampung 

tematik dalam rangka penanganan permukiman kumuh di Kota Malang. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan yakni konsep Good urban governance dengan beberapa 
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prinsip yang terkandung di dalamnya. Namun penelitian ini hanya akan fokus pada 

beberapa prinsip yang meliputi prinsip keberlanjutan, keadilan, transparansi dan 

akuntabilitas, keterlibatan masyarakat, dan perwujudan keamanan bagi masyarakat. 

B. Urban Governance 

Permasalahan utama dalam tata kelola atau penanganan kawasan perkotaan 

adalah meningkatnya kebutuhan pelayanan perkotaan, terbatasya kemampuan 

pengelolaan perkotaan khususnya dalam pengelolaan sumber pembiayaan, 

meningkatnya masalah sosial permasyarakatan di kawasan perkotaan, meluasnya 

kawasan kumuh sehingga menurunnya kualitas lingkungan hidup di kawasan 

perkotaan, rendahnya pengelolaan lalu lintas dan transportasi umum di kawasan 

perkotaan, rendahnya pengelolaan lalu lintas dan transportasi umum di kawasan 

perkotaan, belum baiknya sistem penataan ruang perkotaan dan penataan lahan 

perkotaan.38 

Lebih lanjut Adisasmita berpendapat bahwa tantangan utama yang dihadapi 

dalam rangka pengelolaan kawasan perkotaan adalah meningkatnya peran kota untuk 

memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat seperti lapangan kerja, 

tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan umum lainnya bagi seluruh 

lapisan masyarakat.39 Tantangan penting lainnya adalah menciptakan ketertiban umum 

dan rasa aman masyarakat, peningkatan pelayanan umum, ketertiban dalam penataan. 

                                                           
38 Adisasmita, Rahardjo, 2010. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta:Graha Ilmu. Hal 
147 
39 Ibid Hal 148 
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Oleh karena dalam rangka melakukan penataan yang tepat maka sangat 

diperlukan suatu urban governance atau tata kelola perkotaan. Urban governance 

muncul sebagai respon atas komplesitas permasalahan perkotaan yang mana upaya 

penyelesaiannya tidak dapat dituntaskan dalam bentuk birokrasi tradisional, namun 

dengan melakukan jejaring antar organisasi. Dengan demikian Urban Governance 

dimaknai bahwa penyelesaian permasalahan hanya bisa diselesaikan dengan tidak 

hanya bergantung pada kekuasaan dan perana manajerial pemerintah semata, namun 

juga pada tataran lokal harus dibangunan hubungan kerjasama dan kolaborasi yang 

kuat dalam memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal yang ada.40 Sehingga urban 

governance dapat menjadi strategi untuk mengembangkan kapasitas kelembagan di 

tataran lokal dengan mengembangkan modal sosial sehingga diharapkan permasalahan 

yang muncul dapat terselesaikan.41 Hal ini dipahami bahwa urban governance sangat 

memberikan ruang bagi adanya peran institusi lokal baik dari pemerintah daerah 

maupun partisipasi dari masyarakat. 

Pendapat lain dari Pierre menekankan menekankan bahwa Urban Governance 

juga merupakan masuknya sektor swasta dalam berperan dalam pembangunan 

perkotaan, selain memang membutuhkan peran dari institusi lokal seperti pemerintah 

daerah dan masyarakat sipil.42 Dengan demikian urban governance juga memuat 

                                                           
40 Edenlebos, Julian dan Meine Pieter van Dijk. Introduction: Urban governance in the realm of 
complexity. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/313885257 
41 Ibid 
42 Pierre, Jon. 1999. Models of Urban Governance, The Institutional Dimension of Urban Politics. 
Jurnal Urban Affairs Review Vol 34 No 3   

https://www.researchgate.net/publication/313885257
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tentang adanya relasi yang terwujud dalam kemitraan atau kerjasama antara sektor 

publik dan sektor swasta.   

Selain itu, Richard E. Stren mengungkapkan pendapat mengenai tatakelola 

perkotaan yang lebih bersifat teknis dan mencakup beberapa hal berikut ini:  

1. Proyek pembangunan perkotaan dalam konteks wilayah kota dan 

pertimbangan kelembagaan. 

2. Memusatkan perhatian pada sumber daya keuangan lokal untuk 

memperkuat desentralisasi. 

3. Memusatkan perhatian pada berbagai alternatif untuk mengorganisir dan 

membiayai pelayanan kota seperti : air bersih, transprtasi, listrik sampah, 

kesehatan, dan lain-lain. 

4. Perhatian untuk mencari dan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam 

pelayanan infrastruktur kota.43  

Beberapa aspek manajemen perkotaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam pelaksanaan urban governance atau tata kelola perkotaan perlu 

mempertimbangkan dari segi kelembagaan atau pelaksana manajemen perkotaan. 

Urban governance perlu menekankan pada kemampuan keuangan daerah sehingga 

dapat mendukung operasional pelaksanan manajemen perkotaan. Hal ini karena 

manajemen perkotan dilakukan dengan melakukan peningkatakan kualitas 

infrastruktur fisik suatu kotaseperti pada penyediaan pelayanan publik diberbagai 

bidang yakni penyediaan air bersih, listrik, tempat tinggal yang layak, fasilitas 

                                                           
43 Ibid Hal 5 
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pendidikan dan kesehatan. Selain itu, manajemen perkotaan juga tidak lupa perlu 

melibatkan atau memberi ruang kepada partisipasi masyarakat. 

Salah satu permasalahan perkotaan yang komplesk dan urgen untuk diatasi 

yakni menyangkut penanganan permukiman kumuh. Oleh karenanya urban 

governance atau tata kelola kota dapat menjadi strategi dalam penanganan permukiman 

kumuh. Hal ini karena dalam permukiman kumuh dibutuhkan upaya untuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman dan juga perlu melibatkan pasrtisipsi 

masyarakat serta kontribusi dari pihak swasta dalam penanganannya  

C. Good Urban Governance 

Good urban governance merupakan suatu konsep mengenai manajemen atau 

tata kelola perkotaan yang berakar dari dua konsep yakni konsep good governance dan 

urban governance. Konsep good governance sendiri merupakan konsep tata kelola 

pemerintahan yang baik dengan beberapa komponen yang menjadi indikator 

pengelolaan pemerintah dapat dikatakan baik. Namun, konsep good governance 

tidaklah lepas dari aspek governance. UNDP mengidentifikasi adanya dua aspek utama 

dari governance yakni: (1) secara teknis merupakan suatu proses dan prosedur dalam 

memobilisasi sumber daya, formulasi perencanaan, aplikasi teknis dan alokasi sumber 

daya dan (2) dalam prosesnya perlu adanya partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan 

pemberdayaan masyarakat.44 Sedangkan World Bank sendiri mengidentifikasi adanya 

4 aspek utama dalam good governance yang meliputi manajemen sektor publik, 

akuntabilitas, penegakan hukum dalam pembangunan, informasi publik dan 

                                                           
44 Syakrani dan Syahriani. 2009. Implementai Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 120 
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transparansi.45  Konsep governance dan good governance menjadi landasan penting 

dalam penerapan good urban governance.  

Good urban governance dalam penjelesannya memiliki beragam perspektif. 

Hendrik mengungkapkan bahwa inti dari nilai-nilai good urban governance berasal 

dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance.46 Prinsip-prinsip 

tersebut antara lain yakni responsitas, efektifikatas, adanya penegakan aturan yang adil, 

akuntabel, dan demokratis. Tata kelola yang baik atau good urban governance haruslah 

memperhatikan hal-hal tersebut dalam pelaksanaannya. 

Sedangkan perspektif lain menyebutkan bahwa  good urban governance  

sebenarnya merupakan kampanye global dari salah satu organisasi PBB yang bernama 

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Organisasi ini bertujuan 

untuk membuat pedoman bagi negara-negara di dunia dalam rangka mewujudkan 

pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Good urban governance merupakan 

upaya merespon berbagai permasalahan pembangunan kawasan perkotaan secara 

efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-

sama dengan unsur masyarakat.47 Sedangkan menurut UN-Habitat good urban 

governance  merupakan upaya untuk mengurangi kemiskinan yang terjadi di perkotaan 

dan berupaya meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dan stakeholder lain untuk 

                                                           
45 Tahir, Muchlas M. 2015. Good urban governance: peran pemerintah dalam pembangunan wilayah 
kecamatan di Kota Makasar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 8 No 1 Hal 12  
46 Hendriks, Frank. 2014. Unerstanding good urban governance: Essentials, Shift, and Values. Journa 
Urban Affairs Review. Vol 50 No 4 
47 Ibid Hal 13 



48 
 

mewujudkan pembangunan perkotaan yang baik di suatu daerah.48 Dengan demikian 

penerapan dari good urban governance tidak hanya berupaya dalam membentuk 

infrastruktur perkotaan secara tepat tetapi juga, upaya untuk mengurangi kemiskinan 

dan pengembangan kapasitas dari aktor-aktor lokal untuk terlibat secara aktif dalam 

tata kelola kota. 

Konsep good urban governance dari UN-Habitat inilah yang akan digunakan 

dalam penelitian. Karena, lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan untuk 

mewujudkan tata kelola kota yang berkelanjutan. Selain itu, UN-Habitat juga 

menjelaskan secara gamblang bahwa good urban governance berupaya untuk 

memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam tata kelola kota.  

Urban governance is inextricably linked to the welfare of the citizenry. Good 

urban governance must enable women and men to access the benefits of urban 

citizenship. Good urban governance, based on the principle of urban 

citizenship, affirms that no man, woman or child can be denied access to the 

necessities of urban life, including adequate shelter, security of tenure, safe 

water, sanitation, a clean environment, health, education and nutrition, 

employment and public safety and mobility.  Through good urban governance, 

citizens are provided with the platform which will allow them to use their talents 

to the full to improve their social and economic conditions.”49 

 

Berdasarkan pendapat dari UN-Habitat di atas, tata kelola kota memiliki 

keterkaitan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tata kelola kota yang baik 

harus dapat memberikan akses bagi setiap masyarakat termasuk perempuan dan anak 

untuk menggunakan  fasilitas perkotaan bagi kebutuhan mereka. Beberapa fasilitas 

yang harus dipenuhi dalam tata kelola kota yakni meliputi rasa aman, ketersediaan air 

                                                           
48UN-Habitat. 2000. The Global Campaign for Good Governance Diakses dari  
https://www.researchgate.net/publication/294756761_UNCHS_Habitat_the_global_campaign_for_g
ood_urban_governance Hal 20 pada 12 April 2018 
49 Ibid Hal 6 

https://www.researchgate.net/publication/294756761_UNCHS_Habitat_the_global_campaign_for_good_urban_governance
https://www.researchgate.net/publication/294756761_UNCHS_Habitat_the_global_campaign_for_good_urban_governance
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bersih, sanitasi, lingkungan yang bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan, pemenuhan 

gizi, dan pekerjaan yang layak. Ketersedian beberapa aspek tersebut akan memberikan 

kehidupan yang layak bagi masyarakat. Selain itu, good urban governance berusaha 

untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.  

1. Prinsip-Prinsip dalam Penerapan Good Urban Governance 

Sebagai suatu konsep, good urban governance memiliki beberapa prinsip atau 

komponen yang perlu dipenuhi sebagai upaya mewujudkan tujuan-tujuan tata kelola 

kota yang baik, seperti pengurangan kemiskinan, penyediaan fasilitas dan infrastruktur 

bagi masyarakat, serta peningkatakn kondisi atau taraf hidup masyakat. Prinsipi-

prinsip good urban governance yang selayaknya diterapkan yaitu aspek keberlanjutan 

(sustainability), desentralisasi (decentralization), keadilan (equity), efisiensi 

(efficiency), transparansi (transparency),  akuntablitas (accountability), keterlibatan 

masyarakat sipiol (civic engagement), dan keamanan (security).50 Oleh karena itu, 

untuk mengetahui lebih jelas mengenai prinsip-prinsip dalam good urban governance, 

berikut ini penjelasannya. 

a) Prinsip Keberlanjutan  

Kota-kota dalam pembangunan dan penataannya harus mampu menciptakan 

keseimbangan kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan baik bagi generasi saat ini 

maupun generasi mendatang. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah harus memiliki visi 

strategis jangka panjang dalam rangka human development yang berkelanjutan demi 

terwujudnya kebaikan bersama.51 Dengan demikian, berarti dalam praktiknya untuk 

                                                           
50 Loc.Cit Hal 13 
51 Loc.Cit Hal 10 
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penerpan good urban governance, pemerintah suatu kota perlu memiliki perencanaan 

jangka panjang terkait tata kota didaerahnya. Hal ini niasanya terwujud dalam bentuk 

rencana strategis. 

Selain itu dalam penerapa aspek keberlanjutan ini, secara praktis perencanaan 

tersebut haruslah dikomunikan dengan stakeholder-stakehoder lain, sehingga 

pemerintah tidak hanya serta membuat tanpa ada komunikasi terlebih dahulu dengan 

pihak non-pemerintah. Lebih lanjut strategi perencanaan jangka panjang tersebut harus 

memuat aspek keberlanjutan lingkungan dan menjamin kegiatan ekonomi bagi 

masyarakat. Sehingga sesuai dengan harapan prinsip keberlanjutan dari  good urban 

governance yang mana berupaya untuk meciptakan keseimbangan antara 

pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu kota. 

b) Prinsip Desentralisasi  

Prinsip desentralisasi dalam penerapan good urban governance menyangkut 

pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah/kota untuk melakukan 

penataan kota secara maksimal sesuai dengan kebutuhan daerah kota tersebut. Kota-

kota harus diberikan sumberdaya dan otonomi untuk memenuhi tanggung jawab dan 

wewenangnya dalam proses tata kelola kota.52 Tidak hanya itu, prinsip desentralisasi 

dalam penerapan good urban governance juga mensyaratkan agar kota mampu 

memaksimalkan potensi masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam tata kelola kota. 

Dengan kata lain, aspek ini juga mendukung adanya partisipasi masyarakat dalam 

kontek tata kelola kota. 

                                                           
52 Ibid Hal 11 
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Prinsip desentralisasi secara praktis mengupayakan adanya transfer 

kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota hingga dalam tataran atau 

level kelurahan, RW, dan RT. Relasi yang dilakukan dapat bersifat horisontal maupun 

vertikal, baik antara pemerintah pusat, pemerintah kota dan institusi di bawahnya atau 

stakeholder non pemerintah lainnya seperti pihak masyarakat dan swasta. Selain itu, 

agar tata kelola kota dapat maksimal tentunya pemerintah pusat perlu mendukung 

melalui transfer atau alokasi anggaran dan dukungan dalam aspek administratif dan 

teknis bagi tata kelola suatu kota. 

c) Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan dalam penerapan good urban governance mengacu pada 

keadilan bagi semua pihak untuk memperoleh dan mengakses manfaat dari 

pelaksanaan tata kelola kota. Kebermanfaatan fasilitas atau infrastruktur tata kelola 

kota tidak boleh bersifat dikriminatif dan dapat diakses baik oleh pria, wanita, anak, 

dan bahkan para penyandang difabel. Good urban governance memandang setara 

kepada semua orang dalam pemberian standar kegidupan melalui penyediaan pangan, 

gizi, pendidikan, pekerjaan yang layakn, pelayanan kesehatan, tempat tinggal, air 

bersih, sanitasi, dan fasilitas lainnya.53  Dalam prinsip keadilan ini, kesetaraan bagi 

setiap masyarakat diberikan tidak hanya dalam aspek pemanfaatan fasilitas kota saja, 

namun juga keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Good urban governance 

sangat memperdulikan aspek kesetaraan gender dalam tata kelola kota.  

d) Prinsip Efisiensi 

                                                           
53 Ibid 
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Prinsip efisiensi dalam tata kelola kota merupakan upaya dalam penyediaan 

pelayanan publik dan mempromosikan pembangunan perkotaan yang dilakukan secara 

sehat secara finansial dan hemat biaya dalam pengelolaan sumber pendapatan dan 

pengeluaran suatu kota.54 Prinsip efisiensi ini mengakomodir dan mengharuskan pihak 

non pemerintah yakni swasta dan masyarakat untuk berkontribusi secara formal 

maupun informal dalam tata kelola kota. Sehingga dapat membantu kinerja pemerintah 

yang mana kapasitas dari pemerintah memang dapat dikatakan terbatas pada aspek 

sumber daya. 

Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi prinsip efisiensi dalam tata kelola kota, 

pemerintah perlu melakukan pengaturan pelayanan publik melalui strategi kemitraan 

dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.55 Sedangkan dalam aspek manajemen atau 

pengelolaan sumber dayaanggaran, pemerintah perlu melakukan efisiensi dan 

efektifitas dalam pengumpulan pendapatan daerah. Prinsip efisiensi ini perlu didukung 

adanya aturan atau kerangka kerja legal/hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan 

tata kelola kota agar dilaksanakan secara efisien. 

e) Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas 

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola kota merupakan satu 

kesatuan yang saling memiliki korelasi atau hubungan. Akuntabilitas otoritas lokal 

terhadap warga harus  menjadi perhatian penting, sehingga tidak ada tempat bagi 

praktik korupsi di pemerintah kota-kota.56 Akuntabiltas dalam tata kelola kota 

                                                           
54 Ibid Hal 11 
55 Ibid 
56 Ibid Hal 12 
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menunjukkan bahwa pemerintah mampu melakukan pertanggungjawababn dalam tiap 

tidakan melalui kebijakan, program, atau kegiatan tata kelola kota. Akuntablitas 

didukung dengan adanya transparansi atau keterbukaan informasi yang dilakukan oleh 

pemerintah kota kepada masyarakat untuk mengakses informasi menyangkut tata 

kelola kota, khususnya mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. 

Hal ini karena akses informasi yang bebas merupakan dasar bagi pemerintahan yang 

transparan dan bertanggung jawab. 

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi tata kelola kota dapat dengan 

melakukan keterbukaan pada pelaksanaan tender dan pengadaan serta melakukan audit 

dari lembaga independen. Hal ini untuk menghindari adanya praktik penyalahgunaan 

wewenang atau kekuasaan. Pemerintah kota juga harus mempromosikan etika 

pelayanan publik dan menghilangkan unsur pungutan liar (pungli) dalam praktik tat 

kelola kota khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. selain itu untuk dapat 

menjaring aspirasi dari masyarakat, pemerintah kota perlu menciptakan mekanisme 

atau program laporan warga, yang mana warga dapat melaorkan akan kejadian tertentu 

kepada pemerintah kota sehingga dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah. 

f) Prinsip Keterlibatan Masyarakat Sipil 

Masyarakat merupakan modal dalam tata kelola kota. Karena masyarakat tidak 

hanya berlaku sebagi objek saja melainkan juga subjek dalam pelaksanaan tata kelola 

kota. Selain itu, good urban governance juga menyangkut aspek pembangunan 

manusia atau human development. Pasrtisipasi masyarakat sipil dalam good urban 

governance bukan merupakan partisipasi yang bersifat pasif, melainkan partisipasi 

aktif untuk berkontribusi pada kepentingan bersama. Aspek ini juga kemabali 
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menekankan akan pentingnya keterlibatan dan pemeberdayaan khususnya perempuan 

untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pembuatan keputusan. 

Selanjutnya, untuk mendukung aspek keterlibatan atau partisipasi masyarakat 

dalam tata kelola kota, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait dukunga 

regulasi yang mendukung pelaksanan keterlibatan masyarakat dan mengadakan forum-

forum bersama masyarakat seperti public hearing. Akan tetapi, hal tersebut perlu 

didukung oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk saling menjaga solidaritas 

karena akan sangat memungkin dalam pelaksanaan tata kelola kota muncul banyak 

kepentingan dan perbedaan pandangan antara satu dengan lainnya.  

g) Prinsip keamanan 

Prinsip keamanan dalam tata kelola perkotaan merupakan upaya suatu kota 

menjamin dan menyediakan rasa aman bagi warga dari segala ancaman yang dapat 

menimbulkan rasa bahaya dan kehidupan yang tidak tentram bagi warga kota. Oleh 

karena itu, kota-kota harus berjuang untuk merupaya menghindari dan mencegah 

konflik yang dapat terjadi dalam masyarakat, bencana alam, dan kejahatan yang 

mungkin dapat terjadi di suatu kota.57 Sehingga warga disuatu kota tidak hanya sebatas 

merasa aman namun juga merasa bahwa kota yang ditinggali telah menjamin 

kesejahteraan bagi warga. 

Prinsip keamaan dalam tata kelola kota memiliki beberapa langkah konkrit 

yang perlu dilakukan oleh suatu kota. Kota-kota harus mampu menciptakan toleransi 

keberagamaan. Hal ini karena di setiap kota pasti terdiri atas beragam penduduk dengan 

                                                           
57 Ibid 
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berbagai latar belakang kultur atau budaya, sehingga perlu dijaga harmoni dan toleransi 

antar warga masyarakat. Kota yang aman juga harus dapat mewujudkan kota yang 

aman dari kerentanan terhadap bencana alam maupun bencana yang diciptakan oleh 

manusia. Selain itu, tata kelola kota perlu mempertimbangkan aspek keamanan bagi 

para wanita dari ancaman pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak. 

Prinsip-prinsip dalam konsep good urban governance merupakan acuan dalam 

penataan perkotaan secara umum. Akan tetapi prinsip-prinsip tersebut dapat 

dipergunakan sebagi acuan penanutganan permukiman kumuh. Apabila permukiman 

kumuh tersebut berada di perkotaan. Maka akan sangat relevan konsep good urban 

governance dipergunakan. Karena konsep ini tidak hanya berupa untuk meningkatkan 

kualitas infratruktur semata, namun menjamin terciptanya pembangunan permukiman 

yang bekelanjutan. Sehingga harapannya permasalahan permukiman kumuh tidak 

hanya ditangani begitu saja, tetapi juga berkelanjutan prosesnya. 

D. Penataan Permukiman Kumuh 

Sebelum membahas secara mendalam mengenai penataan permukiman kumuh 

maka perlu terlebih dahlu untuk mengetahu definisi; karakteristik dan beberapa faktor 

yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh khususnya di wilayah 

perkotaan. Setelah itu baru akan dijelaskan mengenai strategi yang perlu dilakukan 

dalam penanganan permukiman kumuh. Selain itu, prinsip keamanan juga menyiratkan 

bahwa suatu kota telah bebas dari fenomena penggusuran paksa dan penganiayaan bagi 

warga. Apabila prinsip keamanan ini dapat dipenuhi, maka akan sangat diharapkan 

bahwa kota tersebut tidak hanya dapat memberikan rasa aman namun juga 

kesejahteraan bagi warganya. 
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1. Pengertian dan Karakteristik Permukiman Kumuh 

Pada umumnya permukiman kumuh diwarnai oleh tingginya kepadatan 

penduduk; tinginya kepadatan hunian; kualitas rumah yang sangat rendah; tidak 

memadainya sarana atau fasilitas yang meliputi air bersih, jalan, drainase, sanitasi, 

listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Selain itu permukiman 

kumuh juga diwarnai oleh rendahnya kemampuan ekonomi atau pendatapan, 

rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, dan kohesivitas komunitas 

masyarakat yang rendah. 

Permukiman kumuh memliki beragam pemaknaan dari berbagai sudut 

pandang. Permukiman kumuh merupakan suatu kawasan dengan bentuk hunian yang 

tidak terstruktuy, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan , 

tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih , dan MCK), bentuk 

fisiknya yang tidak layakn misalnya secara reguler mengalami kebanjiran tiap 

tahunnya.58 Sementara menurut Undang-undang No 1 Pasal 1 Tahun 2001 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa permukiman kumuh 

merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, 

tingkat kepadatan banagunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 

prasarana yang tidak memenuhi syarat.59 Kedua pendapat tersebut lebih menekankan 

pada aspek kondisi fisik infrastruktur pada permukiman yang tergolong permukiman 

                                                           
58 Santosa, D.P. 2007. Penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui penyediaan perumahan 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jurnal Universitas Pasundan. Bandung. Hal 3 
59 Undang-undang No 1 Pasal 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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kumuh. Suatu permukiman dapat disebut kumuh apabila kondisi fisik dari permukiman 

tersebut tidak memiliki kualitas yang layak untuk dihuni. 

 Sedangkan beberapa ahli memliki perspektif yang lain dalam mendefinisikan 

permukiman kumuh. Menurut Suparlan permukiman kumih merupakan permukiman 

atau perumahan orang-orang miskin perkotaan yang berpenduduk padat, terdapat 

dipinggir-pinggir jalan atau lorong-lorong yang kondisinya kotor dan merupakan 

bagian dari kota secara keseluruhan atau yang disebut juga sebagai wilayah 

pencomberan.60  Namun, secara rinci permukiman kumuh dianggap sebagai 

tempat dimanan anggota masyarakat kota di wilayah tersebut mayoritas berpenghasilan 

rendah dengan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi minim.61 

Dengan demikian, permukiman kumuh tidak hanya menekankan pada kondisi fisik 

yang tidak layak, namun juga pada aspek kehidupan perekonomian masyarakat di 

wilayah tersebut yang tergolong masyarakat miskin. 

 Selanjutnya, suatu permukiman dapat dikategorikan sebagai permukiman 

kumuh memiliki beberapa karakteristik tertentu. Sinulingga menyebutkan bahwa 

karakteristik permukiman kumuh terdiri atas: 

a. Penduduk yang sangat padat antara 250-400 jiwa/ha. Suatu kawasan yang telah 

mencapai kepadatan penduduk sekitar 80 jiwa/ha seharusnya tidak layak lagi 

untuk dilakukan penambahan jumlah pemukiman karena dapat mengurangi 

kualitas kesehatan dan lingkungan permukiman tersebut. 

                                                           
60 Syam, Muhajir. 2017. Identifikasi kawasan permukiman kumuh dan stretegi penangannnya pada 
permukiman di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Skripsi Jurusan Teknik 
Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makasar. Hal 17  
61 Adisasmita, Raharjo. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 147 
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b. Jalan-jalan yang sempit sehingga tidak dapat diakses atau dilalui oleh roda 

empat. 

c. Fasilitas drainase yang tidak memadai dan bahkan terdapat jalan-jalan yang 

tidak memiliki drainase sehingga apabila hujan, kawasan tersebut tergenang 

oleh air. 

d. Fasilitas pembuangan kotoran/tinja sangat minim sekali, sehingga masyarakat 

membuangnya di sungai-sungai terdekat. 

e. Fasilitas penyediaan air bersih yang minim.62  

2. Penyebab Kemunculan Permukiman Kumuh 

Munculnya permukiman kumuh diperkotaan merupakan suatu fenomena yang 

berangkat dari oermasalahan yang kompleks. Permukiman kumuh muncul tidak 

disebabkan oleh faktor tunggan, melainkan banyak faktor yang saling mendukung 

sehingga terbentuk permukiman kumuh disuatu perkotaan. Conyers dan Hill 

mengidentifikasi bahwa permukiman kumuh muncul dikarenakan beberapa hal yang 

antara lain yaitu berkembangnya ruang-ruang marjinal perkotaan; lemahnya 

pengelolaan kota; belum adanya pengenalan terhadap kebutuhan dan persediaan rumah 

secara utuh dan partisipatif; dan belum adanya pengembangan sistem penyediaan 

perumahan secara utuh.63 Pendapat ini lebih menitik berat ahwa permukiman kumuh 

terjadi karena masyarakat tidak mampu mengakses rumah hunian yang layaknya 

karena rumah hunian tersebut tidak tersedia secara utuh. Sehingga masyarakat secara 

                                                           
62 Sinulingga, B.D. 2005. Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan 
63 Op.cit. Wijaya. Hal 2 
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terbiasa malah menikmati hunian yang tidak layakan yang tergolong seperti ruang-

ruang marjinal diperkotaan seperti permukiman didekat rel kereta api dan pinggiran 

sungai. 

Selain itu,  dalam perkembangannya perumahan permukiman di pusat kota ini 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Constantinos, disebutkan bahwa 

perkembangan perumahan permukiman (development of human settlement) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:  

a. Growth of density (Pertambahan jumlah penduduk)  

Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya 

pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara 

manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan 

demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan 

permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan 

permukiman.  

b. Urbanization (Urbanisasi) 

 Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi 

desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja 

di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja 

memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar kaeasan pusat kota (down 

town). Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman 

di kawasan pusat kota dan bahwa kita harus akui pula bahwa tumbuhnya 
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permukiman-permukiman spontan dan permukiman kumuh adalah merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari proses urbanisasi.64 

 Sedangkan pendapat diatas lebih menekankan pada dua aspek yang dapat 

menyebabkan munculnya permukiman kumu di perkotaan yakni karena faktor 

pertmabahan penduduk dan urbanisasi. Dengan demikian, apabalia suatu daerah 

perkotaan akan melakukan upaya penangan permukiman kumuh, maka harus mengacu 

pada berbagai permasalahan mulai dari ketersediaan fasilitas hunian yang layak, 

mengelola pertambahan penduduk di suatu kota agar tidak berakibat pada munculnya 

permukiman kumuh dan melakukan control terhadap laju urbanisasi di perkotaan. Hal 

ini penting karena tidak semua dari penduduk yang melakukan urbanisasi adalah 

mereka yang mampu mengakses hunian layak dan apabila karena keterbatasan 

ekonomi dari para kaum urbanis tersebut maka mereka akan menempati hunian yang 

ala kadarnya dan bahkan rela untuk memilih kawasan-kawasan yang tergolong ruang 

marjinal (disekitar rel kereta api atau di bantaran sungai).  

3. Strategi dalam Penataan Permukiman Kumuh 

Penataan Permukiman kumuh dapat dilakukan bebelalui beberpa upaya yang 

meliputi strategi dalam rangka pernaikan permukiman dan peningkatan kualitas 

permukiman. Pemerintah telah menetapkan  Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan revisi terhadap 

UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan. Secara umum, Undang-

                                                           
64 Sutiarti, Eny Endang. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman 
kumuh di kawasan pusat kota (Studi kasus pada kawasan pancuran Kota Salatiga). Tesis Tekni 
Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.  
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Undang ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap penanganan perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011, dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan 

sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan 

kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan 

kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, 

pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.  

 Undang-Undang tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa salah satu ruang 

lingkup penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pencegahan 

dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Hal ini 

yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan program oleh 

berbagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab. Selain itu, pemerintah perlu 

melakukan pembinaan dalam proses penanganan permukiman kumuh yang dilakukan 

dalam lingkup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tanggung 

jawab pemerintah dilakukan melalui koordinasi; sosialisasi peraturan perundang-

undangan; bimbingan, supervisi dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian 

dan pengembangan; pendampingan dan pemberdayaan; serta pengembangan sistem 

informasi dan komunikasi.  

E. Kampung Tematik 

Kampung tematik merupakan upaya untuk menciptakan kampung yang 

memiliki karakteristik tertentu berdasarkan kearifan lokal. Menurut Majewski dan 

Zmyslony konsep kampung tematik lebih menawarkan masyarakat untuk terlibat 
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secara proaktif untuk menciptakan tata ruang kampung yang berciri khas dan 

berkelanjutan.65  Sedangkan Kloczko-Gajewska Konsep kampung tematik juga 

merupakan suatu gagasan kreatif yang lahir dari komunias maupun masyarakat yang 

disebut juga sebagai sebuah inovasi sosial.66 Karena dalam prosesnya masyarakat 

mengembangkan ide dan gagasan baru untuk menciptakan kampung yang kreatif dan 

berkelanjutan. 

Pelaksanaan konsep kampung tematik berdasarkan skema inovasi sosial 

memiliki tiga tahapan. Tahap pertama merupakan pemetaan problematika yaitu: 

masyarakat bersama mencari ide/gagasan dalam mengembangkan kampungnya 

sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan partisipasi 

masyarakat lokal. Tahap kedua adalah menentukan tema kampung dengan menemukan 

sekelompok orang yang tertarik untuk dapat bekerja sama dalam menerapkan gagasan 

atau tema pada kampungnya. Selanjutnya tahap ketiga adalah delineasi dan koordinasi 

melalui gagasan atau tema yang kemudian dimodifikasi oleh berbagai aktor yang 

terlibat hingga akhirnya diimplementasikan secara nyata pada wilayahnya. 

Berdasarkan tiga tahap pelaksanaan konsep kampung tematik dijelaskan pula bahwa 

kampung tematik dapat berkembang atas kelayakan ide atau tema.  

Menurut Atkočiūnienė & Kaminaitė kampung tematik juga dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti karakteristik ekonomi, sosial, adanya potensi lokal yang 

                                                           
65 Tamara, Anindya Putri dan Mardwi Rahdriawan. 2018. Kajian pelaksanaan konsep kampung 

tematik di kampung hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Jurnal Wilayah dan 

Lingkungan Vol 6 No 1 Hal 3 
66 Ibid 
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diangkat, dukungan keuangan dari pihak luar, inisiatif dari tokoh masyarakat, 

meningkatnya pendapatan, dan inisiatif dari masyarakat (Atkočiūnienė & Kaminaitė, 

2017).67 Sedangkan mnenurut menurut Fosso & Kahane, suatu konsep pengembangan 

kawasan seperti kampung tematik dapat mencapai hal yang positif apabila masyarakat 

dapat berpartisipasi dan melihat dampak positif, potensi peningkatan hingga 

kemungkinan pendapatan yang dapat dihasilkan.68 Penelitian yang dilakukan oleh 

Kloczko-Gajewska  menunjukkan bahwa kampung tematik yang berhasil merupakan 

kampung yang melibatkan kelompok masyarakat untuk dapat mengimplementasikan 

tema yang sesuai dengan kampungnya.69 Sebaliknya, kampung tematik dikatakan tidak 

berhasil apabila dilihat dari ketidakikutsertaan masyarakat dalam implementasi tema 

sehingga akhirnya tema itu tidak dapat berjalan hingga ditinggalkan.   

 

  

                                                           
67 Ibid Hal 4 
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