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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Konsep pembangunan perumahan berkelanjutan (sustainable housing 

development) belum begitu populer di Indonesia, baik secara konsep maupun 

implementasi. Pembangunan perumahan (housing development) masih jarang 

menggunakan istilah “berkelanjutan (sustainable)” karena memiliki tantangan 

tersendiri dalam penerapannya (Li & Zhao, 2011). Selain itu, konsep 

berkelanjutan cenderung dipergunakan dalam lingkungan terbatas di dunia 

akademik, khususnya dalam wacana mengenai pembangunan (development). 

Dalam wacana tersebut, konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai 

“pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini 

tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang 

(development that meets the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs)”. Definisi tersebut mulai 

diperkenalkan dan dipopulerkan dalam laporan The World Comission of 

Environment and Development (Brundtland Commission) yang berjudul Our 

Common Future pada tahun 1987 dan menjadi pendorong lahirnya Agenda 21 

dalam The Earth Summit pada tahun 1992 yang diselenggarakan oleh The UN 

Conference on Environment and Development. Salah satu butir kesepakatan 

bahwa pembangunan di bidang sosial dan ekonomi merupakan dorongan untuk 

mempromosikan konsep pembangunan berkelanjutan bagi kehidupan manusia, 

yang terdiri atas: 1) penyediaan permukiman yang memadai bagi seluruh manusia, 

2) peningkatan pengelolaan pemenuhan kebutuhan manusia, 3) mempromosikan 

penggunaan dan pengelolaan lahan secara berkelanjutan, 4) mempromosikan 

pendekatan terintegrasi untuk infrastruktur lingkungan yang meliputi infrastruktur 

air, sanitasi, pengatusan dan pengelolaan limbah, 5) mempromosikan pemenuhan 

kebutuhan manusia dalam bidang sustainable energy dan transport systems, 6) 

mempromosikan pemenuhan kebutuhan manusia dalam perencanaan dan 

pengelolaan yang berkelanjutan di area rawan bencana, 7) mempromosikan 

aktivitas industri konstruksi yang berkelanjutan, serta 8) mempromosikan 

pembangunan di bidang SDM dan pembangunan kapasitas dalam pemenuhan 

kebutuhan manusia. 

Konsep perumahan berkelanjutan (sustainable housing) merupakan konsep 

perumahan yang mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomis (economically 

affordable), namun juga aspek sosial (socially accessible) dan aspek lingkungan 

(ecologically responsible). Riset terdahulu telah dilakukan, misalnya Larasati 

(2006) yang mengevaluasi beberapa program-program perumahan yang didukung 

oleh pemerintah dengan menggunakan pendekatan sustainable housing, serta 

Hilman (2008) yang menawarkan model perumahan berkelanjutan dengan 

mengambil kasus perumahan di Gedebage Bandung. Wacana pembangunan 

perumahan berkelanjutan kurang berkembang, kalah dengan wacana persoalan 

backlog perumahan.  

Sekali pun konsep perumahan berkelanjutan belum begitu banyak 

dipergunakan, bukan berarti konsep perumahan berkelanjutan (sustainable 
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housing) tidak penting. Merujuk kepada pendapat Kirmanto (2005) mengenai 

persoalan pembangunan perumahan di Indonesia, terdapat 5 permasalahan 

perumahan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, yaitu 1) alokasi tanah 

dan tata ruang yang kurang tepat dengan peruntukannya, 2) ketimpangan dalam 

pembangunan dan pelayanan infrastruktur, ketimpangan pembangunan dan 

pelayanan di perkotaan, dan juga ketimpangan dalam pembangunan perumahan, 

3) konflik kepentingan dalam penentuan lokasi perumahan, 4) masalah 

lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam, dan 5) komunitas lokal yang 

tersisih, dimana orientasi pembangunan terfokus pada kelompok masyarakat yang 

mampu dan menguntungkan.  

Kelima persoalan tersebut di atas sebenarnya mengandung tidak hanya 

persoalan ekonomi yang menyangkut ketidakmampuan masyarakat untuk 

memperoleh hunian, namun juga persoalan yang menyangkut persoalan 

lingkungan (persoalan pertama dan keempat) dan persoalan sosial (persoalan 

kedua, ketiga, dan kelima). Meski penerapannya masih kurang, kebijakan-

kebijakan pemerintah justru telah berupaya mengatasi persoalan-persoalan 

tersebut selama ini. Kebijakan perumahan dan permukiman Indonesia tahun 2000-

2020 antara lain menyebutkan bahwa lokasi perumahan dikembangkan dengan 

memperhatikan jumlah penduduk dan tingkat penyebarannya, tata guna tanah dan 

peruntukannya, kesehatan lingkungan, ketersediaan fasilitas sosial, serta 

keserasian dengan lingkungan (Kantor Menteri Perumahan Rakyat 1999 dalam 

Hilman 2008). Kebijakan yang mendukung sustainable housing ini sejalan dengan 

kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup sejak tahun 

1997 melalui Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Agenda 21 Indonesia 

dalam mana perumahan dan permukiman di masa depan harus menjadi bagian 

penciptaan iklim kehidupan yang sehat secara lingkungan, ekonomi, sosial-

budaya, dan politik, yang dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda, dan 

sekaligus mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dari semua 

lapisan. Permukiman bukan sarana pendorong terciptanya kesenjangan kelas yang 

berpotensi untuk memperlebar kesenjangan diantara masyarakat, sebaliknya 

permukiman harus dapat memperkuat kesetaraan manusia dan rasa kesatuan 

bangsa. Keterpaduan sosial dan kelestarian sumber daya alam, oleh karena itu, 

akan menjadi landasan pokok dalam bertindak (Kementrian Lingkungan Hidup, 

1997).  

Penggunaan konsep berkelanjutan dalam perumahan menjadi semakin 

populer setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan Sustainable 

Development Goals (SDGs) pada akhir tahun 2015, menggantikan Millennium 

Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun tersebut setelah selama 15 

tahun mengupayakan pencapaian target pembangunan bersama negara-negara di 

seluruh dunia. Sektor perumahan merupakan salah satu persoalan krusial yang 

menyangkut kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Ilesanmi dan Ogunshakin (2010): “housing is one of the fundamental 

necessities of mankind, which has a major impact on health and well-being”.  

Salah satu faktor penyebab konsep berkelanjutan (sustainability) dalam 

pembangunan perumahan tidak begitu populer adalah backlog perumahan 

Indonesia yang masih tinggi. Pemerintah maupun swasta, pada akhirnya, lebih 

memprioritaskan aspek ekonomi dibandingkan dengan aspek-aspek lain dalam 

konsep pembangunan berkelanjutan. Penyediaan perumahan yang terjangkau oleh 
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daya beli masyarakat menjadi pertimbangan.  Gambar 1.1 menunjukkan data 

terkait masyarakat yang belum memiliki rumah di Indonesia pada tahun 2010 dan 

2015. 

 
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 

Gambar 1.1 Masyarakat yang belum memiliki rumah di Indonesia pada tahun 

2010 dan 2015 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah backlog perumahan di Indonesia 

menurut data susenas badan pusat statistik (BPS) terlihat berkurang. Backlog 

tercatat sebanyak 11.38 juta kepala keluarga (KK) pada tahun 2015, lebih sedikit 

dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebanyak 13.6 juta kepala keluarga. Meski 

begitu, jumlah backlog tersebut masih cukup besar jika mempertimbangkan 

kapasitas bangun perusahaan pengembang perumahan nasional yang sekitar 250 

ribu hingga 400 ribu unit per tahun. Dengan asumsi tidak ada pertumbuhan 

jumlah kepala keluarga, Indonesia memerlukan waktu sedikitnya 28 tahun untuk 

menyelesaikan backlog tersebut. 

Lebih jauh, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan kelompok 

masyarakat terbanyak yang belum mampu memiliki hunian. Tabel 1.1 

menunjukan, sebanyak 10.59 juta kepala keluarga atau 93% dari total backlog 

perumahan, adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan 

maksimal Rp7 juta per bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.83 juta KK atau 

60% dari total backlog adalah kelompok MBR yang berprofesi di sektor informal 

dengan penghasilan maksimal sebesar Rp3.1 juta per bulannya. 
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Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dan program untuk 

mengurangi persoalan backlog perumahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

memenuhi amanah konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam 

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (pertimbangan poin b) yang menyebutkan bahwa negara 

bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu 

bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau. 

 

Tabel 1.1  Karakteristik masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal 

             berdasarkan kelompok pendapatan 

Desil 

Keluar-

ga 

Peng- 

hasilan 

bulanan 

keluarga   

(Rp juta) 

Pe-

ngelu-

aran 

bu-

lanan 

kelu-

arga 

(Rp 

juta) 

Per-

sentase 

peng- 

hasil- 

an yang 

dita- 

bung 

(%) 

Dana 

untuk 

inves- 

tasi 

peru- 

mahan 

(Rp 

juta) 

Jumlah 

backlog 

kepe-

milikan 

(juta 

unit) 

Jumlah 

backlog 

keter-

hunian 

(juta 

unit) 

Segmen 

Perban-

kan 

Desil 1 1.2 1.2 0 0.2 6.83 3.66  MBR 

Informal 

60% 
Desil 2 1.8 1.4 21 0.5 

Desil 3 2.1 1.6 24 0.6 

Desil 4 2.6 1.8 30 1.0 

Desil 5 3.1 2.1 34 1.2 3.76  2.01 MBR 

Formal 

33% 
Desil 6 3.6 2.3 34 1.5 

Desil 7 4.2 2.7 36 1.8 

Desil 8 5.2 3.2 39 2.4 

Desil 9 7.0 4.3 39 3.2 0.80  0.43 Komer-

sial 

7% 
Desil10 13.9 8.2 41 6.6 

Rata-rata 4.5 2.9 30 1.9 11.38  6.09   

Sumber: BPS/World Bank 

 

Program-program yang telah dijalankan pemerintah secara garis besar dapat 

terbagi menjadi 3 jenis program, yaitu : (a) re-settlement, yaitu program pembenahan 

kualitas rumah yang sudah ada namun tidak layak, (b) urban development, program 

penataan perumahan yang sudah ada, khususnya di wilayah perkotaan sehingga 

selaras dengan tata kota dan rencana tata ruang, dan (c) housing development, yaitu 

program penyediaan rumah baru bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, 

khususnya di wilayah pinggiran perkotaan (sub-urban) dan pedesaan yang masih 

memiliki lahan-lahan untuk pembangunan perumahan.  

Program pembangunan perumahan mulai dilakukan secara masif pada era 

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah telah meningkatkan peran 

dan tugas pembangunan perumahan dari tingkat departemen menjadi kementrian. 
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Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang sebelumnya berada di 

bawah Kementrian Pekerjaan Umum ditingkatkan perannya dan dilebur menjadi 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR). 

Presiden Joko Widodo meluncurkan program “Sejuta Rumah Untuk Rakyat” pada 

29 April 2015 sebagai upaya akselerasi pengurangan backlog. Pemerintah telah 

meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut. Alokasi 

anggaran Kementrian PUPR untuk perumahan dalam RAPBN 2016 mencapai 

sekitar Rp6 triliun dari total anggaran kementrian sebesar Rp103.8 triliun. 

Anggaran tersebut belum termasuk anggaran untuk Fasilitas Likuiditas 

Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp9.3 triliun dan Rp2.3 triliun untuk 

anggaran Subsidi Selisih Bunga (SSB). Pemerintah juga mendorong pihak swasta 

dan masyarakat terkait untuk mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan 

perumahan bagi MBR ini. Hal ini dikarenakan yang mampu disediakan 

pemerintah hanyalah sekitar 10% dari total backlog perumahan bagi MBR saat 

ini .  

Beberapa program yang diluncurkan pemerintah seperti program bantuan 

stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebenarnya dapat dinilai cukup efektif untuk 

membantu masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kualitas huniannya, 

namun demikian program ini lebih tepat ditujukan bagi segmen masyarakat yang 

tergolong “sangat miskin” (the poorest) atau “tidak berdaya” yang telah memiliki 

rumah tinggal namun tergolong tidak layak huni dan hanya menyasar program re-

settlement dari masyarakat berpenghasilan rendah (Manaf, 2011a). Dalam program 

housing development, program sejuta rumah yang didukung oleh skema bantuan 

uang muka (BUM) dan pengurangan bunga pinjaman dengan skema KPR FLPP juga 

telah dapat menjadi alternatif akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk 

memiliki rumah layak huni, akan tetapi mekanisme pasar konvensional yang 

diterapkan di dalam program ini baru mampu membuka akses masyarakat yang dinilai 

“bankable” terutama yang berpenghasilan tetap. Sementara segmen masyarakat yang 

tergolong “nonbankable” belum dapat tersentuh melalui program ini, sebagaimana 

kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian Manaf (2013). Hasil penelitian ini juga 

dapat terlihat dari realisasi program pemerintah untuk pembangunan perumahan 

dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.2. Dari total target KPR dengan skema 

FLPP untuk program perumahan sebanyak 1 350 000 unit, hanya 398 981 unit atau 

29.55% yang terealisasi.  

Tabel 1.2  Realisasi sasaran RPJMN 2010-2014 dalam unit 

Jenis Kredit 

Program 
2010 2011   2012 2013 2014 Total 

Target 

RPJMN 

2011-2014 

210 000 250 000 290 000 300 000 300 000 1 350 000 

Total 

Realisasi 

KPR 

92 431 114 201 64 785 102 714 24 850 398 981 

KPR FLPP 

yang belum 

terfasilitasi 

117 569 135 799 225 215 197 286 275 150 951 019 
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Sumber: Kementrian Perumahan, diolah dari Biro APBN tentang Pembangunan Perumahan 

Data Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pembiayaan FLPP yang menyasar 

kelompok MBR yang berprofesi formal pun masih banyak yang belum 

terfasilitasi, terlebih sektor informal yang kebanyakan kondisinya unbankable 

sebagaimana riset yang dihasilkan oleh Manaf (2013). Hal ini menunjukkan 

bahwa sekalipun inisiatif-inisiatif tersebut telah dilakukan, kebutuhan akan adanya 

perumahan yang layak masih tetap diperlukan karena pada kenyataannya backlog 

perumahan, terutama bagi MBR belum berkurang secara signifikan, bahkan 

sebaliknya yaitu menjadi bertambah. Didasarkan hal ini, pemerintah melalui 

RPJMN 2015-2019 telah menargetkan setidaknya 4 program utama terkait dengan 

pembangunan perumahan bagi MBR yaitu: 1) pembangunan perumahan bagi 40% 

MBR yang terbawah, 2) perencanaan partispatif yang kolaboratif antara pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan MBR, 3) 

pembangunan MBR yang menjangkau kelompok masyarakat yang bekerja di sektor 

informal, dan 4) pembangunan MBR yang memiliki daya ungkit yang besar.  

 Alasan lain mengapa evaluasi atas program pembangunan perumahan 

perlu dilakukan terkait dengan terdapat kenyataan perumahan kosong atau 

unoccupied housing yang pada awalnya dibangun untuk masyarakat, namun 

karena faktor-faktor tertentu, diantaranya akses sosial ekonomi yang terbatas, 

maka masyarakat tidak tinggal di perumahan yang telah disediakan. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan oleh Prabantarikso et al. (2018), jumlah unit 

rumah yang kosong atau tidak ditinggali di Propinsi Jawa Barat melebihi 700 000 

unit (tahun 2001), padahal pada saat yang sama terdapat masyarakat yang tidak 

memiliki rumah. Hal ini mendorong perlunya evaluasi atas program pembangunan 

perumahan yang selama ini dijalankan. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa fokus pemerintahan untuk 

mendorong pengurangan backlog perumahan dengan mempertimbangkan aspek 

ekonomi saja ternyata tidak cukup kuat mengimbangi pertumbuhan jumlah kepala 

keluarga (KK) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 di awal uraian pada 

bab ini. Pertambahan KK sebanyak 3.9 juta dari tahun 2010 hingga 2015 hanya 

dapat diimbangi dengan pengurangan backlog sebanyak 2.22 juta saja. Perlu 

ditempuh upaya-upaya lain yang dapat mendorong pengurangan backlog yang 

lebih besar dari pertambahan KK sehingga penyediaan rumah terutama bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah bisa terselesaikan. Jika melihat karakteristik 

demografi dari 60% MBR yang belum memiliki rumah, terutama dari sisi 

pendapatan dan profesi di sektor informal, maka pendekatan lain selain faktor 

ekonomi sangat diperlukan karena karakteristik informal tidak cukup hanya 

didekati dengan solusi ekonomi.  

Kebijakan penyediaan rumah tidak mencapai sasaran perbaikan standar 

hidup layak. Kasus relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, Provinsi DKI 

Jakarta bisa menjadi contoh bahwa aspek ekonomi saja tidak cukup dalam 

pembangunan perumahan. Tingkat kesejahteraan warga justru menurun karena 

kehilangan mata pencaharian. Jauh sebelumnya, Antariksa (1985) sebenarnya 

telah menguraikan pelbagai pengalaman yang telah terjadi di berbagai negara 

terkait dengan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah namun 

tidak memerhatikan aspek keberlanjutannya.  
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Kondisi tersebut di atas bukanlah kondisi yang diinginkan jika dikaitkan 

dengan pengurangan backlog perumahan di masyarakat. Perumahan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat tentunya juga perumahan yang memberikan rasa 

aman sekaligus memelihara kehidupan dan penghidupan mereka. Perumahan tidak 

hanya perlu memenuhi aspek ekonomis (affordable) namun juga memenuhi aspek 

sosial (sociable) dan lingkungan (ecological). Mempertimbangkan uraian di atas, 

identifikasi persoalan perumahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kirmanto 

(2005) menjadi sangat relevan dan pendekatan perumahan berkelanjutan 

(sustainable housing) menjadi penting untuk kembali dikemukakan. Persoalan 

pembangunan perumahan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, namun juga 

menyangkut persoalan sosial dan juga lingkungan. Tidak mengherankan sekiranya 

dalam Agenda 21 Indonesia-Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, 

Kementrian Lingkungan Hidup sejak tahun 1997 telah mengemukakan bahwa 

permukiman merupakan suatu kesinambungan ruang kehidupan dari seluruh 

unsurnya, baik yang alami maupun nonalami, yang saling mendukung dan 

melindungi, secara fisik, sosial dan budaya. Keanekaragaman kondisi sosio-

budaya, sosio-ekonomi dan fisik serta dinamika perubahannya, akan menjadi 

dasar pertimbangan utama pengelolaan dan pengembangan permukiman, tidak 

untuk memisah-misahkannya, melainkan untuk saling berpadu-paduan secara 

sosial maupun fungsional, agar semua orang dapat hidup lebih sejahtera dan 

saling menghormati, mempunyai akses terhadap prasarana dasar dan pelayanan 

permukiman yang sesuai secara berkelayakan, dan mampu memelihara serta 

meningkatkan kualitas lingkungannya (Kantor Kementrian Lingkungan Hidup, 

1997).  

Prinsip pemerintah juga mengadaptasi gagasan dari Prinsip ke-5 dari 

Deklarasi Konferensi PBB untuk Human Environment, yaitu “Planning must be 

applied to human settlements and urbanization with a view to avoiding adverse 

effects on the environment and obtaining maximum social, economic and 

environmental benefits for all” (UNEP, 1997). Demikian pula halnya dengan Uni 

Eropa yang menggarisbawahi pentingnya penyelesaian persoalan perumahan 

melalui pendekatan sustainable housing, yaitu housing harus melibatkan 

perspektif konstruksi (material durability), faktor sosial dan ekonomi 

(affordability & psychological impacts), dan eco-efficiency (di antaranya 

penggunaan yang efisien atas sumber daya yang non-renewable).  

Riset-riset mengenai pembangunan perumahan berkelanjutan telah banyak 

dilakukan. Di antaranya adalah penelitian oleh Winston & Eastaway (2008) dan 

Mulliner & Maliene (2011, 2015). Winston & Eastaway menguraikan secara 

panjang lebar mengenai konsep pembangunan perumahan berkelanjutan 

sementara Mulliner & Maliene (2011, 2015) menguraikan kriteria-kriteria 

perumahan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup aspek keterjangkauan 

(affordability), namun juga mempertimbangkan aspek generasi yang datang baik 

secara sosial maupun lingkungan. Penelitian lanjutan yang dilakukan 

Prochorskaite & Maliene (2013) dengan mengambil kasus di Inggris 

membuktikan bahwa pembangunan perumahan berkelanjutan berpengaruh 

signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.  

Di Indonesia, penelitian pembangunan perumahan berkelanjutan antara lain 

dilakukan oleh Larasati (2006) dan Hilman (2008). Meskipun demikian, penelitian 

keduanya masih memfokuskan pada evaluasi program pembangunan perumahan 
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berkelanjutan yang telah lalu dan pada model penentuan lokasi perumahan yang 

dapat mempergunakan konsep keberlanjutan. Dalam penelitiannya, Larasati 

membandingkan program-program pembangunan perumahaan berkelanjutan yang 

telah coba dijalankan di Indonesia, yaitu kampung improvement program (KIP) 

yang didukung oleh Bank Dunia sejak 1970, program eco-house yang digagas 

oleh Institut Teknologi Surabaya (sehingga dikenal dengan ITS Eco-House) yang 

dijalankan sejak tahun 1996 dengan dukungan Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Infrastructure Development Institute (IFI) Jepang, Program Eco-House sejak 

tahun 1990 oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman di Jawa 

Timur yang antara lain didukung The World Wild Wide Fund (WWF), serta 

Program Kampung Banjarsari (Banjarsari Village) sejak tahun 1970 di Cilandak 

Jakarta yang diinisiasi oleh Kelompok Wanita Tani, sebuah kelompok swadaya 

masyarakat. Model permukiman ini bahkan dijadikan UNESCO sebagai 

percontohan pada tahun 1996. Setelah mengevaluasi keempat program perumahan 

berkelanjutan tersebut, Larasati (2006) menyimpulkan beberapa hal terkait dengan 

pembangunan perumahan berkelanjutan: (a) implementasi konsep keberlanjutan 

(sustainability) dalam pembangunan permukiman dapat meningkatkan dan 

memelihara kualitas kondisi lingkungan sekitar. Hal ini terutama terlihat dalam 

kasus eco-house di PPLH Seloliman dimana perumahan dibangun dengan konsep 

keberlanjutan, (b) keterlibatan pelbagai pihak, khususnya masyarakat dalam 

membangun perumahan mereka, dinilai efektif terutama terkait dengan 

pemeliharaan lingkungan di sekitar perumahan. Untuk konteks Kampung 

Improvement Program (KIP), faktor masyarakat sangat menentukan dalam 

keberhasilan pelaksanaan program, (c) keputusan dan keterlibatan pembangunan 

perumahan yang melibatkan masyarakat lokal mampu memotivasi dan 

menginisiasi terwujudnya perumahan berkelanjutan sebagaimana yang 

ditunjukkan dalam kasus Kampung Banjarsari.  

Salah satu hasil penting dari penelitian tersebut adalah bahwa implementasi 

pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu mempertimbangkan keragaman 

kondisi sosial budaya di daerah tempat pembangunan perumahan berkelanjutan itu 

dilaksanakan. Hal ini dikarenakan bahwa kondisi lingkungan dan sosial di setiap 

daerah tidak persis sama, sehingga kriteria-kriteria ekonomi, sosial dan 

lingkungan dari konsep berkelanjutan perlu diadaptasi sesuai dengan kondisi 

daerah dan masyarakatnya. Tidak heran jika terkait dengan penelitian-penelitian 

terkait dengan pembangunan perumahan berkelanjutan, juga dikenal pendekatan 

perumahan berbasis komunitas (community based housing) sebagaimana 

penelitian yang telah dilakukan oleh Winston & Eastaway (2008), ACHR (2011), 

Manaf (2011b, 2013) maupun Ophiyandri et al. (2015).  

Riset-riset lain menunjukkan bahwa pembangunan perumahan berkelanjutan 

juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan 

(Prochorskaite & Maliene, 2013). Pembangunan perumahan berkelanjutan juga 

tidak selalu berkonsekuensi pada pembiayaan yang mahal untuk mewujudkannya. 

Riset yang dilakukan oleh Turcotte & Geiser (2010) memberikan skema financial 

viability bagi sustainable housing agar memungkinkan diwujudkan bagi low 

income people dengan melakukan cross supported financial scheme dengan 

perumahan bagi kelompok pendapatan tinggi. Guna mewujudkannya memerlukan 

adanya pengertian dan kolaborasi multi stakeholders. Larasati (2006) justru 

menunjukkan bahwa perumahan berkelanjutan dapat dibangun dengan biaya yang 
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rendah dan mampu menghemat penggunaan energi yang terkait dengan sistem 

ventilasi dan pengaturan suhu ruangan.  

Jika memang fokus pembangunan perumahan memerlukan pendekatan 

berkelanjutan, pertanyaannya adalah mengapa kemudian realisasi perumahan 

berkelanjutan ini terkendala?. Salah satu faktor penghambatnya adalah adanya 

kecenderungan pandangan atau persepsi, khususnya dari Pengembang, bahwa 

pembangunan perumahan berkelanjutan berkonotasi mahal, dikarenakan ada 

biaya-biaya sosial dan lingkungan yang harus diperhitungkan. Hal ini 

menyebabkan perumahan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri bagi para 

Pengembang (Li & Zhao, 2011). Selain itu, pembangunan perumahan 

berkelanjutan hanya dapat diwujudkan sekiranya terdapat keterlibatan dari 

pelbagai pihak terkait untuk dapat menjalankannya (Timmer & Kate, 2006). 

Leeuwen (2004) memberikan gambaran bagaimana sektor publik dan privat perlu 

melakukan kemitraan atau kolaborasi dalam hal penyediaan rumah inovatif 

dengan basis perumahan berkelanjutan bagi masyarakat marjinal. Dalam 

terminologi ekonomi, kolaborasi ini dinamakan sebagai Public Private 

Partnership (Sundaram et al., 2016). Clarke & Fuller (2010) menamakan 

kolaborasi ini sebagai cross-sector social partnership (CSSP). Dalam teori 

manajemen, kolaborasi strategis ini terkait dengan kolaborasi antar stakeholders, 

dimana model kolaborasi stakeholders sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu dual-

helix, yaitu kolaborasi antara pemerintah (Government/G) dan dunia usaha 

(Business/B). Terdapat juga kolaborasi stakeholders yang dilakukan oleh 

pemerintah (G), dunia usaha (B) dan akademisi (A) yang dinamakan dengan 

model tri-helix. Ada juga model kolaborasi stakeholders yang dinamakan 

quadruple-helix, yang melibatkan pemerintah (G), dunia usaha (B), akademisi dan 

masyarakat (Community/C), serta yang terkini adalah kolaborasi stakeholders 

penta-helix yang menambahkan peran stakeholders media atau lembaga swadaya 

masyarakat ke dalam model quadruple-helix (Tonkovic et al., 2015). 

Riset-riset terdahulu telah berusaha mengkaji kolaborasi stakeholders dalam 

mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan. Di antaranya adalah riset 

yang dilakukan oleh Prajitno (1997) yang melakukan kajian mengenai kolaborasi 

yang dapat dikategorikan sebagai kolaborasi dual-helix antara pemerintah (G) dan 

swasta atau dunia usaha (B). Riset ini berhasil menunjukkan pelbagai 

pertimbangan dari aspek finansial, legal, hingga ekologikal yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengadaan rumah bagi rakyat, khususnya di kota-kota 

kecil. Penelitian lain dilakukan oleh Ajayi (2012) yang juga mengkaji kolaborasi 

dual-helix antara masyarakat (C) dan pemerintah (G) dalam penyediaan rumah 

berkelanjutan di Afrika. Battams & Baum (2010) mengkaji kolaborasi antara 

akademisi (A) dan pemerintah (G) dalam sustainable housing, terutama dalam hal 

kebijakan apa saja yang harus dipertimbangkan dalam penyediaan perumahan 

berkelanjutan bagi masyarakat yang tidak mampu. Di dalam konteks Indonesia, 

Manaf (2013) telah melakukan penelitian yang dapat dikategorikan sebagai 

kolaborasi triple-helix antara pemerintah (G), dunia usaha (B), dan masyarakat 

(C) dengan menggunakan studi kasus di desa Kutoharjo, Kabupaten Kendal. Riset 

ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat penting dalam 

mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penyediaan perumahan yang 

berkelanjutan, yang tengah disediakan oleh pemerintah dan swasta atau dunia 

usaha. ACHR (2011) memberikan laporan empiris peranan lembaga swadaya 
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masyarakat dalam proses kolaborasi strategis untuk perumahan berkelanjutan. 

Laporan ini menunjukkan contoh kasus di Pilipina, Fiji, Thailand, Vietnam dan 

Srilangka. Keterlibatan LSM, masyarakat, dan pemerintah mendorong 

terwujudnya perumahan berkelanjutan dari kolaborasi pelbagai stakeholders, 

khususnya pemerintah (G), masyarakat (C), dan lembaga swadaya 

masyarakat/LSM (Non-Government Organization/NGO).  

Di dalam konteks Indonesia, kehadiran LSM yang berupaya mendampingi 

masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR) dalam hal ketersediaan perumahan berkelanjutan sangat diperlukan. 

Seringkali masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak dapat menyuarakan 

hak-hak mereka sekalipun dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini peran 

LSM juga dibutuhkan, Koesnadi (2004) dalam Tompunu (2001) menegaskan 

pentingnya peran LSM dalam upaya perbaikan lingkungan perumahan dan 

permukiman. Di Indonesia, beberapa LSM yang berkecimpung dalam 

pembangunan perumahan antara lain Indonesia Property Watch (IPW) telah 

mendesak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai 

perumahan tidak hanya menyerahkan penyediaannya pada pihak swasta. Pihak 

pendamping masyarakat ini selain berfungsi untuk menyuarakan kebutuhan 

masyarakat kepada pemerintah juga dapat membantu memberikan pendampingan 

kepada masyarakat agar rumah hunian mereka dapat memenuhi kriteria layak 

sekaligus sehat, baik secara teknis-planologis, ekonomis, maupun ekologis. Tidak 

seluruh riset kolaborasi menghasilkan kesimpulan yang menggembirakan. Di 

antaranya adalah riset kolaborasi berjenis quadrupe-helix antara pemerintah (G), 

Swasta (B), Masyarakat (C), dan LSM (NGO), yang dilakukan oleh Manaf (2009) 

dengan menggunakan kasus di daerah Semarang, dengan melibatkan dua 

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal di daerah Pudak 

Payung dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sektor formal di daerah 

Banget Ayu. Hasil riset menunjukkan bahwa program di kelompok MBR sektor 

informal cenderung gagal jika dibandingkan dengan MBR di sektor formal. Salah 

satu faktor penentunya adalah peran pemerintah yang berbeda di kedua tempat. 

Riset ini sekalipun hasilnya tidak menggembirakan justru semakin menunjukkan 

bahwa peran kolaborasi stakeholders sangat diperlukan dan masing-masing elemen 

dalam kolaborasi tersebut perlu menjalankan perannya sesuai dengan harapan 

yang dirumuskan dalam pembangunan perumahan berkelanjutan. Namun 

demikian, riset tersebut juga menunjukkan bahwa karakteristik pemerintahan yang 

berbeda di dua daerah yang berbeda menentukan efekifitas program perumahan 

bagi MBR. 

 Kementrian PPN/Bapenas mencatat beberapa persoalan yang menghambat 

program penanganan perumahan berkelanjutan ini. Persoalan-persoalan tersebut 

adalah adanya mismatch dalam pengadaan hunian layak untuk MBR, kurangnya 

sinergi antar institusi pemerintah dalam perumusan kebijakan pengadaan hunian 

layak untuk MBR, belum adanya kebijakan pemerintah yang benar-benar 

mendukung pertumbuhan hunian layak untuk MBR, dan belum adanya sistem 

administrasi kependudukan dengan nomor identitas tunggal untuk memudahkan 

mekanisme transaksi pengadaan perumahan bagi MBR. Sebagaimana 

diprioritaskan dalam program Kementrian PPN/Bapenas sendiri, maka kolaborasi 

menjadi salah satu langkah penyelesaian pengadaan perumahan berkelanjutan 

bagi MBR (Timmer & Kate, 2006). Masalah-masalah yang terkait dengan 
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mismatch, kurangnya sinergi, dan lain-lain juga bisa disebabkan oleh adanya 

faktor perbedaan persepsi antar pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan 

program perumahan berkelanjutan. Dan perbedaan persepsi juga dapat disebabkan 

oleh perbedaan faktor sosio-demografis yang melingkupinya. Makinde (2014) 

misalnya menyebutkan bahwa faktor sosial budaya menetukan ekspektasi 

sekaligus tingkat kepuasan masyarakat yang menghuni suatu perumahan. Khusus 

terkait dengan relasi antar kondisi sosio demografi dan persepsi masyarakat, riset 

yang dilakukan oleh Esu, BB (2015) membuktikan pentingnya memahami kondisi 

sosio demografis untuk memahami persepsi masyarakat. Sesuai konteks 

perumahan berkelanjutan, penelitian lanjutan diperlukan untuk menganalisis 

faktor sosio-demografis maupun sosial budaya tersebut. 

Penelitian lain yang dilakukan di antaranya oleh Brinkerhoff (2002), Babiak & 

Thibault (2009), Bendell et al. (2010), Clark & Fuller (2010), Dahan et al.  (2010) serta 

Manaf (2009, 2011a, 2011b, 2013) semakin menegaskan pentingnya kolaborasi 

strategis dari stakeholders pembangunan perumahan berkelanjutan bagi masyarakat. 

Namun demikian, hingga kini penelitian yang mengkaji kolaborasi kelima elemen 

stakeholders pemerintah (G), dunia usaha/swasta (B), Akademisi (A), masyarakat (C), 

dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) secara keseluruhan dengan pendekatan 

penta-helix masih terbatas jika tidak dapat dikatakan belum ada untuk konteks 

perumahan berkelanjutan (sustainable housing) di Indonesia. Penelitian Larasati (2006) 

dan Hilman (2008) sekalipun mengkaji mengenai pembangunan perumahan 

berkelanjutan di Indonesia, namun penelitian mereka belum mengevaluasi pentingnya 

kolaborasi stakeholders dan identifikasi setiap elemen stakeholders tersebut untuk 

mewujudkan perumahan berkelanjutan. Contoh penerapan pembangunan perumahan 

berkelanjutan yang berbasis kolaborasi strategis penta-helix dengan model stakeholders 

atau BGAC+ atau plusnya adalah NGO, sementara ini baru ada di negara lain seperti 

Pilipina, Fiji, Thailand, Vietnam dan Srilangka (ACHR, 2011). Penelitian ilmiah 

yang merumuskan pentingnya model kolaborasi stakeholders bagi perumahan 

berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam rangka pelaksanaan program 

pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dikatakan 

belum ada.  

Berdasarkan latar belakang di atas, Penelitian ini bermaksud untuk 

mengidentifikasi lebih lanjut mengenai kolaborasi strategis yang menggunakan 

pendekatan penta-helix atau 5 elemen stakeholders bagi pembangunan perumahan 

berkelanjutan, yang terdiri atas Dunia Usaha, termasuk pengembang dan penyedia 

kredit (B), Pemerintah (G), Akademisi (A), Masyarakat (C), dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan Media (NGO atau Plus) sehingga disingkat BGAC Plus 

atau BGAC+. Kolaborasi yang bersifat strategis ini akan menentukan terpenuhinya 

kebutuhan perumahan bagi MBR. Keterpenuhan perumahan tersebut tidak hanya 

dari segi kepemilikan atau tidaknya, namun juga keterpenuhan konsep perumahan 

yang layak dan terjangkau dengan mempertimbangkan pelbagai faktor teknis, 

sosiologis, ekologis, maupun ekonomis. Di sini dapat dipahami bahwa bukan 

sekedar housing saja yang berusaha untuk dipenuhi, namun juga sustainable 

housing atau aspek keberlanjutannya dari perumahan, atau dengan kata lain unsur-

unsur kebutuhan sosial dan lingkungan, selain faktor ekonomis harus 

dipertimbangkan. 
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Perumusan Masalah 

Konsep perumahan berkelanjutan (sustainable housing) merupakan konsep 

perumahan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR). Konsep ini bisa menjadi solusi dalam pelaksanaan program housing 

development. Konsep perumahan berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan 

aspek ekonomis (affordable) saja, namun juga dari aspek sosial (sociable) dan 

juga lingkungan (ecological) atau secara ringkas aspek keberlanjutan 

(sustainable). Pemenuhan aspek-aspek tersebut akan dapat membantu MBR 

dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman sekaligus juga 

memelihara kehidupan dan penghidupan mereka. 

Konsep ini telah menjadi bagian kebijakan pemerintah Indonesia dalam 

pembangunan perumahan sejak tahun 1997. Meski begitu, backlog perumahan 

yang masih tinggi terutama bagi MBR, menyebabkan pembangunan perumahan 

masih memprioritaskan aspek ekonomi daripada aspek lain dari keberlanjutan, 

yaitu aspek sosial dan lingkungan. Perhatian utama pada penurunan backlog 

perumahan dari sisi ekonomi saja ternyata tidak menjamin terjadinya penurunan 

angka backlog perumahan jika dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah rumah 

tangga (households). Kenyataan tersebut menunjukkan perlu adanya pendekatan 

yang menyeluruh, selain pendekatan ekonomi, dalam pembangunan perumahan. 

Di sinilah, konsep pembangunan perumahan berkelanjutan perlu kembali 

dikemukakan sebagai solusi bagi persoalan perumahan di Indonesia. 

Penelitian-penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa kolaborasi strategis 

antar elemen stakeholders diperlukan untuk mewujudkan pembangunan 

perumahan berkelanjutan di Indonesia. Pada dasarnya penelitian mengenai 

pentingnya implementasi konsep perumahan berkelanjutan juga telah banyak 

dilakukan, namun penelitian yang merumuskan strategi kolaborasi keseluruhan 

stakeholders dengan pendekatan kolaborasi penta-helix dalam pembangunan 

perumahan berkelanjutan belum pernah dilakukan. Penelitian-penelitian 

sebelumnya lebih menunjukkan kolaborasi antar elemen stakeholders secara 

parsial dari beberapa elemen stakeholders yang dimaksud. Perbedaan persepsi 

antar elemen stakeholders dalam model penta-helix di perumahan berkelanjutan 

tentunya perlu diidentifikasi agar kolaborasi dapat dilakukan secara efektif.  

Disamping hal tersebut, agar perbedaan persepsi dapat diidentifikasi dengan baik, 

maka karakteristik sosio demografis maupun sosial budaya dari masing-masing 

elemen dalam stakeholders tersebut perlu juga diidentifikasi sebagaimana riset 

yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Pendekatan penelitian yang dilakukan terkait dengan aspek fisik dari 

perumahan berbasis komunitas dan aspek nonfisik (persepsi mengenai kebutuhan 

masyarakat) idealnya dilakukan dengan menggabungkan pendekatan penelitian 

yang menyeluruh, meliputi analisis terhadap data-data yang bersifat kualitatif 

maupun kuantitatif. Pendekatan penelitian yang menyeluruh ini akan membantu 

mengurai persoalan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR sekaligus juga 

memberikan pendekatan baru dalam penyelesaian masalahnya dengan melibatkan 

seluruh aspek yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian yang menyeluruh 

diharapkan dapat menjadi model baru dalam penyelesaian persoalan 
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pembangunan perumahan berkelanjutan terutama MBR, sekaligus berkontribusi 

terhadap penurunan tingkat backlog perumahan secara keseluruhan di Indonesia. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut 

1. Bagaimanakah gambaran kebijakan dan program pembangunan perumahan 

berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten 

Bandung?. 

2. Bagaimanakah karakteristik sosio-demografis dari masyarakat berpenghasilan 

rendah (MBR) yang menjadi sasaran pembangunan perumahan 

berkelanjutan?. 

3. Bagaimanakah karakteristik sosio-demografis dari masing-masing pihak 

pengusaha (termasuk pengembang dan penyedia kredit), pemerintah, 

akademisi, masyarakat (MBR) dan lembaga swadaya masyarakat mengenai 

pembangunan perumahan berkelanjutan?. 

4. Bagaimana gambaran dan perbedaan persepsi dari masing-masing pihak 

pengusaha (termasuk pengembang dan penyedia kredit), pemerintah, 

akademisi, masyarakat (MBR) dan lembaga swadaya masyarakat mengenai 

pembangunan perumahan berkelanjutan?. 

5. Faktor-faktor apakah yang menjadi perhatian utama sekaligus kendala dari 

masing-masing pihak pengusaha (termasuk pengembang dan penyedia kredit), 

pemerintah, akademisi, masyarakat (MBR) dan lembaga swadaya masyarakat 

mengenai pembangunan perumahan berkelanjutan?. 

6. Bagaimanakah model kolaborasi strategis antara pihak stakeholders 

pengusaha (termasuk pengembang dan penyedia kredit), pemerintah, 

akademisi, masyarakat (MBR) dan lembaga swadaya masyarakat yang dapat 

dirumuskan untuk mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan?. 

 

Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang diusulkan ini 

adalah untuk memperoleh suatu model kolaborasi strategis stakeholders dengan 

menggunakan pendekatan penta-helix antar elemen stakeholders yaitu Pengusaha 

(Business/B), Pemerintah (Government/G), Akademisi (Academician/A), 

Masyarakat (Community/C), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (+/Plus) atau 

dapat disingkat dengan model BGAC+ (merujuk pada perkembangan paradigma 

teoritis) dalam mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan untuk 

merespon persoalan pembangunan perumahan bagi masyarakat, khususnya 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang merupakan mayoritas kelompok 

masyarakat yang termasuk ke dalam backlog perumahan. Dengan kompleksitas 

permasalahan perumahan yang ada, penelitian ini memiliki tujuan spesifik yang 

ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Menguraikan gambaran kebijakan dan program pembangunan perumahan 

berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten 

Bandung.  

2. Menganalisis karakteristik sosio-demografis dari MBR yang menjadi sasaran 

pembangunan perumahan berkelanjutan. 
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3. Menganalisis karakteristik sosio-demografis dari masing-masing elemen 

stakeholders pihak pengusaha (termasuk pengembang dan penyedia kredit), 

pemerintah, akademisi, masyarakat (MBR) dan lembaga swadaya masyarakat 

mengenai pembangunan perumahan berkelanjutan. 

4. Menganalisis gambaran dan kesenjangan persepsi dari masing-masing elemen 

stakeholders, dari pihak pengusaha (termasuk pengembang dan penyedia 

kredit), pemerintah, akademisi, masyarakat (MBR) dan lembaga swadaya 

masyarakat, sehingga dapat dirumuskan faktor-faktor yang menjadi perhatian 

utama mengenai pembangunan perumahan berkelanjutan. 

5. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi perhatian utama sekaligus kendala dari 

masing-masing pihak pengusaha (termasuk pengembang dan penyedia kredit), 

pemerintah, akademisi, masyarakat (MBR) dan lembaga swadaya masyarakat 

mengenai pembangunan perumahan berkelanjutan. 

6. Merumuskan model kolaborasi strategis antara pihak stakeholders pengusaha 

(termasuk pengembang dan penyedia kredit), pemerintah, akademisi, 

masyarakat (MBR) dan lembaga swadaya masyarakat yang dapat dirumuskan 

untuk mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan. 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian mengenai kolaborasi strategis stakeholders dalam mendukung 

pembangunan perumahan berkelanjutan, khususnya bagi MBR ini sangat penting 

atas dasar beberapa alasan. Alasan pertama, menyangkut alasan kebermanfaatan 

ilmu bagi penyelesaian persoalan di masyarakat. Backlog perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah merupakan persoalan penting yang 

membutuhkan solusi menyeluruh berjangka panjang. Pelbagai upaya telah 

dilakukan untuk mencari jalan keluar penyelesaian penurunan backlog perumahan 

tersebut. Namun demikian, solusi yang dilakukan masih didominasi oleh faktor 

ekonomis (affordability) dibandingkan dengan faktor sosial dan lingkungan, disisi 

lain kedua faktor terakhir sangat menentukan bagi aspek keberlanjutan dari 

pembangunan perumahan.  

Alasan kedua, karena pembangunan perumahan berkelanjutan sekaligus 

penyelesaian persoalan pembangunan perumahan berkelanjutan bagi masyarakat 

merupakan amanat undang-undang, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 (Amandemen IV Pasal 28 H Ayat 1), Undang-undang No. 1 

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Lingkungan Permukiman, dan juga Agenda 

Pembangunan Berkelanjutan dari Pemerintah Republik Indonesia tahun 1999. 

Bagian latar belakang di atas telah menjelaskan bahwa pembangunan perumahan 

berkelanjutan tidak dapat diabaikan bagi penyelesaian persoalan perumahan 

dalam jangka panjang.  

Alasan ketiga, menyangkut pentingnya pendekatan yang berbeda dalam 

penyelesaian persoalan pembangunan dengan merujuk pada academic paper dan 

policy paper berdasarkan pada hasil-hasil penelitian yang mutakhir. Dalam hal 

penyelesaian persoalan backlog perumahan bagi MBR, memerlukan pendekatan 

pembangunan perumahan berkelanjutan, dan tidak hanya sekedar memfokuskan 

pada faktor ekonomi saja. Konsekuensinya, terwujudnya pembangunan 
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perumahan berkelanjutan menjadi ukuran keberhasilan penyelesaian persoalan 

pembangunan di sektor perumahan. Kolaborasi strategis menjadi salah satu faktor 

penentu keberhasilan pembangunan perumahan berkelanjutan (Timmer & Kate 

2006).  

Alasan lain yang dapat dikemukakan adalah bahwa konsep pembangunan 

perumahan yang berkelanjutan (sustainable) sendiri memiliki perbedaan 

perspektif secara keilmuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Winston & 

Eastaway (2007) dan juga Mulliner & Maliene (2011, 2015), terutama dari 

pertimbangan ekonomi-finansial dengan lingkungan dan persoalan sosial. 

Perbedaan perspektif ini yang diduga menyebabkan adanya perbedaan pandangan 

dari beberapa stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan 

lembaga swadaya masyarakat) dalam melihat prioritas faktor yang harus 

didahulukan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan berkelanjutan bagi 

masyarakat, khususnya MBR. Kajian mengenai perbedaan perspektif ini, oleh 

karena itu sangat perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran kesenjangan 

perspektif sekaligus juga untuk merumuskan model kolaborasi strategis yang 

diperlukan untuk mewujudkan pembangunan perumahan berkelanjutan yang 

dimaksud. Penelitian ini berusaha untuk merumuskan model kolaborasi strategis 

yang dapat berbasis studi kasus, untuk dapat digunakan untuk program 

pembangunan perumahan berkelanjutan, khususnya bagi MBR. 

Kebaruan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki sisi kebaruan (novelty) dari beberapa hal 

berikut ini: 

1. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan interdisiplin yang memadukan 

pandangan teoritis mengenai pembangunan perumahan berkelanjutan dengan 

kolaborasi strategis stakeholders yang menggunakan model-model 

stakeholders yang ada, khususnya penerapan model stakeholders penta-helix 

untuk pembangunan perumahan berkelanjutan (sustainable housing 

development).  

2. Kerangka teoritis dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk konsep 

kolaborasi strategis dalam pembangunan dengan menggunakan model 

stakeholders, yang terbanyak baru sampai pada tahap 4 entitas atau jika 

menggunakan model stakeholders baru sampai pada tahap model quadruple-

helix. Penelitian ini menggunakan 1 entitas tambahan sehingga menjadi 5 

unsur dalam model stakeholders yang ada, yaitu menggunakan pendekatan 

penta-helix yang diadaptasi untuk sektor perumahan berkelanjutan bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah.  

3. Penelitian ini menghasilkan rumusan model kolaborasi strategis berbasis data 

empiris, yang diharapkan dapat memberikan value added bagi seluruh pihak 

yang mengupayakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah, sehingga model yang dirumuskan dalam jangka panjang diharapkan 

dapat berkontribusi pada penurunan backlog perumahan di Indonesia 

sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan perumahan 

berkelanjutan. 
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4. Penelitian menghasilkan rating table dan skor sustainable housing 

development rating (SHDI) sebagai alat ukur pembangunan perumahan 

berkelanjutan, yang dibangun berdasarkan prioritas responden atas persepsi 

mereka terhadap sustainable housing yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil 

ini dapat dijadikan panduan dalam memahami faktor-faktor apa saja yang 

dinilai penting oleh setiap stakeholders sehingga dapat dijadikan panduan 

bagi pengambilan keputusan maupun kebijakan, termasuk untuk melakukan 

penilaian program pembangunan perumahan. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Sekalipun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model 

kolaborasi strategis untuk mendukung pembangunan perumahan berkelanjutan 

bagi MBR, namun ruang lingkup penelitian dibatasi pada daerah penelitian yang 

menjadi perhatian utama dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah, yaitu yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Masih tingginya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki 

perumahan yang memenuhi unsur ekonomis, sosial dan ekologis 

(berkelanjutan). 

2. Seiring dengan keadaan pada butir pertama, daerah penelitian yang diambil 

memiliki tingkat backlog yang tinggi dan sebagai sasaran pemerintah untuk 

pembangunan perumahan berkelanjutan. 

3. Daerah penelitian tersebut memiliki keseluruhan entitas stakeholders yang 

terkait dengan penyediaan perumahan berkelanjutan. Dalam hal ini terdapat unit 

analisis yang mewakili unsur pengusaha (pengembang dan penyedia kredit), 

pemerintah, masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. 

4. Daerah penelitian yang diseleksi memungkinkan untuk diteliti dalam periode 

penelitian yang telah dilaksanakan dari bulan Juni hingga Agustus 2017, baik 

dari sisi administratif birokrasi, maupun dari sisi dukungan dana dan waktu 

penelitian. 

Atas dasar pertimbangan faktor-faktor tersebut, peneliti menjadikan 

Kabupaten Bandung sebagai lokasi penelitian yang dilakukan, berdasarkan studi 

pendahuluan yang telah dilakukan. Rincian mengenai lokasi penelitian diuraikan 

pada bab 3 dari disertasi ini. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil dari kajian pustaka deduktif dan induktif. 

Kajian deduktif mendeskripsikan berbagai teori, konsep, pandangan dari para 

peneliti dan pakar tentang dinamika sektor pembangunan di sektor perumahan 

yang menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Kajian induktif akan 

mendiskripsikan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berbagai penelitian terdahulu 




