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BOTTOM UP PLANNING

TKA 541 – PERENCANAAN KOTA

NURLISA GINTING

NAMA LAIN

• PARTISIPASI

• KEMITRAAN

• PARTNERSHIP

• ADVOCATY PLANNING

• COMMUNITY PLANNING

• GOTONG ROYONG

• PERAN SERTA MASYRAKAT

Pandangan yang salah

masih banyak yang memandang peran serta
masyarakat semata-mata sebagai penyampaian
informasi (public information), penyuluhan, bahkan
sekedar alat public relation agar proyek tersebut
dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran
serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai
sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga
digunakan sebagai tujuan (participation is an end
itself).

Padahal, sifat dasarnya:

– mengutip Parwoto (1997) – berorientasi pada
pemecahan masalah, berjangka panjang, prinsip
keterbukaan dan saling memperhatikan,
kesetaraan, dan saling ketergantungan.

Report of United Nations Conference on Human 
Settlements (Habitat II)

Istambul Turkey 3-14 Juni 1996, konsep ini disebut dengan
‘partnership’ dan ‘participation’:

We adopt the enabling strategy and the principles of
partnership and participation as the most democratic and
effective approach for the realization of our
commitments...We shall also increase our cooperation with
parliamentarians, the private sector, labour unions and non-
governmental and other civil society organizations with due
respect for their autonomy....(UNCHS, 1996:9)

PENDAPAT PAKAR

•  Canter (1977)
Proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus

untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh
atas suatu proses kegiatan. Secara sederhana Canter
mendefinisikan sebagai feed-forward information
(komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang
suatu kebijakan) dan feedback information (komunikasi dari
masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).
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• Goulet (1989)
suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok;

yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan
dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan
kelompok yang selama ini melakukan pengambilan
keputusan (elite). Dengan perkataan lain, peran serta
masyarakat merupakan insentif moral sebagai "paspor"
mereka untuk mempengaruhi lingkup-makro yang lebih
tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusan-keputusan
yang sangat menetukan kesejahteraan mereka.

•  Cormick (1979)
membedakan peran serta masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu
yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan.

Konsultatif: antara pihak pejabat pengambil keputusan
dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan,
keputusan terakhir tetap berada di tangan pejabat
pembuat keputusan tersebut.

Kemitraan: pejabat pembuat keputusan dan anggota-
anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif
sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama
membahas masalah, mencari alternatif pemecahan
masalah dan membahas keputusan.

•  Wingert (1979)
merinci peran serta masyarakat sebagai berukut :
• Peran Serta Msyarakat sebagai suatu Kebijakan
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran

serta masyarakat merupakan suatu
kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk
dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu
pemahaman bahwa masyarakat yang potensial
dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu
proyek pembangunan memiliki hak untuk
dikonsultasikan (right to be consulted).

• Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi
Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran

serta masyarakat merupakan strategi untuk
mendapatkan dukungan masyarakat (public
support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu
paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki
akses terhadap pengambilan keputusan dan
kepedulian masyarakat kepada pada tiap
tingkatan pengambilan keputusan
didokumentasikan dengan baik, maka keputusan
tersebut akan memiliki kredibilitas.

• Peran Serta Masyarakat sebagai Alat
Komunikasi

Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai
alat untuk mendapatkan masukan berupa
informasi dalam proses pengambilan keputusan.
Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran
bahwa pemerintah dirancang untuk melayani
masyarakat, sehingga pandangan dan
preferensi dari masyarakat tersebut adalah
masukan yang bernilai guna mewujudkan
keputusan yang responsif.

• Peran Sera Masyarakat sebagai Terapi
Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat 

dilakukan sebagai upaya untuk "mengobati" 
masalah-masalah psikologis masyarakat seperti 
halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of 
powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan 
bahwa diri mereka bukan komponen penting 
dalam masyarakat.
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•  Arnstein (1969)
menformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk

dari kekuatan rakyat (citizen partisipation is citizen
power). Dimana terjadi pembagian kekuatan (power)
yang memungkinkan masyarakat yang tidak berpunya
(the have-not citizens) yang sekarang dikucilkan dari
proses politik dan ekonomi untuk terlibat kelak.

Singkat kata, peran serta masyarakat - menurut Arnstein -
adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam
perubahan sosial yang memungkinkan mereka
mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang
berpengaruh.

Dari Indonesia:

Sudaryono (1997) menulis kemitraan hendaknya dapat
memberi ruang bagi mekanisme operasional ditribusi
tanggung jawab yang melibatkan banyak pihak, semacam
‘sharing risk’.

Marco Kusumawijaya (2003) menulis partisipasi sosial
merupakan suatu syarat agar apa yang dihasilkan sesuai
dengan kehendak masyarakat. Konsep partisipasi sosial
adalah bekerjasama, bahwa setiap orang menyumbang
melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama.

MENGAPA PENTING?

1. Visi pembangunan (Indonesia) tidak lagi
bertitikberat kepada pemerintah semata tetapi
juga kepada masyarakat. Sumbu yang tadinya
mengarah kepada state perlahan tetapi pasti
bergeser ke arah society, juga dari top-bottom
menjadi bottom-up. Pergeseran ini membuat
masyarakat memainkan peranan penting dalam
menentukan apa yang perlu dan tidak perlu dalam
pembangunan kemasyarakatan.

2. Masalah pembangunan dan pemberdayaan
(empowering) masyarakat sudah semakin
kompleks dan rumit sehingga tidak ada satu
pihak pun (pemerintah-masyarakat-swasta-dll)
dapat menyelesaikan masalah tersebut
sendirian tanpa bantuan pihak lain.

3. Keterbatasan sumber daya, baik karena 
memang langka maupun karena kurang baik 
pendistribusiannya

CONTOH KASUS:
PEMUKIMAN PARA PEKERJA DI BYKER NEW CASTLE -

INGGRIS

Byker Housing Area

• Byker merupakan suatu 
distrik di pusat New 
Castle dengan populasi 
sekitar 10.000-12.000

• Byker merupakan suatu 
areal pemukiman 
pekerja, dimana para 
pekerjanya bekerja di 
daerah perindustrian 
perkapalan, pelabuhan 
serta pertambangan, 
New Castle – Upon Tyne, 
Inggris
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Pemukiman 
Byker 
pertengahan 
abad 19

Pemukiman Byker 
pertengahan 1890

Pemukiman Byker pertengahan 
1930

• Awalnya lingkungan Byker sangat identik dengan lingkungan yang kumuh 
dan merupakan daerah slum. Jalan-jalan sangat sempit dan hanya ditutup 
oleh batu-batuan

• Flat-flat yang berdiri di tepi jalan tumbuh secara berderet ke arah samping 
di sepanjang jalan-jalan yang sempit dan merupakan suatu ‘row houses’

• Masyarakat mempunyai hubungan yang sangat kuat antar 
masing-masing penghuni

• Keadaan memungkinkan mereka untuk saling bertemu membuat 
hubungan antar individu sangat terbuka dan akrab. Hal ini 
terjadi terutama ditempat mandi umum, gereja, pub, sekolah, 
laundries, atau juga toko-toko kecil

• Toko-toko di Byker, merupakan toko-toko yang menjual 
keperluan sehari-hari, seperti ikan segar, barang-barang bekas, 
dsb

• Karakteristik masyarakat Byker demikian, merupakan corak yang 
telah dibentuk dalam skala waktu tertentu

Melihat kondisi Byker demikian, maka

• Pemerintah setempat memutuskan untuk menata 
kembali lingkungan pemukiman di kawasan Byker, 
melalui slogan politisnya “Byker for the Byker People” 

• Upaya untuk perancangan kawasan Byker ini 
ditangani oleh seorang arsitek Swadia keturunan 
Inggris, Ralp Erskine. Ia adalah seorang arsitek yang 
tanggap terhadap respon sosial pihak 
pemakai/klien/’users’

• Masyarakat di  lingkungan Byker menyambut dengan perasaan 
ragu-ragu dan curiga, terutama pada kemampuan pemegang 
otoritas kota

• Erskine juga ragu-ragu. Ia sadar bahwa ia mempunyai latar 
belakang berbeda dengan masyarakat Byker. Sehingga perbedaan 
ini akan menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap 
lingkungan pemukiman yang dikehendaki. Belum tentu rancangan 
Erskine sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat Byker 

• Erskine berusaha untuk menemukan hal-hal yang dapat membantu 
masyarakat Byker dalam mewujudkan impian-impiannya atau 
keinginannya

•Dalam hal ini Erskine bekerja sama dengan seorang arsitek Inggris, 
Vernon Gracie dan dibantu oleh beberapa arsitek lainnya 

Byker Action 
Centre

Council of Social 
Service

Masyarakat 
Byker

Arsitek

Kelompok-kelompok 
formal dan informal lain 

yang terkait

Badan 
Kependetaan 

Lokal

Community 
Development 

Officer 

New
Byker

Yang dilakukan Erskine di Byker adalah :

• Mengamati secara langsung proses interaksi sosial masyarakat Byker

• Mewawancarai kehidupan masyarakat Byker untuk mencari hal-hal apa 
yang dibutuhkan/berguna untuk masa depan mereka

• Melibatkan masyarakat Byker dalam rancangan melalui suatu kegiatan 
partisipasi dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan/keinginan-
keinginan mereka, misalnya mereka diberi kebebasan bicara dan 
mengeluarkan pendapat
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SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT MASIH MENGINGINKAN 
UNTUK TINGGAL DI LINGKUNGAN DENGAN BENTUK-
BENTUK/KONDISI SEPERTI YANG ADA SAAT ITU. SEBAGIAN  
BESAR LAGI JUGA MENGINGINKAN UNTUK TINGGAL DI 
SUATU DAERAH YANG BENAR-BENAR BARU

TETAPI SECARA KESELURUHAN MASYARAKAT BYKER 
TETAP MENGINGINKAN SUATU LINGKUNGAN 
HUNIAN YANG BENAR-BENAR BARU (NEW BYKER)

PEMERINTAH

Byker 
dahulu Kondisi 

fisik

Kondisi 
Sosial

budaya

Masyarakat 
Byker

•Dilibatkan
•Diamati
•Diwawancarai
•Partisipasi 
design

Hasil
Ingin 
suasana 
New 
Byker

Redevelop
ment Byker 
New Castle 

Pihak terlibat:
•Byker Action 
center
•Council of 
social service
•Community 
development 
•dsb

ARSITEK
•Ralp Erskine
•Vernon Gracie
•dll

Pilot 
Project
Janet 
Square

Kritik dan 
evaluasi

Perlunya pendekatan ‘kontekstual lokal’ 
agar rancangan yang dihasilkan sesuai 
dengan latar belakang kultur sosial-budaya 
yang ada

Dalam upaya perancangan wilayah, selain 
memperhatikan unsur fisik (bangunan) 
juga perlu memperhatikan yang non-fisik 
(way of life masyarakat) 

Perlunya memperhatikan fungsi yang 
dikenakan pada bangunan lama agar tidak 
sekedar menjadi ‘benda sejarah’ 

Pendekatan-pendekatan yang melibatkan 
partisipasi masyarakat

PELAJARAN 
DARI 
PROYEK 
BYKER

Ciri-ciri masyarakat Byker adalah ramah, akrab, terbuka, dsb. Sehingga 
pertemuan-pertemuan dengan tetangga, teman, merupakan satu hal yang tidak 
pernah terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, ruang-ruang yang digunakan sebagai tempat pertemuan umum 
menjadi satu hal yang penting

Interaksi 
sosial yang 
terjadi di jalan 
dan di depan 
rumah

Contoh lain

• Model Pembangunan Perumahan di Gunung Ilir, 
Balikpapan

• Model Pembangunan Perumahan di Mojolaban, 
Solo

• Model Pembangunan Perumahan di Cibangkong, 
Bandung


