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PRAKATA

Pertama, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas karunia-

Nya tim peneliti grup riset SUSTAINABLE URBAN REGION 

akhirnya dapat menyelesaikan buku  yang berjudul BUKU 

PROFIL RESEARCH GROUP SUSTAINABLE URBAN REGION. 

Buku ini merupakan gambaran aktivitas ilmiah dan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat tim peneliti dan pengabdi 

grup riset selama 5 (lima) tahun terkahir, yang dilandasi oleh 

keilmuan dari beberapa kelompok bidang keilmuan di Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota sesuai road map 

kegiatan P2M Universitas Sebelas Maret dan juga road map 

research group. Berbagai sudut pandang keminatan tim 

peneliti dalam melihat kota Surakarta saat ini menunjukkan 

keragaman paradigma dalam memandang kota sebagai 

sebuah entitas budaya, ekonomi dan juga lingkungan. 

Selanjutnya, tim peneliti dan pengabdi mengucapkan terima 

kasih kepada Universitas Sebelas Maret melalui Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM UNS) 

yang telah memberikan kesempatan untuk menyusun e book 

melalui Skim penelitian Hibah Grup Riset (HGR) sehingga buku 

ini dapat terwujud. 

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, yang telah 

memfasilitasi Grup Riset: Sustainable Urban Region dalam 

merealisasikan luaran HGR dan berkontribusi dalam upaya 

penerbitan buku profil grup riset ini. Tim peneliti 

mengucapkan terima kasih pada semua pihak, baik instansi 
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pemerintah, swasta, kelompok masyarakat maupun 

perorangan, yang telah berkontribusi baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini.  

Akhirnya, kami berharap agar buku profil ini dapat 

memberikan manfaat kepada semua pihak. 

Surakarta, Oktober 2021 

Tim Peneliti dan Pengabdi 

Grup Riset Sustainable Urban Region 



vii 

DAFTAR ISI 

Prakata  ................................................ v 

Daftar Isi   ................................................ vii 

TENTANG KAMI  ................................................ 1 

ANGGOTA RESEARCH GROUP  ................................. 3 

ROADMAP   ................................................ 7 

PENELITIAN  ................................................ 9 

PENGABDIAN MASYARAKAT  ...................................  53 

PUBLIKASI  ................................................  77 

DOKUMENTASI KEGIATAN  .....................................  89 





1 

TENTANG KAMI 

Research Group (RG) Sustainable Urban Region merupakan 

salah satu RG di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, 

Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret. RG ini berdiri pada 

tahun 2020. RG Sustainable Urban Region beranggotakan 8 

(delapan) orang tenaga pendidik dengan Dr. Murtanti Jani 

Rahayu, S.T., M.T. sebagai ketua RG. Setiap anggota RG 

memiliki latar belakang pendidikan di bidang perencanaan 

wilayah dan kota dengan minat dan keahlian khusus di berbagai 

sub bidang kajian. 

RG Sustainable Urban Region mempunyai lingkup kajian utama 

yang terkait dengan koneksitas dan keterkaitan antara kota dan 

wilayah hinterland/ sekitarnya. Bidang kajian utamanya terkait 

dengan perencanaan dan pengembangan permukiman 

berkelanjutan, pengembangan lingkungan berkelanjutan, 

pengembangan komunitas berkelanjutan, dan studi-studi 

terkait kota dan wilayah. Lingkup kajian ini dapat dilihat pada 

rekam jejak anggota RG dalam kegiatan penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat, dan publikasi yang telah diterbitkan. 
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Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

adalah akademisi lulusan Teknik Arsitektur 

Universitas Sebelas Maret tahun 1995. Ia 

melanjutkan pendidikan S2 dan S3 nya di 

Universitas Diponegoro pada jurusan yang 

sama. Saat ini menjadi pengajar pada 

program studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota UNS dan aktif melakukan penelitian 

dan pengabdian yang terkait dengan sektor 

informal perkotaan dan perencanaan 

partisipatif. 

Prof. Ir. Winny Astuti, M.Sc., Ph.D, 

adalah Guru Besar di Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota FT 

Universitas Sebelas Maret. Menyelesaikan 

S1 (Ir) di Jurusan Arsitektur UGM 1990, S2 

(M.Sc) di Human Settlements Development 

AIT Thailand 1994 dan S3 (Ph.D) pada 

tahun 2002 dari Tropical Urban and 

Regional Planning JCU Australia. Research 

Interest beliau di bidang Perumahan 

Permukiman, Community, Poverty dan 

Kampung Wisata. 

ANGGOTA  
RESEARH GROUP
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Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc. 

memperoleh gelar PhD pada tahun 2016 

dari Department of Spatial Planning and 

Environment, Faculty of Spatial Science, 

University of Groningen, Belanda.  Gelar 

Magisternya diperoleh dari Program Master 

Riset dengan fokus Kajian Regional, pada 

fakultas dan universitas yang sama, pada 

tahun 2010. Selain itu, ia juga 

mendapatkan gelar master dari 

Departemen Teknik dan Manajemen 

Industri, ITB (2001), dan gelar sarjana dari 

Departemen Perencanaan Wilayah dan 

Kota ITB (1997). Minat penelitian 

utamanya adalah pada perencanaan 

kolaboratif, urbanisasi berkelanjutan di 

kota-kota kecil-menengah, dan isu terkait 

dengan tata Kelola kelembagaan 

penyediaan air bersih di Indonesia.  

Isti Andini, S.T., M.T. memiliki latar 

belakang pendidikan sarjana Perencanaan 

Wilayah dan Kota, serta pendidikan master 

di bidang keahlian Perencanan Wilayah. 

Saat ini merupakan pengajar di Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan 

tergabung dalam pusat studi Pusat 

Informasi dan Pembangunan Wilayah 

(PIPW), UNS. Minat risetnya meliputi 

tatakelola dan manajemen wilayah, 

4 
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kerjasama antar daerah, dan perencanaan 

perdesaan.  

Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

memperoleh gelar Magister Teknik pada 

Tahun 2012 dari Program Studi Magister 

Perencanaan Wilayah dan Kota (MPWK), 

SAPPK, Institut Teknologi Bandung. Gelar 

Sarjana diperoleh dari Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas 

Teknik, Universitas Diponegoro, pada 

Tahun 2007. Terlibat dalam beberapa 

penelitian yang didanai Kemenristekdikti, 

BRIN dan Universitas Sebelas Maret 

dengan isu terkait perencanaan perumahan 

dan permukiman (skala neighborhood 

unit), kota ramah anak, kota kreatif, 

perubahan iklim perkotaan, dan resiliensi 

kawasan. 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T. memiliki latar 

belakang pendidikan sarjana Perencanaan 

Wilayah dan Kota, serta pendidikan master 

di bidang keahlian Manajemen 

Pembangunan Kota. Saat ini merupakan 

pengajar di Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota dan tergabung dalam 

pusat studi Pusat Informasi dan 

Pembangunan Wilayah (PIPW), UNS. Minat 

risetnya meliputi kajian perubahan iklim, 

5 
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sistem informasi geografis, dan 

pembangunan berkelanjutan. 

Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. 

menyelesaikan pendidikan sarjana (2012) 

dan magister (2013) dari Perencanaan 

Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro. 

Saat ini menjadi tenaga pendidik di 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota dan tergabung dalam pusat studi 

Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah 

(PIPW), UNS. Minat penelitian utamanya 

adalah terkait perumahan dan 

permukiman, pengembangan ekonomi 

lokal, dan pengembangan infrastruktur 

berbasis masyarakat.    

R. Chrisna T. Permana, S.T., M.Sc.,

ME., Ph.D adalah staf Pengajar di Program

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FT

Universitas Sebelas Maret. Menyelesaikan

S3 (Ph.D) pada tahun 2020 dari

Department of Geography and Planning,

University of Liverpool, UK. Chrisna

memiliki fokus riset urban governance,

regenerasi dan revitalisasi kota,

kelembagaan dan pembiayaan perumahan,

dan community development.

6 
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Roadmap Research Group Sustainable Urban Region disusun 

mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017 – 

2045, Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020 – 2024, dan Rencana  

Induk Penelitian UNS 2016 – 2020. Sustainable Urban Region 

mempunyai lingkup kajian utama yang terkait dengan 

koneksitas dan keterkaitan antara kota dan wilayah hinterland/ 

sekitarnya. Komponen utama dari koneksitas tersebut meliputi: 

1. struktur kota sebagai nodal dan fungsinya, 2. aktivitas kota

sebagai pusat pelayanan wilayah hinterlannya, yang

menunjukkan adanya kelengkapan infrastrukturnya baik

infrastruktur keras (jalan, listrik, komunikasi, jaringan air)

maupun infrastruktur lunak (tata kelola dan kelembagaan

pendapatan, informasi), 3. interaksi antar nodal berupa orang,

barang, informasi, dan pendapatan. Bidang kajian sustainable 

urban region terkait dengan perencanaan dan pengembangan

permukiman berkelanjutan, pengembangan lingkungan

berkelanjutan, pengembangan komunitas berkelanjutan dan

studi-studi terkait kota dan wilayah.

ROADMAP
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Kegiatan penelitian sebagai salah satu dari tri dharma 

perguruan tinggi sedang dan akan dilaksanakan sesuai dengan 

roadmap Research Group Sustainable Urban Region yang telah 

disusun. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, masing-

masing anggota peer group telah melaksanakan berbagai 

kegiatan penelitian. Terdapat 19 judul penelitian yang masing-

masing dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun maupun 

multi tahun. Sumber dana penelitian diantaranya berasal dari 

Hibah Penelitian Dana Non APBN Universitas Sebelas Maret, 

Hibah DIKTI, Hibah LPDP dan Ristekbrin, dan penelitian 

mandiri. Selain itu, beberapa anggota peer group juga menjalin 

kerjasama riset dengan peneliti dari universitas lain seperti 

UMS, ITB, dan UI. 

1. Model Adaptif Pengembangan Ekonomi Lokal

Industri Kreatif dalam Mewujudkan Resiliensi

Kampung Wisata Menghadapi Covid- 19

Tahun 2020-2021 

Sumber Dana Ristekbrin dan LPDP 

Tim Peneliti Prof. Ir. Winny Astuti, M.Sc., Ph.D 

Rufia Andisetyana Putri, ST, MT 

Hakimatul Mukaromah, ST, MT 

Lintang Suminar, ST, MURP 

Latar Balakang  Pengembangan ekonomi lokal merupakan

upaya pemberdayaan masyarakat di suatu

wilayah dengan memanfaatkan potensi lokal.

Ekonomi kreatif yang merupakan konsep

inovasi yang mengkombinasikan kreativitas

dari industri kreatif. Kebijakan kota kreatif

PENELITIAN

9 
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dianggap dapat meningkatkan dan 

mendiversifikasi aset budaya memunculkan 

kampung-kampung wisata di perkotaan. 

Selama ini, kebijakan pengembangan ekonomi 

kreatif diarahkan ke sektor pariwisata, dimana 

pada saat Pandemi Covid 19 terjadi lockdown 

dan kunjungan wisatawan ke tempat wisata 

hampir tidak ada, sehingga berpengaruh 

terhadap kelangsungan ekonomi kreatif dan 

berdampak pada ambruknya ekonomi 

masyarakat. 

 Kampung Jayengan merupakan ikon baru

industri kreatif di Kota Surakarta yang ikut

terhempas di situasi Covid 19 saat ini. Beberapa

pengrajin kerajinan permata kehilangan

pekerjaannya karena turunnya kunjungan

wisata dan kurangnya pemesanan permata

yang relatif memiliki harga tinggi sedangkan

daya beli masyarakat cenderung turun.

Diperlukan model adaptif pengembangan JKP

yang mampu mewadahi konsep “new normal”

dalam menghadapi Pandemi COVID-19.

Tujuan Mengembangkan model adaptif spasial guna 

pengembangan ekonomi lokal industri kreatif 

dalam mewujudkan resiliensi kampung wisata 

menghadapi Covid 19 

Proses Metode yang digunakan adalah mixed-

methodology methods yang memadukan antara 

data kualitatif melalui wawancara, FGD dan 

kuantitatif melalui angket berbasis online. 

Pengembangan komunitas ekonomi local yang 

adaptif dilakukan melalui pelatihan diversifikasi 

produk dan pelatihan pemasaran dengan 
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penggunakan online dan digital platform. 

Pengukuran community resilience dilakukan 

untuk mengetahui apa potensi, masalah dan 

peluang pengembangan area dan 

pengembangan reiliensi kampung. Analisis data 

dilakukan untuk merumuskan strategi dan model 

yang akan di FGDkan dengan stakeholder    

2. Transit-oriented Development and COVID-19 

Pandemic: Mobility Culture Changes 

Tahun 2021-2022 

Sumber Dana Hibah Riset UI 

Tim Peneliti Dr. Hayati Sari Hasibuan 

Dr. R. Chrisna Trie Hadi Permana 

Latar Belakang Pada masa pandemi COVID-19, pola perjalanan 

orang mengalami perubahan yang signifikan. 

Perubahan ini menuntut adanya kapasitas 

beradaptasi dari berbagai infrastruktur terkait. 

Penelitian ini secara khusus mengkaji 

kemampuan adaptif dari konsep Transit Oriented 

Development yang diterapkan pada stasiun 

transit dalam mengantisipasi perubahan 

mobilitas dan kebutuhan berperjalanan orang 

akibat adanya “lockdown” pada masa pandemic 

ini. Dengan menggunakan kerangka mobility

culture dan mengidentifikasi perubahan 

perjalanan melalui survey primer di 5 stasiun 

komuter di studi kasus Jakarta dan sekitarnya, 

penelitian ini menemukan bahwa TOD memiliki 

potensi untuk mendorong perubahan perilaku 

mobilitas orang dan secara taktis juga dapat 
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memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk 

melakukan perjalanan secara lebih fleksibel. 

Tujuan Penelitian ini mengembangkan model 

pendekatan socio-environmental untuk menguji 

tingkat adaptiveness dari konsep TOD melalui 

observasi dan survey terhadap tanggapan dan 

opini komuter yang tinggal di daerah hinterland 

tentang bagaimana TOD mampu mendukung 

perubahan dinamika aktivitasnya selama masa 

pandemi Covid-19. 

Proses Mengeksplorasi teori adaptiveness, resiliensi, dan 

mobility culture, penelitian ini menjelaskan 

konsep responsive, adaptif, dan willingness to

change sebagai indikator dalam menentukan 

apakah Kawasan TOD dan masyarakat yang 

tinggal di dalamnya memiliki kapasitas adaptif di 

dalam merespon kejadian COVID-19 dan secara 

dinamis mampu berubah apabila kondisi 

mengharuskan mereka untuk berubah. Di dalam 

survey yang dilakukan, kami mewawancarai 400 

responden yang tinggal dan berperjalanan 

menggunakan angkutan di sekitar daerah transit 

di mana lokasi stasiunnya antara lain stasiun 

utama Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang 

Selatan, dan Bogor. 

Temuan Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

meskipun secara keseluruhan masyarakat 

komuter responsive terhadap kejadian pandemi 

dan Kawasan TOD mampu mengadaptasi 

kejadian tersebut untuk mampu memberikan 

pelayanan yang optimal terhadap penggunannya, 

konsep TOD belum sepenuhnya dapat 

mendorong perubahan knowledge dan kultur dari 
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masyarakat untuk siap menerima perubahan-

perubahan yang lebih permanen terkait dengan 

cara bermobilitas harian termasuk dengan 

adanya kemungkinan bekerja mendekati tempat 

tinggal dan bekerja dari rumah. 

3. The Development of Governance Framework to 

Embrace Communities in Collaborative Planning 

Practices in Housing Revitalisation: The Case of 

Public Private People Partnership (PPPP) in Housing 

Revitalisation Project in Bandung and Surakarta, 

Indonesia 

Tahun 2021-2022 

Sumber Dana Hibah World Class University (WCU) PPMU ITB 

Tim Peneliti Prof. Haryo Winarso 

Dr. R. Chrisna Trie Hadi Permana 

Dr (c) Gunawan 

Latar Belakang Di tengah eforia pengembangan konsep 

perencanaan berbasis kolaboratif di berbagai 

negara, upaya memperkuat peran masyarakat di 

dalam proses bersama dengan pemerintah dan 

swasta menjadi salah satu hal yang paling 

diperhatikan. Seringkali, masyarakat dilibatkan di 

dalam kerja tripatrid tetapi hanya sebagai actor 

pelengkap, tidak memiliki power dan network 

yang kuat untuk mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan. Dengan kurangnya skill,

knowledge, sumberdaya finansial, dan dukungan 

aturan, masyarakat cenderung tidak mampu 

memperjuangkan hak dan kepentingannya di 

dalam proses kolaboratif tersebut, meninggalkan 

pemerintah dan swasta sebagai aktor kunci yang 
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paling menentukan. Penelitian ini mengkaji suatu 

pendekatan untuk memperkuat peran 

masyarakat di dalam proses perencanaan 

kolaboratif melalui konsep PPPP. 

Tujuan Dalam penelitian ini kita berfokus pada 

mengidentifikasi karakteristik masyarakat 

eksisting dan menguji tingkat kesiapan mereka 

untuk terlibat di dalam proses PPPP. Penelitian ini 

juga kemudian mengembangkan alternatif 

strategi berbasis PPPP yang memperkuat 

sumberdaya masyarakat untuk bisa bernegosiasi 

dengan swasta dan pemerintah. 

Proses Penelitian ini berbasis Participatory Action

Research (PAR) sebagai metodologi utamanya. Di 

sini, kami melakukan serangkaian wawancara, 

observasi, FGD, dan kuesioner, yang melibatkan 

perwakilan pemerintah pusat dan daerah, 

developers, akademisi, community leaders, 

activists, dan perwakilan masyarakat miskin yang 

tinggal di daerah studi kasus. Selain 

mengumpulkan wawancara, FGD dan kuesioner, 

penelitian ini juga menggunakan simulasi 

pendekatan interaktif untuk menyampaikan dan 

mengkomunikasikan desain PPPP langsung di 

tengah-tengah masyarakat dan mengumpulkan 

aspirasi mereka untuk bersama-sama 

bernegosiasi dengan pemerintah dan swasta 

dalam menyempurnakan kontrak kerjasamanya. 

Temuan Penelitian berjalan ini menekankan pada 

beberapa temuan positif pada tahap awalnya, 

termasuk adanya pemetaan sosial, 

pengelompokan network masyarakat yang 

potensial sebagai penggerak utama, bentuk-
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bentuk kelembagaan alternatif yang cocok untuk 

diterapkan, sampai dengan mekanisme kerja 

antara dan pembagian kontribusi resources 

antara pemerintah dan masyarakat dan swasta 

melalui konsep equitas/saham bersama. 

4. Socio-cultural Characteristics of People and the 

Shape of Transit-Oriented Development (TOD) in 

Indonesia: A Mobility Culture Perspective 

Tahun 2020-2021 

Sumber Dana Hibah Eksternal Universitas Indonesia (Sekolah 

Ilmu Lingkungan) 

Tim Peneliti Dr. Hayati Sari Hasibuan 

Dr. R. Chrisna Trie Hadi Permana 

Latar Belakang Dengan adanya berbagai penelitian yang 

berargumen bahwa banyak Transit-Oriented 

Development (TOD) projects mengalami 

kegagalan karena pendekatannya yang 

cenderung “one-size-fits-all” dari sisi teknis, 

namun tidak banyak memperhatikan kesesuaian 

dengan local socio-cultural di sekitar Kawasan 

TOD, penelitian ini memetakan bagaimana 

sebenarnya sosio-kultural memiliki peran penting 

di dalam memperkuat fungsi dan efektivitas 

Kawasan TOD di tengah-tengah masyarakat. 

Menggunakan pendekatan sociological 

institutionalism, penelitian ini menguji bagaimana 

bentuk local socio-cultural characteristics of 

people dan bagaimana bentuk tersebut 

mempengaruhi mobility culture di kawasan 

transit dan mendorong pada kebutuhan yang 



16 

tinggi akan TOD dengan konsep yang berbasis 

pada masyarakat. 

Tujuan Mengembangkan kerangka untuk menganalisa 

kawasan transit melalui dimensi sosio-kultural 

yang dikembangkan dari model urban mobility 

culture untuk menganalisa peran sosio-kultural di 

dalam mendorong pembentukan Kawasan TOD. 

Proses Diskusi di dalam penelitian ini mengembangkan 

sebuah framework untuk mengukur tingkat 

sosio-kultural dari masyarakat di Kawasan transit. 

Framework ini membagi dimensinya ke dalam 

land use, housing, and transport. Penelitian ini 

kemudian mengumpulkan data di lima Kawasan 

transit dipinggiran Jakarta, Indonesia, melalui 

survey wawancara terstruktur kepada 400 

responden pelaku perjalanan komuter di stasiun 

transit dan didukung oleh review dokumen-

dokumen yang terkait. 

Temuan Penelitian ini menemukan bahwa preferensi 

sosio-kultural dalam bentuk housing preference 

menjadi suatu dimensi yang paling menentukan 

di dalam pembentukan mobility culture untuk 

kawasan TOD di Indonesia. 

5. Collaborative Planning Practices in Housing 

Revitalisation Project: Potential and Challenges from 

the Perspective of Sociological Institutionalism 

Tahun 2020-2021 

Sumber Dana Hibah World Class University (WCU) PPMU ITB 

Tim Peneliti Prof. Haryo Winarso 

Dr. Ridwan Sutriadi 

Dr. Denny Zulkaidi 
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Dr. R. Chrisna Trie Hadi Permana 

Dr (c) Gunawan 

Latar Belakang Penelitian ini mengangkat tema dari adanya 

banyak kegagalan dalam proses revitalisasi 

perumahan yang melibatkan masyarakat di 

dalam prosesnya. Kajian literatur menunjukkan 

banyak proyek revitalisasi berbasis masyarakat 

hanya bersifat temporer, tidak mampu 

memperkuat peran masyarakat, dan hanya 

berlangsung dalam jangka pendek. Penelitian ini 

menggunakan dua studi kasus dari Indonesia, 

Laweyan (Surakarta) and Cibangkong 

(Bandung), sebagai obyek pembahasan. 

Diskusinya dipusatkan pada identifikasi faktor-

faktor yang menyebabkan kesulitan dari 

masyarakat untuk terlibat aktif dan 

mempertahankan pelaksanaan revitalisasi 

setelah aktor-aktor lain selesai bekerjasama. 

Tujuan Mengidentifikasi faktor-faktor utama dalam 

pelaksanaan collaborative planning pada 

revitalisasi perumahan yang dapat meningkatkan 

peran masyarakat secara lebih besar. 

Proses Penelitian ini mengembangkan kerangka 

institutional capacity framework, yang dijadikan 

sebagai kerangka untuk menilai suatu komunitas 

apakah memiliki kemampuan untuk mandiri 

pasca ditinggalkan oleh aktor eksternal di dalam 

proses revitalisasi perumahan. Framework ini 

diuji dengan menggunakan data yang diperoleh 

dari wawancara semi-terstruktur dan 

documentary review yang melibatkan tokoh 

masyarakat, akademisi, perencana, dan 

masyarakat setempat.  
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Temuan Penelitian ini menemukan bahwa sumberdaya 

relasi menjadi pembeda dari 

keberhasilan/kegagalan proyek revitalisasi yang 

melibatkan masyarakat. Dengan relasi yang kuat 

secara internal dan eksternal, masyarakat 

cenderung mampu mempertahankan bahkan 

meningkatkan hasil kerja revitalisasi, sedangkan 

sebaliknya, dengan networking yang lemah, 

sebagaimana ditunjukkan di dalam salah satu 

studi kasus, masyarakat menjadi tidak mampu 

untuk melanjutkan kinerja revitalisasi yang sudah 

digagas terlebih dahulu oleh actor eksternal. 

6. Pengembangan Konsep Eco-Cultural City (Studi

Kasus: Kota Surakarta)

Tahun 2020 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Peneliti Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Prof. Ir. Winny Astuti, M.Sc., Ph.D 

Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc. 

Isti Andini, S.T., M.T. 

Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T. 

Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. 

Latar Balakang  Salah satu tantangan kota adalah bagaimana

menciptakan harmonisasi antara aspek

lingkungan, ekonomi, dan sosial

 Kota Surakarta sebagai secondary city (kota-

kota kedua) yang berperan penting dalam

perkembangan struktur aktivitas di wilayah

Jawa Tengah dan Nasional
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 Kota Surakarta memiliki karakteristik lokal

dan budaya yang cukup kuat yang

menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat

kebudayaan Jawa

 Kota Surakarta mulai mencanangkan

berbagai program yang mengarah ke konsep

eco-cultural city sejak 2005

Tujuan Mengidentifikasi sejauh mana konsep eco-

cultural city diterapkan di Kota Surakarta melalui 

program dan kebijakan yang telah dilaksanakan 

oleh seluruh stakeholder 

Proses  Identifikasi data lapangan pada 4 kasus di

kota Surakarta

 Identifikasi kebijakan dan program

stakeholders kota dalam wujudkan eco

cultural city 

 Analisis potensi Kota Surakarta sebagai eco-

cultural city dalam perspektif teori serta

pemahaman dalam rencana dan

implementasi kebijakan

Temuan Konsep eco cultural city di Kota Surakarta 

diterapkan pada aspek ekologi, warisan budaya, 

ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur 

7. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa): Indentifikasi Produk Unggulan Desa

dan Proses Pembentukan BUM Desa

Tahun 2020 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Peneliti Dr. Mulyanto, ME 

Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. 
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Latar Balakang  Perubahan paradigma dari ‘pembangunan

desa’ menjadi ‘desa membangun’ yang

memberikan peran besar kepada

pemerintahan desa dan masyarakat untuk

terlibat aktif dalam membangun desanya

 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kab/Kota, dan

Pemerintah Desa, diharapkan memberikan

dorongan terhadap perkembangan BUMDesa

dengan cara: (i) memberikan hibah dan/atau

akses permodalan; (ii) melakukan

pendampingan teknis dan akses ke pasar;

dan (iii) memprioritaskan BUMDesa dalam

pengelolaan sumber daya alam (SDA) di

Desa.

Tujuan  Untuk mengkaji dan menggali kondisi sumber

daya alam (SDA) desa di DesaWaru.

 Untuk mengkaji dan menggali potensi usaha

ekonomi yang dapat dikembangkandi Desa

Waru untuk mendukung terbentuknya

BUMDesa.

 Untuk mengkaji dan menggali kondisi sumber

daya manusia (SDM) di Desa Waru yang

mampu mengelola BUMDesa.

 Untuk mengkaji dan menggali

dukungan/inisiatif Pemerintah Desa dan/atau

masyarakat Desa untuk membentuk

BUMDesa.

Proses  Kajian teori pembangunan desa dan

pembentukan BUMDes

 Pengumpulan data: survei data sekunder dan

survei data primer
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 Analisis data dilakukan dengan menggunakan

pendekatan deskriptif kualitatif dan

kuantitatif.

 Peningkatan kegiatan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat dengan

melibatkan pemerintah daerah lainya,

Temuan Terbentuknya BUMDes yang mempunyai 

unggulan/potensi perdagangan dan wisata 

8. Penilaian budaya perencanaan kolaboratif: studi

kasus pengelolaan bantaran sungai dan penyediaan

sumber air bersih alternatif di permukiman padat

kota Surakarta

Tahun 2019-2020 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Peneliti Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc. 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T 

Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. 

Latar Balakang Penelitian ini membahas peniaian budaya 

perencanaan kolaboratif melalui dua kasus studi: 

pengelolaan bantaran Kali Pepe dan penyediaan 

sumber air bersih alternatif bagi golongan 

masyarakat berpendapatan rendah di 

permukiman padat Kota Surakarta. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

perencanaan kolaboratif (collaborative planning), 

dan liveability (kelayak-hunian) serta tata kelola 

kelembagaan air perkotaan (urban water 

governance).  

Tujuan  Rumusan masalah penelitian pada tahap atau

tahun pertama adalah: Pola pengelolaan

sungai, sebagai sumber air bersih perkotaan,
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dimungkinkan masih belum sepenuhnya 

memberikan aksesibilitas dan kesempatan bagi 

semua aktor untuk terlibat aktif. Proses 

pengelolaan sungai sebagai sumber air bersih 

perkotaan ini menjadi penting untuk 

diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya 

sehingga dapat meningkatkan secara optimal 

kemanfaatan sungai sebagai sumber penyedia 

air bersih perkotaan. 

 Sedangkan pada penelitian tahun kedua,

rumusan permasalahan adalah:

mengidentifikasi proses penyediaan sumber air

bersih alternatif  bagi kelompok masyarakat

berpenghasilan rendah di permukiman padat

Kota Surakarta, dan juga menganalisis sejauh

mana proses tersebut mampu menunjukkan

fungsi air sebagai alat untuk mencapai

liveability bagi permukiman padat masyarakat

berpenghaislan rendah.

Temuan  Untuk tahun pertama, secara ringkas hasil

penelitian mengungkapkan bahwa strategi

pemanfaatan air permukaan sebagai sumber

air bersih tidak bisa hanya fokus pada

pengolahan air sungai saja, tetapi juga harus

mempertimbangkan pengelolaan bantaran

sungai. Pengelolaan tepi sungai dimulai dengan

penataan tata guna lahan dan infrastruktur

perkotaan di sepanjang sungai. Terutama

infrastruktur berkaitan dengan air limbah dan

pengelolaan limbah padat sangat penting

karena sebagian besar sungai di Surakarta

berada pada kualifikasi tercemar oleh limbah

rumah tangga dan industri.
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 Seperti kota di negara berkembang lainnya,

Surakarta masih belum mampu menyediakan

sistem pengelolaan sampah yang

komprehensif. Akibatnya, kualitas permukaan

air tetap rendah dan tidak memenuhi baku

mutu air baku untuk diolah dan digunakan

sebagai pasokan air bersih untuk kota. Selain

itu, penggunaan lahan yang dominan -

perumahan dan komersial-adalah aktivitas

perkotaan yang menghasilkan paling banyak

limbah dan langsung membuang polutan ke

sungai.

 Berdasarkan lima tipologi yang ditemukan

dalam penelitian ini, terdapat alternatif

intervensi yang berbeda yaitu (1) fokus pada

pengelolaan limbah dan pengolahan air limbah.

(2) fokus pada intervensi dalam tata guna lahan

yang berkaitan dengan upaya harus

meningkatkan  kemampuan infiltrasi air. (3)

membangun kesadaran masyarakat tentang

pengelolaan sampah karena masyarakat

dengan membangun kebiasaan untuk

mengurangi limbah dan membuangnya dengan

cara yang bertanggung jawab secara

lingkungan.

 Untuk tahun kedua, penelitian mengungkapkan

bahwa penyediaan air terdesentralisasi dengan

menyediakan sumber air alternatif seperti

sumur dalam yang dikelola warga, tidak hanya

tentang menggali sumur dan menyediakan

dana, tetapi lebih dari itu, yait tentang

menemukenali pengetahuan lokal yang

berkembang seiring dengan permasalahan,
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konflik, dan sejarah panjang masyarakat untuk 

memperoleh sumbe air bersih yang handal. 

Selain itu, penyediaan air bersih sangat terkait 

dengan kolaborasi antar pemangku 

kepentingan dengan masyarakat, sehingga 

dibutuhkan peran yang besar dari tokoh 

masyarakat yang bisa mengarahkan 

masyarakat pada umumnya. 

 Keseluruhan proses inisiasi dan pengelolaan

sumber air bersih yang terdesentralisasi telah

memperkuat modal sosial masyarakat dengan

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

lingkungannya. Prosesnya juga meningkatkan

toleransi dalam komunitas dan meningkatkan

rasa kebersamaan dan kebanggaan pada

komunitas terkait. Perasaan bertanggung

jawab masyarakat pada komunitasnya selama

proses pengelolaan sumber air bersih

terdesentralisasi ini diperkuat terutama pada

tahap penerapan norma-norma terpilih dalam

praktik pengelolaan sumber air bersih

alternatif/terdesentralisasi. Pembentukan

modal sosial dalam komunitas mengarah pada

pengembangan lingkungan yang layak huni

tidak hanya karena lingkungan fisik yang lebih

baik tetapi yang lebih penting karena

peningkatan kesadaran sosial-lingkungan dan

status relasional di antara masyarakat dalam

komunitas dan lingkungan tersebut.
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9. Sustainability-oriented Innovation in Culture and 

Creative Industries and Communities 

Tahun 2019-2020 

Sumber Dana UNPAD-LPDP 

Tim Peneliti Dr. Budi Harsanto 

Dr. R. Chrisna Trie Hadi Permana 

Latar Belakang Keberlanjutan di dalam perkotaan menjadi isu 

yang strategis, termasuk di antaranya terkait 

dengan global warming, climate change dan 

social inequality. Penelitian ini mengkaji apa yang 

disebut sebagai SOI sebagai suatu praktek yang 

dikembangkan di dalam ranah bisnis untuk dapat 

dikembangkan dan direplikasi penerapannya 

pada sektor lain terutama perumahan dan 

permukiman. Penelitian ini mengembangkan 

konsep SOI untuk permukiman yang 

diterjemahkan dari dimensi sustainable housing 

and communities, public organisations, dan 

regional management.  

Tujuan Penelitian ini mengkaji potensi penerapan 

sustainability-oriented innovation (SOI) di dalam 

permukiman kampung budaya. Penelitian ini 

melalui pembelajaran studi kasus 

mengidentifikasi bagaimana SOI dapat 

dikembangkan baik secara ekonomi, sosial, dan 

budaya. 

Proses Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang berfokus pada Kampung Batik Laweyan, di 

Surakarta. Didalamnya proses yang dilakukan 

adalah memetakan aktor dan perannya melalui 

kerangka actor network mulai dari 

problematisation sampai mobilisation. 
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Temuan Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

potensi SOI dalam pengembangan perumahan 

dan permukiman terletak pada kemampuan 

komunitas, pemerintah, dan swasta untuk 

bekerjasama dalam menginisiasi program-

program yang berkaitan dengan keberlanjutan 

lingkungan, produksi ekonomi yang ramah 

lingkungan dan efisien sumber bahan baku, serta 

program peningkatan kapasitas bersama yang 

memperkuat budaya, harmonisasi, dan 

kebersamaan di antara masyarakat. Namun 

demikian, penelitian ini membuktikan bahwa 

penerapannya cukup menghadapi berbagai 

tantangan termasuk di antaranya persoalan 

politis, keterbatasan wawasan masyarakat, dan 

penerapan teknologi. 

10. Faktor Pemilihan Moda Transportasi dalam

Mengakses Sekolah Dasar Guna Mewujudkan

Surakarta Layak Anak

Tahun 2019 

Sumber Dana Mandiri 

Tim Peneliti Erma Fitria Rini, S.T., M.T.  

Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

Latar Balakang Tingginya pergerakan penduduk perkotaan 

dalam mengakses fasilitas sosial dengan 

frekuensi harian dan bersifat ulang alik akan 

menimbulkan emisi gas pembakaran bergerak 

(mobile combustion) skala besar, termasuk 

pergerakan anak dalam mengakses Sekolah 

Dasar (SD). Kota yang secara fisik mampu 

memenuhi hak anak dalam mengakses SD secara 
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aman dan nyaman akan memungkinkan anak 

melakukan pergerakan hariannya secara mandiri 

tanpa menggunakan moda bermotor. 

Tujuan Mengetahui faktor pemilihan moda transportasi 

pergerakan anak mengakses SD guna 

mewujudkan Surakarta Layak Anak 

Proses  Identifikasi preferensi pemilihan SD;

 Identifikasi preferensi pemilihan moda

transportasi pergerakan anak mengakses

SD; dan

 Analisis faktor pemilihan moda transportasi

pergerakan anak mengakses SD

Temuan Diperoleh sembilan kelompok faktor yang 

mempengaruhi pemilihan moda transportasi anak 

mengakses SD yang harus dipenuhi Surakarta 

guna mewujudkan eksistensinya sebagai kota 

layak anak. 

11. Pengembangan Konsep Penataan PKL melalui

Bentuk Stabilisasi dalam Mendukung Keberhasilan

PKL Kota Surakarta

Tahun 2019 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Peneliti Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Latar Balakang  Pengelolaan stabilisasi menjadi preferensi

PKL, daripada pengelolaan relokasi

 Kota Surakarta telah melakukan

pengelolaan/penataan stabilisasi lebih dari

20 kali  (2006 – 2016)

 Lebih dari 50% PKL stabilisasi mengalami

perubahan lokasi atau keluar lagi dari lokasi
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pengelolaan. Hal ini berarti lokasi 

pengelolaan dinilai tidak mempunyai 

keberlanjutan yang baik (salah satunya 

ditunjukkan dengan jumlah PKL jauh 

berkurang, jauh lebih sedikit dari jumlah 

lapak). 

 Pengelolaan stabilisasi tidak sepenuhnya

meningkatkan kesejahteraan seluruh PKL,

yang dilihat dari aspek pendapatan

Tujuan 1. Mengetahui pengaruh pengelolaan stabilisai

terhadap perubahan kesejahteraan

2. Mengetahui pengaruh pengelolaan stabilisasi

terhadap perubahan perilaku

3. Mengetahui pengaruh pengelolaan stabilisasi

terhadap perubahan lokasi

Proses 1. Menemukan pengaruh karakteristik berlokasi

pengelolaan Stabilisasi PKL terhadap dan

karakteristik aktivitas PKL.

2. Menemukan pengaruh pengelolaan stabilisasi

PKL terhadap perubahan PKL.

3. Menemukan perubahan kesejahteraan dan

perubahan perilaku dari PKL (baik PKL yang

masih di dalam lokasi maupun yang sudah

keluar lokasi pengelolaan stabilisasi).

4. Menemukan komponen-komponen yang

signifikan membentuk pengelolaan Stabilisasi

dan berpengaruh terhadap perubahan

kesejahteraan, perilaku dan lokasi PKL.

5. Selanjutnya dapat diketahui konsepsi ruang

publik yang baik dalam mendorong terjadinya

perkembangan maju (evolusi) PKL setelah

dilakukan pengelolaan stabilisasi.
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12. Spatial Change pada Lokasi Resettlement dan

Implikasinya pada Sustainabilitas Kawasan  Tahun

ke 2

Tahun 2018-2019 

Sumber Dana Hibah Penelitian Dasar Ristek Dikti 

Tim Peneliti Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph,D 

Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc. 

Erma Fitria Rini, ST, MT 

Latar Balakang  Agenda ke 11 SDGs dari 17 Agenda sangat

terkait dengan agenda perkotaan, dimana

dinyatakan Make cities and human 

settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable (Output Document of the Open

Working Group on Sustainable Development

Goals, 2014). Tujuannya adalah untuk

membuat kota kota di dunia inklusif secara

sosial; terjangkau (affordable); sustainable 

secara lingkungan dan tahan terhadap

perubahan iklim serta berketahanan

(resillience) terhadap segala bencana dan

resiko. Hal ini menjadi amanah bagi

Pemerintah di seluruh dunia untuk menjaga

sustainabilitas kawasan permukiman

perkotaan.

 Penelitian ini dilatarbelakangi merebaknya

permukan liar sepanjang bantaran Sungai

dari anak sungai Bengawan Solo yang pada

tahun 2016 mencapai jumlah 1571 hunian.

Bencana Banjir 2007 telah menyadarkan

pemerintah kota Surakarta akan bahayanya

kawasan bantaran sungai untuk permukiman.

Sehingga pada tahun itu dimulaikan program
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relokasi (Resettlement). Sebagian besar 

pemukim dipindahkan ke area Mojosongo 

yang merupakan area permukiman baru di 

utara Kota Surakarta. Dalam kurun waktu 10 

tahun area Mojosongo mengalami spatial 

change menyangkut perubahan pemanfatan 

lahan, aksesibilitas, infrastruktur, dan 

livelihood profile. Sehingga menjadi penting 

untuk mengetahui apakah perubahan spasial, 

kawasan tujuan resettlements tersebut 

berimplikasi terhadap sustainabilitas kawasan 

Mojosongo.  

Tujuan  Tahun I: mengidentifikasi spatial change

pada lokasi resettlement 

 Tahun II: mengdentifikasi komponen 

sustainabilitas kawasan pada lokasi 

resettlement 

 Tahun III: menganalisis  implikasi spatial 

change terhadap sustainabilitas kawasan dan

mengembangkan model resettlements for 

sustainable development 

Proses 1. Identifikasi kebijakan resettlement (relokasi)

kota surakarta

2. Identifikasi karakteristik spatial lokasi 

resettlement dalam time series 

3. Analisis spatial change pada lokasi 

resettlement 

4. Identifikasi komponen sustainabilitas 

kawasan pada lokasi resettlement 

5. Analisis  implikasi spatial change terhadap

sustainabilitas kawasan

Temuan Program resettlement telah memindahkan 453 

KK dari permukiman squatter settlement di 
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sepanjang bantaran sungai anak bengawan Solo 

ke lokasi resettlement di 3 kelurahan di Surakarta 

dan 3 Kelurahan di Sukoharjo. Tujuan 

resettlement adalah untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat bantaran dengan cara 

memindahkan ke permukiman yang berlokasi 

pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya 

menurut RTRW Kota Surakarta. Dari data di 

lapangan, meskipun secara formal mereka 

menempati lahan dan perumahan formal, pada 

awal resettlement pada pemukim mengalami 

keadaan yang rentan (vulnerable) baik dari sisi 

lokasi, lingkungan, sosial maupun ekonomi. 

Dengan berjalannya waktu kondisi pemukim 

berangsur membaik dengan kemampuan mereka 

untuk survive di tempat yang baru, meskipun 

kualitas lingkungan belum mencapai standar 

kelayakan permukiman. Terjadi perubahan 

spatial pada kawasan resettlement terkait land 

use, sarana dan prasarana lingkungan 

13. Tipologi Tutupan Vegetasi pada Pemanfaatan

Lahan di Kota Surakarta

Tahun 2018 

Sumber Dana Mandiri 

Tim Peneliti Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 
Erma Fitria Rini, S.T., M.T. 

Latar Balakang  Tingginya kepadatan penduduk Kota

Surakarta hingga mencapai 11675 orang/km2

memberikan dampak bagi lingkungan, seperti

menurunnya kualitas udara perkotaan.

Kualitas udara perkotaan dapat
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dipertahankan melalui penyediaan vegetasi 

yang mencukupi. Ruang terbuka hijau yang 

dilengkapi dengan vegetasi memiliki peran 

bukan hanya mempercantik estetika kota, 

namun juga secara ekologis. Pada Tahun 

2014, ketersediaan ruang terbuka hijau di 

Kota Surakarta hanya mencapai 12,74%, 

yang berarti tidak mampu memenuhi 

kebutuhan minimal ruang terbuka hijau dan 

vegetasi didalamnya. 

 Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2012 tentang RTRW Kota Surakarta tahun

2011-2031 strategi pengembangan kawasan

lindung yang diharapkan adalah menjaga dan

mengembalikan fungsi kawasan lindung salah

satunya ruang terbuka hijau dari dampak

kerusakan lingkungan. Pentingnya

keberadaan ruang terbuka hijau juga harus

disesuaikan dengan pemanfaatan lahan yang

ada. Hal ini dikarenakan setiap pemanfaatan

lahan memiliki dampak penurunan

lingkungan yang berbeda pula, sehingga

perlakuan terhadap ruang terbuka hijaunya

pun berbeda. Oleh karena itu diperlukan

penelitian untuk mengetahui tipologi

ketersediaan ruang terbuka hijau eksisting di

tiap aktivitas pemanfaatan lahan di Kota

Surakarta.

Tujuan Tipologi tutupan vegetasi pada pemanfaatan 

lahan di Kota Surakarta. 

Proses Penelitian dicapai melalui 3 tahapan, (1) 

identifikasi pemanfaatan lahan; (2) karakteristik 

tutupan vegetasi tiap zona pemanfaatan lahan, 



33 

dan (3) tipologi tutupan vegetasi pada tiap zona 

pemanfaatan lahan ditinjau dari kesesuaiannya 

dengan kebijakan dan jenis vegetasi. Metode 

yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

memanfaatkan data primer dan citra satelit. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi khususnya bagi 

Pemerintah Kota Surakarta dalam 

memprioritaskan penyediaan ruang terbuka hijau 

pada penggunaan lahan perkotaan sesuai 

dengan tingkat prosentase ketersediaanya, yakni 

semakin rendah prosentasenya maka tingkat 

prioritas penyediaannya makin tinggi 

Temuan  Dominasi pemanfaatan lahan yang paling

banyak di Kota Surakarta adalah

perdagangan dan jasa jenis deret dengan

persentase luas 34.9%, kemudian diikuti

dominasi permukiman padat sedang, rendah

dan tinggi dengan persentase 29.9%, 17.2%,

dan 11.4%. Sisanya adalah dominasi

sempadan sungai, industri, ruang terbuka

hijau, perdagangan dan jasa tunggal, makam,

serta sempadan jalan arteri. Hal tersebut

berbanding terbalik dengan ketersediaan

eksisting tutupan vegetasi di tiap dominasi

pemafaatan lahan. Eksisting tutupan vegetasi

paling banyak ada pada dominasi ruang

terbuka yang memang diperuntukkan sebagai

ruang yang mewadahi kebutuhan vegetasi.

Sedangkan untuk dominasi perdagangan dan

jasa serta permukiman rata-rata hanya 7%

ketersediaan tutupan vegetasinya. Apabila

dikaitkan dengan ketentuan koefisien daerah
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hijau yang ditetapkan di Kota Surakarta, 

kondisi eksisting tutupan vegetasi yang sudah 

memenuhi aturan yang berlaku adalah 

tutupan vegetasi yang berada di pemanfaatan 

lahan perlindungan setempat yaitu sempadan 

sungai dan ruang terbuka yang terdiri dari 

ruang terbuka hijau, makam, dan sempadan 

jalan arteri 

 Fenomena tersebut terjadi karena tiap

dominasi pemanfaatan lahan memiliki tipologi

tutupan vegetasi yang berbeda-beda. Untuk

dominasi seperti perdagangan dan jasa serta

pemukiman yang memiliki lahan terbatas

maka tipologi tutupan vegetasinya pun juga

terbatas dan berbeda dengan yang ada di

dominasi ruang terbuka. Namun dengan

keterbatasan lahan yang ada tidak menutup

kemungkinan untuk dapat dikembangkan

tutupan vegetasi. Salah satunya dengan

pemanfaatan lahan secara vertikal. Hal ini

dikarenakan kebutuhan akan tutupan 

vegetasi ruang terbuka hijau selalu 

dibutuhkan dan diperlukan di setiap 

pemanfaatan lahan Kota Surakarta. 

14. Tata kelola air minum perkotaan : Keterjangkauan,

kesempatan, dan struktur pola pemanfaatan air

minum perkotaan

Tahun 2017 dan 2018 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Peneliti Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T.  

Ir Soedwiwahjono M.T.  
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Latar Balakang  Penelitian ini fokus pada tata kelola air

minum perkotaan: keterjangkauan,

kesempatan, dan struktur pola pemanfaatan

dan pengelolaan air minum perkotaan. Teori

yang akan dibangun dalam penelitian ini

terkait dengan teori tata kelola (governance

theory), dengan konsep/pendekatan baru

yang akan diterapkan adalah konsep

kegagalan tata kelola (governance failure). 

Kegagalan tata kelola (governance failure)

terjadi, jika “dimensi kelembagaan 

pengelolaan air dan pengambilan keputusan

tidak dapat secara efektif memperhitungkan

kebutuhan rumah tangga miskin, dan (saat 

dimensi kelembagaan tersebut) 

menciptakan disinsentif bagi utilitas 

penyediaan air untuk memberikan 

sambungan atau membuat rumah tangga

miskin memiliki koneksi pada jaringan.”

 Konsep kegagalan tata kelola (governance 

failure) ini akan menarik untuk diterapkan

pada kota- kota kecil-menengah dan

secondary cities (kota-kota kedua) di

Indonesia, khususnya di Jawa, karena dua

hal: (1) secara faktual, kota-kota kecil dan

menengah belum menjadi fokus dalam

ranah penelitian perencanaan wilayah dan

kota, tidak hanya di Indonesia,tetapi secara

umum dalam ranah perdebatan akademik;

(2) secara hipotetis, besar kemungkinan

kota-kota kecil dan menengah, dapat

memberikan alternatif/solusi unik yang

berbeda dibandingkan dengan kota-kota
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metropolitan terkait dengan konsep 

kegagalan tata kelola (governance failure) 

air minum perkotaan. Metoda penelitian 

yang diterapkan adalah mixed method, yaitu 

metoda campuran antara kuantitatif dan 

kualitatif. Data yang digunakan adalah data 

primer (metoda pengumpulan data dengan 

survey dan in depth interview/wawancara, 

dan focus group discussion/FGD), dan data 

sekunder. 

Tujuan Tujuan penelitian pada tahun pertama adalah 

membangun pemahaman terhadap 

keterjangkauan, dan kesempatan dalam 

pemanfaatan air bersih perkotaan, khususnya 

air minum dengan melakukan perbandingan 

antar masyarakat dengan kondisi ekonomi yang 

berbeda, dan mengidentifikasi konsentrasi 

lokasi di mana terjadi perbedaan 

keterjangkauan dan kesempatan tersebut, serta 

reasoning terjadinya perbedaan. Target 

penelitian pada tahun kedua adalah 

membangun pemahaman pada kemungkinan 

inovasi yang bisa dibangun oleh semua 

stakeholders/pemangku kepentingan secara 

bersama-sama untuk meningkatkan 

keterjangkauan dan kesempatan atas air bersih 

dan khususnya air minum perkotaan 

Temuan  Secara ringkas, hasil penelitian tahun

pertama, dengan data utama dari kuesioner

pada 400 rumah tangga di Kota Surakarta,

mengungkapkan bahwa permaalahan utama

dalam tata kelola air bersih di Kota Solo

adalalah bukan pada adanya disinsentif
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pada upaya memberikan akses air bersih 

pada masyarakat miskin, tetapi lebih pada 

kondisi kritis sumber air baku untuk air 

bersih perkotaan Kota Solo, baik itu air 

tanah, maupun air permukaan. Oleh karena 

itu pemahaman pada pentingnya 

ketersediaan dan pengelolaan reservoir 

pada skala wilayah adalah suatu keharusan. 

Oleh karena itu pengembangan kapasitas 

kolaboratif pemerintah daerah adalah salah 

satu faktor kunci dalam menangani masalah 

pasokan air bersih perkotaan.  

 Melanjutkan penelitian tahun pertama yang

dilakukan dengan metoda kuantitatif melalui

survey kuesioner pada 400 rumah tangga,

metoda penelitian yang diterapkan pada

tahun kedua penelitian adalah metoda

kualitatif. Metoda kualitatif diterapkan pada

penelitian lanjutan karena penelitian

lanjutan fokus pada proses formulasi

kebijakan dan bagaimana berbagai 

stakeholder, dalam proses formulasi 

kebijakan terkait air berish perkotaan. Data 

yang digunakan adalah data primer dengan 

in depth interview/wawancara, observasi, 

dan data sekunder.  

 Secara ringkas, penelitian tahun kedua

mengungkapkan bahwa program dan

rencana yang terkait dengan masalah air

perkotaan harus dilaksanakan di bawah

kerangka kerja pengelolaan sumber daya air

yang terintegrasi. Sifat dari masalah air

perkotaan di Surakarta semuanya saling
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terkait, multi level dan membutuhkan 

koordinasi multi aktor dan antar sektor. 

Masalah air perkotaan di Surakarta 

menyerukan solusi segera yang juga 

komprehensif pada panjang.  

 Perubahan perilaku di tingkat masyarakat,

baik untuk rumah tangga maupun industri

skala kecil, membutuhkan proses edukasi

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran

agar terlibat dalam program-program air

perkotaan seperti pembersihan sungai dan

3R untuk pengurangan limbah. Untuk tujuan

ini, peningkatan layanan perkotaan seperti

transportasi umum dan sistem drainase juga

penting.

 Pada skala yang lebih besar, peraturan yang

lebih ketat dan koordinasi yang lebih baik

antar pelaku dan sektor diperlukan. Ini

berlaku dalam wilayah sungai yang sama,

atau antara dinas. Oleh karena itu, sangat

penting untuk membangun platform yang

paling sesuai untuk kolaborasi antar

masyarakat-pemerintah dan pemerintah

kota-kabupaten-provinsi serta antar sektor

15. Model Rekayasa Lingkungan dalam Mewujudkan

Neighborhood Unit Layak Anak Berbasis

Pembangunan Berkelanjutan

Tahun 2017 dan 2018 

Sumber Dana DIKTI 

Tim Peneliti Dr. Mulyanto, M.E. 

Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 
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Erma Fitria Rini, S.T., M.T.  

Prof. Ir. Winny Astuti, M.Sc., Ph.D 

Latar Balakang Kota Surakarta memperoleh penghargaan kota 

layak anak kategori Nindya pada Tahun 2011 dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Akan tetapi, hanya sekitar 

40% neighbourhood unit di Kota Surakarta yang 

terpenuhi kebutuhannya atas fasilitas pendidikan 

dasar ramah anak. Tidak meratanya 

ketersediaan SD pada suatu unit lingkungan 

hunian mengakibatkan anak membutuhkan 

moda transportasi untuk mengakses pelayanan 

pendidikan, sehingga menciptakan bangkitan 

pergerakan oleh anak secara serentak yang 

sangat besar setiap harinya. Aktivitas 

transportasi tersebut menghasilkan zat 

pencemar udara seperti CO2, dan NO2 yang 

merupakan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang 

mempunyai indeks pemanasan global. 

Ketersediaan pelayanan SD berdasarkan kriteria 

ramah anak yang tidak merata pada seluruh 

neighbourhood unit bukan hanya menciptakan 

dampak ekologi, tapi juga peningkatan biaya 

yang harus dikeluarkan oleh penduduk (biaya 

yang langsung dan tak langsung) dan 

menurunnya peluang interaksi sosial penduduk. 

Munculnya dampak ekologi, ekonomi, dan sosial 

mengindikasikan terganggunya keterwujudan 

pembangunan kota yang berkelanjutan. 

Tujuan Mengembangkan model rekayasa lingkungan 

dalam mewujudkan neighbourhood unit ramah 

anak berbasis pembangunan berkelanjutan, 
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ditinjau dari ketersediaan fasilitas Sekolah Dasar 

pada neighbourhood unit di Kota Surakarta 

Proses TAHUN 1 (2017) 

 Merumuskan tipologi NU berdasarkan

ketersediaan Sekolah Dasar sebagai fasilitas

pendidikan dasar anak skala NU;

 Mengidentifikasi preferensi penduduk

terhadap Sekolah Dasar pada tiap tipologi

NU

 Menganalisis dampak ekologi atas preferensi

penduduk terhadap Sekolah Dasar pada tiap

tipologi NU;

 Mengidentifikasi alternatif intervensi guna

mereduksi dampak ekologi, dan

 Mengembangkan model rekayasa 

lingkungan berkelanjutan dalam 

mewujudkan NU layak anak di Kota 

Surakarta ditinjau dari aspek ekologi. 

TAHUN 2 (2018) 

 Identifikasi karakteristik faktor yang 

mempengaruhi preferensi pemilihan Sekolah 

Dasar dalam mendukung Kota Surakarta 

layak anak. 

 Identifikasi karakteristik faktor yang 

mempengaruhi pemilihan moda dalam 

mengakses sekolah dasar di Surakarta 

 Identifikasi besaran emisi CO2 tiap 

neighbourhood unit 

 Analisis hubungan faktor pemilihan moda

terhadap besaran emisi CO2 pada tiap

neighbourhood unit 
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Temuan  Tahun 1 (2017): Intervensi terhadap kriteria-

kriteria ramah anak mampu mereduksi emisi

gas CO2 perkotaan sebesar 39% setiap

tahunnya.

 Tahun 2 (2018): Terdapat 12 faktor pemilihan

moda yang memiliki korelasi dengan besaran

emisi gas CO2. Sedangkan untuk faktor

pemilihan SD, terdapat 3 faktor yang memiliki

korelasi dengan besaran emisi gas CO2

16. Pengembangan Konsep Stabilisasi Penataan PKL

berbasis Ekonomi Kerakyatan dalam Mendukung

Citra Surakarta sebagai Kota Wisata

Tahun 2016 - 2017 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Peneliti Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T. 

Latar Balakang Tahun I 

 Sektor Informal mempunyai peranan yang

sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja

namun belum diakomodir secara khusus

dalam tata ruang sesuai amanat UU No.

26/2007

 Penataan stabilisasi yang sudah dilakukan

belum sepenuhnya berhasil menyejahteraan

PKL

 PkL menjadi perhatian dunia dan menjadi

tujuan studi abnding sekaligus wisata

 Citra kawasan yang terdapat stabilisasi PKL

berbeda dengan citra kawasan yang tidak

terdapat stabilisasi PKL
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 Stabilisasi tidak membawa keberhasilan

optimal pada peningkatan kesejahteraan

Tahun II 

 Keberhasilan penataan PKL baik secara fisik

maupun social mampu menjadi daya tarik

baik sebuah kota

 Keberhasilan penataan PKL berbasis 

stabilisasi

 Citra kawasan kota menjadi alat penting

dalam memasarkan sebuah kota.

 Upaya penataan PKL menjadi perhatian serius

bagi pemerintah Kota Surakarta karena

pertumbuhan PKL yang sulit dikendalikan

sehingga mempengaruhi struktur kawasan

yang pada gilirannya akan mempengaruhi

citra kawasan kota.

Tujuan Tahun I: Identifikasi kawasan lokasi stabilisasi 

PKL yang terbaik berdasarkan elemen pembentuk 

citra kawasan 

Tahun II: Identifikasi kualitas citra lokasi 

stabilisasi potensial dan pengembangan konsep 

nya 

Proses 1. Identifikasi karakteristik lokasi-lokasi 

stabilisasi PKL yang ada 

2. Deliniasi kawasan kota Surakarta yang

menjadi lokasi stabilisasi terbaik

3. Identifikasi elemen pembentuk citra di

kawasan lokasi stabilisasi terbaik

4. Identifikasi citra kawasan lokasi stabilisasi

sebagai best practices di kota Surakarta

5. Identifikasi lokasi stabilisasi potensial 

berdasarkan karakteristik lokasi stabilisasi 
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6. Perbandingan hasil penilaian citra kawasan

best practices

7. Pengembangan konsep stabilisasi penataan

PKL pada lokasi baru berbasis ekonomi

kerakyatan dalam mendukung kota Surakarta

menanggulangi kemiskinan di Kota Surakarta.

Temuan  Kawasan kota yang terdapat penataan PKL

stabilisasi lebih hidup dan lebih mudah

dikenal. Dari 25 lokasi stabilisasi terdapat

beberapa lokasi dengan citra kawasan yang

terbaik, yaitu kawasan manahan, kota barat

dan galabo.

 Terdapat beberapa lokasi potensial yang bisa

dikembangkan sesuai konsep stbilisasi di

lokasi Kotta Barat, Manahan dan Galabo.

17. Grand Design Pengembangan  “Kampung Wisata

Industri Jayengan” sebagai Upaya Percepatan 

Pembangunan Ekonomi Kawasan Berbasis 

Lokalitas 

Tahun 2015, 2016, 2017 

Sumber Dana Hibah PENPRINAS MP3EI 

Tim Peneliti Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph,D 

Dr. Ir. Qomarun, M.M 

Ir. Alfa Febela Priyatmoko, MT 

Rufia Andisetyana Putri, ST, MT 

Latar Balakang  Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya

angka kemiskinan di Indonesia (17,4% th

2003) serta angka kemiskinan di Kota

Surakarta (14,1% th 2009). Salah satu upaya

percepatan pembangunan ekonomi yang bisa

mengatasi kemiskinan dan mengembangkan
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wilayah adalah sektor industri dan 

pariwisata.  Masyarakat lokal menjadi peran 

sentral serta memiliki peran sentral dalam 

upaya mengembangkan sektor pariwisata 

serta ekonomi kreatif. Keunikan serta ciri khas 

suatu wilayah merupakan kekuatan yang 

mampu menciptakan kesan mendalam bagi 

wisatawan. Sehingga pengenalan akan 

potensi  lokal, baik potensi fisik spasial, 

potensi ekonomi potensial masyarakat dan 

potensi budaya setempat menjadi embripo 

bagi pengembangan pariwisata berbasis 

lokalitas (community-based tourism). 

 Jayengan Surakarta merupakan kawasan

permukiman komunitas Banjar yang

berprofesi sebagai pedagang intan berliandan

membentuk komunitas orang Banjar  di

kampung Jayengan sejak kedatangan mereka

pada tahun 1746. Selain potensi kerajinan

permata, kampung Jayengan juga

mempunyai potensi kuat di bidang kuliner dan

tradisi budaya berbasis religius seperti Tradisi

Bubur Banjar dan kesenian Banjar dengan

sentral pengembangan pada Masjid 

Darussalam. Dengan potensi yang 

sedemikian besar, saat ini eksistensinya 

sudah terancam dan tidak terekspose, 

padahal ke depan bisa menjadi satu jaringan 

pariwisata dengan Kampung Wisata Batik 

Laweyan dan Kauman maupun Wisata 

Blankon di Serengan sebagai bagian dari 

pengembangan Kota berbasis Industri Kreatif 
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Tujuan 1. Tahun I, menyusun Rencana Penataan

Lingkungan Kampung Wisata Industri

Jayengan

2. Tahun  II,  menyusun Model Kerjasama untuk

Pengembangan Jejaring Kampung  Wisata

Industri Jayengan

3. Tahun III, mengembangkan Teknologi

Informasi  bagi Pengembangan Kampung

Wisata Industri Jayengan.

Proses Metode yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif 

dengan metode Participatory Action Research

dengan pelibatan masyarakat lokal potensial dan 

stakeholer terkait 

Temuan Dihasilkannya Grand Design Pengembangan 

Kampung Wisata Industri Jayengan 5 tahun yang 

disepakati oleh masyarakat bersama stakeholder 

yang akan menjadi basis pengembangan 

kawasan dan pelibatan pelaku pembangunan di 

bidang pariwisata dan industri, dan 

pengembangan ekonomi kawasan 

18. Model Zonasi Lokasi PKL yang Berkelanjutan dalam

Mendukung Pengentasan Kemiskinan di Kota

Surakarta

Tahun 2015 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Peneliti Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T. 

Latar Balakang 1. Sektor Informal mempunyai peranan yang

sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja

namun belum diakomodir secara khusus
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dalam tata ruang sesuai amanat UU No. 

26/2007  

2. Penataan stabilisasi yang sudah dilakukan

belum sepenuhnya berhasil menyejahteraan

PKL

3. Penataan PKL tidak sepenuhnya

mempertimbangkan preferensi PKL dalam

berlokasi

4. Setelah penataan relokasi  yang dilakukan

pemerintah, banyak PKL pindah/keluar/pergi

dari lokasi penataan

5. PKL dengan jenis dagangan berbeda

membutuhkan  strategi pengelolaan yang

berbeda juga

Tujuan 1. Menggali persepsi dan preferensi PKL dalam

berlokasi baik dari para pakar, masyarakat

maupun PKL sendiri, dan

2. Menentukan model zonasi lokasi PKL yang

berkelanjutan sehingga mampu

menanggulangi kemiskinan di kota Surakarta.

Proses  Identifikasi karakteristik umum

 Identifikasi karakteristik lokasi

 Identifikasi karakterisktik aktivitas

 Mengetahui hubungan antara karakteristik

berlokasi dan beraktivitas

 Identifikasi pola hubungan antara

karakteristik lokasi dan aktivitas berdasarkan

jenis dagangan PKL Menggali persepsi dan

preferensi PKL dalam berlokasi baik dari para

pakar, masyarakat maupun PKL sendiri, dan

 Menentukan model zonasi lokasi PKL yang

berkelanjutan sehingga mampu

menanggulangi kemiskinan di kota Surakarta
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Temuan PKL cenderung memilih lokasi baru yang tidak 

jauh dari lokasinya semula dengan 

pertimbangan, mempertahankan konsumen 

mereka 

19. Model Pemberdayaan Pengadaan Infrastruktur

Sosial Berkelanjutan Skala Neighbourhood Unit 

Menuju Surakarta Layak Anak

Tahun 2014-2015 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Peneliti Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T. 

Latar Balakang  Guna memenuhi hak anak dalam

kehidupannya, Pemerintah berkomitmen

untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Akan tetapi, pendekatan top down dan

keterbatasan dana menjadikan program-

program pengembangan KLA seakan hanya

menjadi city branding dan tidak terjamin

keberlanjutannya. Dilain pihak, masyarakat

memiliki kapasitas untuk memenuhi

kebutuhan dasar lingkungannya, termasuk

meyelenggarakan pembangunan infrastruktur

sosial.

 Kawasan permukiman pada hakekatnya

merupakan gabungan dari unit lingkungan

hunian terkecil (neighbourhood unit). Oleh

sebab itu, guna mewujudkan Kota Layak Anak

secara menyeluruh, diperlukan 

pengembangan mulai dari skala 

neighbourhood unit. Kombinasi pendekatan 
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top down dan bottom up dapat menjadi solusi 

dalam mempercepat perwujudan Kota Layak 

Anak, melalui pemberdayaan masyarakat 

dalam pengadaan infrastruktur sosial 

berkelanjutan yang memenuhi indikator layak 

anak, mulai dari skala neighbourhood unit.

Bentuk-bentuk pemberdayaan akan sangat 

bervariasi, sehingga diperlukan suatu model 

yang bersifat adaptif dan dapat direplikasi 

untuk tipologi neighbourhood yang sama. 

Tujuan  Tipologi neighbourhood unit berdasarkan

ketersediaan infrastruktur sosial skala

neighbourhood unit menuju Surakarta Layak

Anak (2014)

 Model Pemberdayaan Pengadaan

Infrastruktur Sosial Berkelanjutan Skala

Neighbourhood Unit Menuju Surakarta Layak

Anak (2015)

Proses  Tujuan penelitian tahun pertama (2014)

dicapai melalui 4 sasaran. (1) Pembagian

neighbourhood unit di Kota Surakarta

dilakukan dengan menggunakan teknik

overlay peta (GIS), berdasarkan kriteria

batasan neighbourhood (boundaries),

ukuran/radius pelayanan Sekolah Dasar

(size), dan lokalitas (kebijakan Pemerintah

lokal terkait Batas Rukun Warga). (2)

Karakteristik ketersediaan infrastruktur sosial

skala neighbourhood unit diidentifikasi

dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu

keterpenuhan kapasitas pelayanan terhadap

jumlah penduduk (K1), keamanan dan

kenyamanan anak dalam mengakses (K2),
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serta akses terhadap anak difabel (K3). (3) 

Identifikasi kapasitas NU berdasarkan standar 

normatif dan persepsi penduduk dilakukan 

dengan menggunakan teknik analisis skoring, 

yang kemudian dilanjutkan dengan tabulasi 

silang, sehingga dihasilkan (4) tipologi 

neighbourhood unit di Kota Surakarta dalam 

mendukung pengembangan Kota Layak Anak 

yang berkelanjutan.  

 Tujuan penelitian tahun kedua (2015)

dilanjutkan dengan tiga sasaran utama, yakni

(a) Mengidentifikasi tingkat partisipasi

masyarakat dalam penyediaan infrastruktur

sosial layak anak skala neighbourhood unit;

(b) Mengidentifikasi bentuk-bentuk

pemberdayaan pada tiap tahap proses

perencanaan dalam pengadaan infrastruktur

sosial skala neighbourhood unit menuju kota

layak anak, dan (c) Merumuskan model

pemberdayaan pengadaan infrastruktur sosial

berkelanjutan skala neighbourhood unit

menuju Surakarta Layak Anak. Teknik analisis

yang digunakan adalah analisis isi (content

analysis).

Temuan  2014

Tipologi neighbourhood unit di Kota Surakarta

menuju kota layak anak dirumuskan berdasarkan

tiap kriteria, guna meminimalisir reduksi data

kapasitas tiap zona NU. Tipologi NU yang

didasarkan pada kapasitas pelayanan

infrastruktur sosial terhadap jumlah penduduk

(K1), menghasilkan 4 tipe zona NU, dengan

prosentase terbesar (62,99%) adalah zona NU
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yang ketersediaan seluruh infrastruktur sosialnya 

tidak memenuhi kriteria layak anak. Pada tipologi 

NU yang didasarkan pada keamanan dan 

kenyamanan anak dalam mengakses 

infrastruktur sosial (K2), terbagi atas 3 tipe zona 

NU, dengan prosentase terbesar (55,12%) juga 

merupakan zona NU yang ketersediaan seluruh 

infrastruktur sosialnya tidak memenuhi kriteria 

layak anak. Pada tipologi NU berdasarkan akses 

pemanfaatan oleh anak difabel, hanya terdapat 1 

tipologi, yakni seluruh zona tidak memenuhi 

kriteria tersebut (100%). Jadi, secara makro 

dapat dikatakan bahwa neighbourhood unit di 

Kota Surakarta belum mampu mendukung 

terwujudnya Surakarta Layak Anak. 

 2015

Infrastruktur sosial di Kota Surakarta disediakan

oleh bermacam-macam pihak, antara lain

pemerintah, swasta, masyarakat, dan 

partnership. Tingkat keterbukaan untuk 

berpartisipasi paling besar adalah infrastruktur 

yang disediakan oleh masyarakat, sehingga 

masyarakat memiliki kendali penuh dalam 

tahapan pembangunannya. Infrastruktur sosial 

yang disediakan oleh pemerintah dan swasta 

memiliki tingkat keterbukaan terhadap partisipasi 

masyarakat relatif masih kecil, dikarenakan 

mekanisme pembangunan bersifat formal yang 

tidak memungkinkan mengakomodasi partisipasi 

masyarakat dalam setiap tahapannya, sebagai 

contoh infrastruktur sosial pendidikan sekolah 

dasar (SD).  
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Terdapat berbagai macam model partisipasi 

masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sosial 

di Kota Surakarta, berdasarkan ragam jenis dan 

penyedia infrastruktur sosial. Berdasarkan ragam 

model partisipasi pada tiap tahapan 

pembangunan berbagai jenis infrastuktur sosial 

di Kota Surakarta, diketahui bahwa keberhasilan 

terkait erat dengan keberadaan lembaga-

lembaga yang menjadi wadah untuk 

berpartisipasi. Lembaga yang paling banyak 

berperan adalah RT dan RW, mulai dari 

penyelenggaraan musyawarah rencana 

pembangunan, hingga mengorganisir proses 

pembangunan. Peran forum rapat rutin RT dan 

RW sangat penting, mengingat RT dan RW 

merupakan satuan administrasi lingkungan 

terkecil (neighborhood unit) yang beranggotakan 

seluruh masyarakat pada lingkungan tersebut, 

sehingga seluruh anggota masyarakat berhak 

untuk menghadiri dan turut serta menyampaikan 

aspirasinya terkait kebutuhan pembangunan 

infrastruktur sosial skala lingkungan. Akan tetapi, 

peran RT dan RW perlu didukung oleh lembaga 

formal Pemerintah dengan kapasitas lebih besar, 

yakni kelurahan. Kelurahan memiliki peran besar 

untuk menangani hal-hal yang menjadi 

penghambat dalam penyediaan infrastruktur 

sosial skala lingkungan, diluar kapasitas RT/RW. 
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu 

dari tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai 

dengan bidang keahlian/keilmuan anggota RG dan/atau sebagai 

hilirisasi dari kegiatan penelitian. Selama kurun waktu 5 (lima) 

tahun terakhir, masing-masing anggota peer group telah 

melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. 

Terdapat 13 judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dengan mitra yang beragam. Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dilaksanakan dengan dukungan dana diantaranya 

berasal dari Hibah Pengabdian Dana Non APBN Universitas 

Sebelas Maret maupun kerjasama dengan mitra dari berbagai 

Pemerintah Daerah, seperti Kota Surakarta dan Kabupaten 

Brebes. 

1. Akselerasi Kapasitas Sumber Daya Kelurahan dalam

Pemutakhiran Data Base Berbasis Geospasial

Tahun 2020 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Pengabdi Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Prof. Ir. Winny Astuti, M.Sc., Ph.D 

Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc. 

Isti Andini, S.T., M.T. 

Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T. 

Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. 

Mitra Kota Surakarta (Kelurahan Sondakan) 

Latar Balakang  Salah satu indikator kinerja Pemerintah

Kelurahan dalam menjalankan pelayanan

publik adalah kemampuannya

PENGABDIAN 
MASYARAKAT
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memanfaatkan informasi geospasial yang 

bersifat faktual dan dapat diakses sesuai 

kebutuhan penggunaannya. 

 Kurangnya kapasitas aparat kelurahan

dalam mengoperasikan sistem informasi.

Tujuan  Meningkatkan kapasitas aparat kelurahan

dalam mengoperasikan SIG.

 Penggunaan teknologi informasi

geospasial yang mudah diakses dan

diperbaharui datanya dapat memperbesar

peluang keterlibatan masyarakat dalam

kegiatan pembangunan.

Proses 1. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan

kelurahan akan sistem informasi berbasis

spasial

2. Observasi lapangan

3. Penyusunan Sistem Informasi Geografis

kelurahan

4. Workshop dan Pelatihan SIG

Output Kapasitas Aparat kelurahan semakin baik 

dalam mengoperasikan teknologi Infoemasi 

berbasis ARCGIS 

2. Geospatial Data Base Development dalam

Mendukung Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang

Efektif Berbasis Sistem Informasi Geografis

Tahun 2020 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Pengabdi Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc. 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T. 
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Mitra Kota Surakarta (Kelurahan Sriwedari dan 

Penumping) 

Latar Balakang  Salah satu indikator kinerja Pemerintah

Kelurahan dalam menjalankan pelayanan

publik adalah kemampuannya

memanfaatkan informasi geospasial yang

bersifat faktual dan dapat diakses sesuai

kebutuhan penggunaannya

 Kurangnya kapasitas aparat kelurahan

dalam mengoperasikan sistem informasi

Tujuan  Meningkatkan kapasitas aparat kelurahan

dalam mengoperasikan SIG

 Penggunaan teknologi informasi

geospasial yang mudah diakses dan

diperbaharui datanya dapat memperbesar

peluang keterlibatan masyarakat dalam

kegiatan pembangunan

Proses 1. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan

kelurahan akan sistem informasi berbasis

spasial

2. Observasi lapangan

3. Penyusunan Sistem Informasi Geografis

kelurahan

4. Workshop dan Pelatihan SIG

Output Peta berbasis SIG kelurahan yang mudah 

diakses dan diupdate 
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3. Implementasi Teknologi Geospasial dalam 

Mendukung Penguatan Kapasitas Sumberdaya 

Kelurahan 

Tahun 2019 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Pengabdi Rufia Andisetyana Putri, ST, MT 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T 

Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc. 

Mitra Kelurahan Bumi dan Kelurahan Sondakan. 

Latar Balakang  Teknologi geospasial berupa sistem

informasi geografis (SIG) memberikan

kemudahan akses penyimpanan data

berupa atribut sapasial dan non spasial,

sehingga mempermudah pengguna

memperoleh data yang akurat dan faktual

atas atribut lokasi yang dibutuhkan. SIG

bahkan mampu mendukung pelayanan

publik Pemerintah baik dalam perumusan

kebijakan perencanaan, pemanfaatan,

maupun pengendalian tata ruang. Akan

tetapi, Kelurahan Bumi dan Kelurahan

Sondakan sebagai mitra pengabdian

memiliki keterbatasan sumberdaya, baik

kapasitas aparat terhadap penguasaan

teknologi maupun ketersediaan prasarana

(hardware) yang mampu mendukung

penerapan teknologi geospasial.

 Selain kesamaan permasalahan terkait

kemampuan kedua kelurahan mitra dalam

menghadirkan data spasial yang bersifat

faktual dalam mendukung kinerja

pelayanan publik, Kelurahan Bumi dan
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Kelurahan Sondakan dipilih karena adanya 

inisiatif kerjasama dari mitra. Secara 

spesifik, permasalahan mitra terkait 

implementasi SIG dalam pelayanan publik, 

adalah : (1) Tidak memiliki perangkat 

keras dengan spesifikasi yang cukup untuk 

sistem informasi geografis kelurahan; 

(2)Tidak memiliki peta kelurahan yang

merepresentasikan keseluruhan informasi

dasar keruangan terkini sebagai basis data

digital, dan (3) Belum memiliki

sumberdaya manusia yang cakap dalam

mengoperasikan sistem informasi

geografis kelurahan.

Tujuan Implementasi teknologi geospasial guna 

mendukung penguatan kapasitas kelurahan 

Bumi dan Sondakan dalam menunjang 

efektivitas pelayanan publik  

Proses 1. Penyusunan sistem informasi geografis

sesuai dengan potensi dan

permasalahan spasial Kelurahan mitra;

2. Pengadaan dan instalasi sistem informasi

geospasial perangkat komputer dengan

spesifikasi yang mampu mengoperasikan

perangkat lunak ArcGIS 10.3 di masing-

masing Kantor Kelurahan, dan

3. Penguatan kapasitas sumberdaya

manusia, baik aparat maupun warga

masyarakat melalui workshop

pembaharuan dan penggunaan data

spasial pada sistem informasi geografis

kelurahan.
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Output  Penyediaan perangkat keras berupa

personal computer dengan spesifikasi

yang mampu mengoperasikan aplikasi

ArcGIS 10.3

 Instalasi perangkat lunak penunjang

sistem informasi geografis, berupa aplikasi

ArcGIS 10.3

 Penyusunan basis data geografis dan

visualisasi dalam bentuk peta

 Penyusunan modul operasionalisasi SIG

dengan menggunakan aplikasi ArcGIS

10.3

 Workshop pembaharuan dan penggunaan

informasi geografis menggunakan ArcGIS

10.3

4. Pemanfaatan Kompos dari Sampah Organik untuk

Pengembangan Tanaman Toga sebagai Produk

Herbal Medicine Kampung Iklim Joyotakan

Tahun 2019 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Pengabdi Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. 

Ir. Kusumastuti, MURP 

Mitra RW.05 Kelurahan Joyotakan 

Latar Balakang  Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan mencanangkan program 

kampung iklim sebagai bentuk 

peningkatan kapasitas adaptasi dan 

mitigasi terhadap perubahan iklim melalui 

serangkaian kegiatan dari beragam aspek. 

Tujuan dari program ini adalah 

meningkatkan pemahaman mengenai 
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perubahan iklim dan dampak yang 

ditimbulkannya sehingga seluruh pihak 

terdorong untuk melaksanakan aksi nyata 

yang dapat memperkuat ketahanan 

masyarakat menghadapi perubahan iklim 

serta memberikan kontribusi terhadap 

upaya pengurangan emisi GRK. Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta 

menetapkan salah satu lokasi kampung 

iklim adalah di RW.05 Kelurahan 

Joyotakan.  

 Mitra dalam kegiatan PKM ini adalah RT.07

dan RT.08, RW.05 Kelurahan Joyotakan.

Permasalahan yang dihadapi oleh kedua

RT tersebut antara lain adalah terbatasnya

sarana pengolahan sampah organik

menjadi kompos, terbatasnya kuantitas

tanaman toga sebagai sumber bahan baku

produk herbal medicine, serta kurangnya

kapasitas masyarakat dalam pengolahan

tanaman toga menjadi herbal medicine 

yang sesuai standar mutu. Namun disisi

lain, masyarakat di kedua lokasi mitra

memiliki inisiatif dan sangat terbuka

terhadap pengetahuan dan teknologi baru

terkait dengan pengelolaan sampah yang

berkelanjutan

Tujuan Memaksimalkan pemanfaatan kompos dari 

sampah organik untuk pengembangan 

tanaman toga, sehingga dapat diolah 

menjadi produk herbal medicine sesuai 

standar mutu. Tahapan kegiatan yang telah 

dilakukan adalah intensifikasi pengolahan 
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sampah organik menjadi kompos, dan 

ekstensifikasi tanaman toga di seluruh 

kawasan, dan pelatihan pengolahan tanaman 

TOGA sebagai produk herbal medicine.   

Proses 1. Tahap pertama adalah kegiatan

intensifikasi pengolahan sampah organik

menjadi kompos.

2. Tahap kedua adalah ekstensifikasi

tanaman TOGA ke seluruh kawasan

kampung iklim Joyotakan.

3. Tahap ketiga adalah pelatihan pengolahan

tanaman TOGA menjadi produk herbal 

medicine sesuai standar mutu melalui

kegiatan workshop bersama dengan tim

ahli/pengusaha jamu yang telah

berpengalaman.

Output  Transfer teknologi berupa alat pencacah

sampah organik yang lebih cepat dan

efisien

 Penambahan alat komposter untuk 

masing-masing RT sesuai kebutuhan

 Ekstensifikasi tanaman TOGA di kedua RT

mitra

 Workshop pengolahan hasil tanaman

TOGA menjadi produk herbal medicine 

oleh pengusaha/tenaga ahli sesuai standar

mutu
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5. Peningkatan Kolaborasi Stakeholder Kelurahan

dalam Mendukung Perencanaan Kawasan yang

Berkelanjutan melalui Integrasi Informasi Geografis

Tahun 2018 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Pengabdi Erma Fitria Rini, S.T., M.T.  

Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. 

Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Mitra Kelurahan Jagalan dan Kelurahan 

Sudiroprajan 

Latar Balakang Pertumbuhan pemanfaatan ruang yang 

pesat di Kota Surakarta memerlukan suatu 

perencanaan kawasan yang berkelanjutan 

agar tetap tercipta keseimbangan antara 

aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Kegiatan perencanaan kawasan memerlukan 

suatu sistem basis data yang dapat 

diperbaharui dan digunakan secara efisien. 

Ketidaktersediaan basis data terkait 

pemanfaatan ruang kota yang komprehensif 

merupakan salah satu faktor yang membuka 

celah tidak sinkronnya potensi dan 

permasalahan eksisting kawasan dengan 

perencanaan pemanfaatan ruang. Oleh 

karena itu, pemahaman terkait kondisi 

pemanfaatan ruang eksisting yang diperoleh 

dari basis data yang detail, bersifat spasial, 

mudah diakses dan adaptif terhadap 

pembaharuan merupakan salah satu langkah 

dalam mewujudkan perencanaan kawasan 

yang berkelanjutan. Kelurahan sebagai unit 

formal terkecil dalam proses perencanaan 
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pembangunan kawasan membutuhkan 

keterlibatan seluruh stakeholder dalam 

membangun suatu informasi geografis yang 

dapat dijadikan sebagai basis data dalam 

perencanaan kawasan yang berkelanjutan. 

Kolaborasi antar stakeholder tersebut akan 

mampu menghasilkan basis data yang detail, 

komprehensif, dan faktual. Selanjutnya, 

dengan mengintegrasikan data dalam bentuk 

informasi geografis melalui dukungan 

teknologi yang tepat akan mampu 

menghasilkan suatu sistem informasi 

geografis yang dapat dijadikan dasar dalam 

perencanaan kawasan yang berkelanjutan. 

Program Kemitraan Masyarakat ini bermitra 

dengan stakeholder Kelurahan Jagalan dan 

Kelurahan Sudiroprajan. Kedua kelurahan 

memiliki permasalahan yang hampir sama 

yaitu kurangnya kolaborasi antar stakeholder 

dalam mengintegrasikan informasi geografis 

yang diperlukan dalam perencanaan 

kawasan yang berkelanjutan. 

Tujuan Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah 

melakukan kolaborasi dalam 

mengintegrasikan informasi geografis 

kelurahan beserta metadata keruangan 

Kelurahan terkait, serta mengadakan tutorial 

pembaharuan dan pengunaan informasi 

geografis sebagai basis data perencanaan 

kawasan yang berkelanjutan. 

Proses Mengidentifikasi kebutuhan mitra kelurahan, 

penyusunan sistem informasi geografis mitra 

kelurahan, instalasi perangka penunjang 
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sistem informasi geografis, serta 

memberikan tutorial penggunaan Sistem 

Informasi Geografis 

Output  Tersedianya sistem informasi geografis

kelurahan berdasarkan hasil kolaborasi

stakeholder kelurahan

 2 set perangkat komputer

 2 sistem informasi geografis kelurahan

berbasis GIS

 2 buah poster peta potensi Kelurahan

(Kelurahan Jagalan dan Kelurahan

Sudiroprajan)

 Modul Tutorial Sistem Informasi Geografis

berbasis GIS

 Peningkatan kemampuan aparat

kelurahan dan masyarakat, ditandai

dengan sertifikat keikutsertaan dalam

tutorial GIS

6. Difusi Inovasi Teknologi Berbasis Sistem Informasi

Geografis dalam Pengembangan Pembaruan Data

Spasial Kelurahan yang Aplikatif

Tahun 2018 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Pengabdi Rufia Andisetyana Putri, ST, MT 

Dr. Paramita Rahayu, S.T., M.T., M.Sc. 

Mitra Kelurahan Purwodiningratan dan Kelurahan 

Sewu. 

Latar Balakang  Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis

bertujuan untuk mempermudah

mendapatkan informasi yang telah diolah

dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi
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atau obyek. Perencanaan tata ruang 

membutuhkan data yang akurat agar 

memperoleh hasil yang sesuai dengan 

kondisi faktual. Data-data pada lingkup 

kota akan selalu membutuhkan dukungan 

dari lingkup data yang ada di bawahnya. 

Kelurahan sebagai birokrasi level 

terbawah di sebuah kota, menjadi ujung 

tombak keakuratan dan ketepatan data 

baik data fisik maupun non fisik. Hal ini 

menemukan kendala akan rendahnya 

kemampuan aparat kelurahan dalam 

menguasai teknologi. Dalam hal ini 

teknologi informasi akan sangat 

membantu dalam proses perolehan dan 

pengolahan data baik spasial maupun non 

spasial.  

 Aparat kelurahan membutuhkan pelatihan

akan teknologi Sistem Informasi Geografi

yang nantinya bermanfaat untuk

memperbaharui data di level kelurahan

dan menyajikannya dalam gambar/peta

spasial yang komunikatif dan faktual. Pada

saat ini, seringkali data spasial tidak sesuai

dengan kondisi sebenarnya karena tidak

dibuat pada skala lingkungan, sehingga

perubahan-perubahan yang terjadi pada

unit perencanaan yang terkecil 

(neighborhood planning) tidak 

teridentifikasi. Kemampuan aparat 

kelurahan dalam mengoperasikan sistem 

informasi geografis akan membuka 

wawasan aparat untuk penataan sistem 
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data pemerintahan. Kemampuan ini juga 

akan bisa meningkatkan keterlibatan 

masyarakat dalam membentuk sistem 

data yang akurat, faktual, dan membuka 

kesempatan aparat kelurahan dan 

masyarakat untuk bekerja sama untuk 

meningkatkan kualitas perencanaan pada 

skala lingkungan (neighborhood

planning). 

 Mitra dalam pengabdian ini adalah

Kelurahan Purwodiningratan dan

Kelurahan Sewu. Permasalahan prioritas

yang dialami mitra adalah keterbatasan

sumberdaya manusia dan perangkat lunak

sistem informasi geografis kelurahan yang

mengintegrasikan informasi keruangan

mengenai pemanfaatan ruang dengan

arahan pemanfaatan ruang Kota Surakarta

yang ada di RTRW Kota Surakarta. Hal ini

mengindikasikan tidak adanya integrasi

data spasial dalam perencanaan di Kota

Surakarta, mengingat kelurahan

merupakan unit pemerintahan terkecil

yang paling memahami perubahan kondisi

keruangan di wilayahnya. Selain itu,

meskipun mitra sudah memiliki peralatan

pendukung namun tidak pada spesifikasi

yang baik untuk sebuah sistem informasi

geografis. Mitra juga belum memiliki

sistem informasi dan belum melakukan

pembaharuan data secara berkala.

Tujuan Memberikan difusi inovasi teknologi berupa 

penyusunan sistem informasi geografis 
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kelurahan beserta metadata keruangan 

Kelurahan terkait serta mengadakan 

workshop pembaharuan dan penggunaan 

data sebagai solusi dari permasalahan mitra 

dalam mewujudkan pelayanan publik yang 

efektif. 

Proses 1. Penyusunan sistem informasi geografis

kelurahan;

2. Instalasi sistem informasi pada perangkat

komputer di Kantor Kelurahan; dan

3. Workshop pembaharuan dan penggunaan

data pada sistem informasi geografis

kelurahan.

Output  Sistem aplikasi sederhana yang

menggunakan perangkat keras berupa

satu set komputer dan outputnya berupa

peta potensi dapat dicetak melalui printer

yang terkoneksi dengan sistem.

 Penyerahan 1 set personal computer 

untuk tiap Kelurahan dengan spesifikasi

yang mampu mendukung operasionalisasi

pengembangan database berbasis

geospasial. Setiap PC akan dilengkapi

dengan software ArcGIS 10.3 sebagai

instrumen pengolah dan penyaji data

geospasial Kelurahan.

 Kegiatan workshop penggunaan Sistem

Informasi Geografis Kelurahan pada

pegawai dan masyarakat Kelurahan mitra

yang ditunjuk. Kegiatan tutorial ini

merupakan transfer pengetahuan dan

keahlian kepada mitra untuk memastikan

bahwa teknologi yang ditransfer melalui
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PKM ini dapat terus digunakan, 

diperbaharui dan bahkan dikembangkan 

pada fungsi-fungsi analisis keruangan 

yang penting dalam pengambilan 

keputusan pembangunan pada masa yang 

akan datang. Pengguna sistem informasi 

geografis kelurahan adalah aparat yang 

melakukan pelayanan publik yang terkait 

dengan data potensi Kelurahan dan 

pemanfaatan ruang, serta masyarakat 

Kelurahan yang memiliki informasi tentang 

dinamika pemanfaatan ruang. 

7. Penyusunan Profil Sentra (Klaster) Permata Kota

Surakarta

Tahun 2018 

Sumber Dana BAPPPEDA KOTA SURAKARTA 

Tim Pengabdi Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D 

Rufia Andisetyana Putri, ST, MT 

Hakimatul Mukaromah, ST, MT 

Mitra BAPPPEDA Kota Surakarta 

Latar Balakang Penelitian MP3EI dengan Judul Grand 

Design Pengembangan  “Kampung Wisata 

Industri Jayengan” sebagai Upaya 

Percepatan Pembangunan Ekonomi 

Kawasan Berbasis Lokalitas, sebagai produk 

penelitian, oleh Pemerintah Kota Surakarta 

merasa perlu untuk dibuat sebagai Dokumen 

Rencana Strategis Pembangunan Kota. 

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis 

Pembangunan Kota maka akan menjadi arah 
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pengembangan dinas-dinas terkait dalam 

bersama-sama mengembangkan JKP. 

Tujuan Menyusun profil sentra (kluster) permata 

JKP  

Proses 1. Persiapan

2. Identifikasi data fisik, sosial, ekonomi di

JKP

3. Mengadakan FGD dengan sinas Terkait

untuk verifikasi dan perluasan data

4. Mengkompilasi data

5. Menganalisis data dengan analisis SWOT

6. Menyusun strategi pengembangan 

kawasan

7. Mensosialisasikan draft profil dan

strategi dalam FDG dengan dinas terkait

8. Penyusunan laporan akhir

Output Tersusunnya profil sentra (kluster) permata 

JKP  

8. Pelatihan Pengelolaan Website Jayengan Kampung

Permata sebagai Media Publikasi

Tahun 2017 

Sumber Dana - 

Tim Pengabdi Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D 

Rufia Andisetyana Putri, ST, MT 

Hakimatul Mukaromah, ST, MT 

Mitra Forum Jayengan Kampung Permata (FJKP) 

Latar Balakang Pengembangan Jayengan Kampung 

Permata sebagai ikon baru kampung wisata 

berbasis industri kreatif menuntuk 

masyarakat untuk mengembangkan diri. 

Salah satunya melalui teknologi informasi 
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dan media pemasaran kampung. Website 

Kampung merupakan salah satu media 

untuk mempromosikan kampung dan 

produk permata sebagai atraksi utama JKP 

yang perlu updating dari waktu ke waktu. 

Untuk itu diperlukan pelatihan website 

Jayengan Kampung Permata  

Tujuan Memberi pengembangan kapasitas pada 

Forum Jayengan Kampung Permata di dalam 

menghadapi perkembangan kampung 

sebagai Kampung Wisata 

Proses 1. Persiapan dan mengundang nara 

sumber pelatih Web site

2. Pembuatan materi Pelatihan

3. Pelaksanaan Pelatihan Web site

4. Monitoring dan Evaluasi

Output Terbentuknya Web Site Jayengan Kampung 

Permata 

9. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Kelurahan

dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis

Informasi Geospasial

Tahun 2017 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Pengabdi Rufia Andisetyana Putri, ST, MT 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T. 

Mitra Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan 

Jebres 

Latar Balakang  Pemanfaatan teknologi informasi dalam

pelayanan publik berupa digitasi data dan

dokumen pelayanan sudah menjadi salah

satu indikator kinerja Pemerintah yang
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langsung dinilai oleh masyarakat. 

Tampilan digital data menjadikan proses 

penyimpanan, pembaharuan dan 

penambahan jauh lebih efisien dan mudah 

diakses kembali, sehingga memudahkan 

dalam mendukung proses pengambilan 

keputusan dimana data menjadi input 

utama dalam pertimbangannya. Hal ini 

berarti penyediaan sistem data berbasis 

digital dapat meningkatkan efektivitas 

pelayanan publik pemerintah kepada 

masyarakat, mulai dari unit pemerintahan 

formal terkecil. 

 Tingginya pertumbuhan pemanfaatan

ruang perkotaan dengan kompleksitas

konflik didalamnya membutuhan

instrumen pengendalian yang bersifat

detail, adaptif dan spasial. Instrumen

pengendalian pemanfaatan ruang

membutuhkan satu sistem basis data yang

dapat diperbaharui dan digunakan secara

dengan efisien. Kelurahan merupakan

satuan administrasi formal terkecil di

Kabupaten/Kota, sehingga berperan

penting sebagai garda depan basis data

dan informasi perkotaan. Oleh sebab itu,

pendataan potensi Kelurahan di kawasan

perkotaan merupakan elemen penting

dalam proses pengendalian pemanfaatan

ruang perkotaan.

 Mitra dalam pengabdian ini adalah

Kelurahan Pucangsawit dan Kelurahan

Jebres. Pada saat ini, pendataan



71 

pemanfaatan ruang perkotaan di kedua 

kelurahan mitra oleh aparat masih 

menggunakan basis data konvensional 

yang belum berbasis data digital. Untuk 

mewujudkan efektivitas pelayanan publik 

Kelurahan, diperlukan pengembangan 

kapasitas Kelurahan dalam pemetaan 

wilayah melalui sistem informasi 

geospasial. Hal ini juga untuk memastikan 

pendataan pemanfaatan ruang perkotaan 

yang dinamis dilakukan dengan bantuan 

satu sistem basis data yang dapat 

diperbaharui dengan efisien dan mudah 

digunakan. 

Tujuan Menyusun sistem informasi geografis 

kelurahan beserta metadata keruangan 

Kelurahan terkait serta mengadakan tutorial 

pembaharuan dan pengunaan data sebagai 

solusi dari permasalahan mitra dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang efektif. 

Proses 1. Penyusunan sistem informasi geografis

kelurahan;

2. Instalasi sistem informasi pada 

perangkat komputer di Kantor 

Kelurahan, dan

3. Tutorial pembaharuan dan penggunaan

data pada sistem informasi geografis

kelurahan.

Output 1. Peta Kelurahan dengan seluruh atribut

peta sesuai kebutuhan mitra, dalam

bentuk cetak dan digital berbasis ArcGIS

2. Serah Terima dan Instalasi Perangkat

Penunjang Sistem Informasi Geografis
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Kelurahan. Masing-masing kelurahan 

memperoleh perangkat keras 

(hardware) dan juga perangkat lunak 

(software) yang sudah terinstalasi, 

sebagai berikut : 

 set perangkat computer;

 sistem informasi geografis kelurahan

berbasis ArcGis, dan

 poster peta Kelurahan dengan

seluruh atribut peta sesuai kebutuhan

mitra.

3. Kegiatan Tutorial Pembaharuan dan

Penggunaan Data Geospasial dalam 

Sistem Informasi Geografis. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan 

kemampuan aparat dan masyarakat, 

baik Kelurahan Jebres maupun 

Kelurahan Pucangsawit, untuk 

melakukan pembaharuan dan 

penggunaan data pada peta yang telah 

diberikan oleh Tim Pengabdi. Kegiatan 

tutorial ini diikuti oleh 6 aparat 

pemerintah dan anggota masyarakat 

pada masing-masing Kelurahan mitra. 

Kegiatan tutorial dilaksanakan di 

Laboratorium Komputer, Program Studi 

Teknik Sipil UNS. 
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10. Narasumber Pada Sosialiasasi Perundang-

Undangan Bidang Perumahan pada Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan 

Pertanahan Pemerintah Kota Surakarta 

Tahun 2017 

Sumber Dana APBD Kota Surakarta 

Tim Pengabdi Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D 

Mitra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Surakarta 

Latar Balakang Perlunya Sosialiasasi Perundang-Undangan 

Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 

Pemerintah Kota Surakarta mendorong 

Pememerintah Kota Surakarta untuk 

mengadakan Seminar Sosialiasasi 

Perundang-Undangan Bidang Perumahan 

pada Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, dan Pertanahan Pemerintah 

Kota Surakarta 

Tujuan Mensosialisasika Perundang-Undangan 

Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 

Pemerintah Kota Surakarta 

Proses 1. Penyusunan TOR kegiatan

2. Pengiriman undangan ke nara sumber

3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Output Tersosialiasasikannya Perundang-Undangan 

Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan 

Pemerintah Kota Surakarta 
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11. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Kelurahan

dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis

Informasi Geospasial

Tahun 2017 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Pengabdi Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

Erma Fitria Rini, S.T., M.T. 

Mitra Kota Surakarta (Kelurahan Jebres dan 

Kelurahan Pucangsawit) 

Latar Balakang  Salah satu indikator kinerja Pemerintah

Kelurahan dalam menjalankan pelayanan

publik adalah kemampuannya

memanfaatkan informasi geospasial yang

bersifat faktual dan dapat diakses sesuai

kebutuhan penggunaannya

 Kurangnya kapasitas aparat kelurahan

dalam mengoperasikan sistem informasi

Tujuan  Meningkatkan kapasitas aparat kelurahan

dalam mengoperasikan SIG

 Penggunaan teknologi informasi

geospasial yang mudah diakses dan

diperbaharui datanya dapat memperbesar

peluang keterlibatan masyarakat dalam

kegiatan pembangunan

Proses 1. Identifikasi permasalahan dna kebutuhan

kelurahan akan sistem informasi berbasis

spasial

2. Observasi lapangan

3. Penyusunan Sistem Informasi Geografis

kelurahan

4. Workshop dan pelatihan SIG
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Output Peta berbasis SIG kelurahan yang mudah 

diakses dan diupdate 

12. Evaluasi RPJMD Kab. Brebes 2016

Tahun 2016 

Sumber Dana Kab. Brebes 

Tim Pengabdi Dr. Murtanti Jani Rahayu dan Tim PIPW LPPM 

UNS 

Mitra Kab. Brebes 

Latar Balakang  Perubahan regulasi perencanaan 

pembangunan daerah 

 Perubahan kondisi daerah yang sangat

dinamis

 Pentingnya peningkatan capaian kinerja

pemerintah daerah

Tujuan Mengetahui capaian kinerja pemerintah 

daerah Kab. Brebes di pertengahan masa 

kepemimipinan kepala daerah terpilih 

Proses 1. Identifikasi capaian kinerja s.d tahun 2015

semua SKPD

2. Menganalisis kesesuaian capaian dengan

target dalam RPJMD

3. Menentukan rekomendasi penyelesaian

masalah yang menjadi kendala

pencapaian kinerja

Output Capaian kinerja Kabupaten Brebes s.d tahun 

2015 sudah cukup baik 
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13. Pengembangan Database Informasi Kelurahan

melalui Pemetaan Kolaboratif

Tahun 2016 

Sumber Dana PNBP UNS 

Tim Pengabdi Dr. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. 

Rufia Andisetyana Putri, S.T., M.T. 

Isti Andini, S.T., M.T. 

Mitra Kota Surakarta (Kel. Punggawan dan Kel. 

Timuran) 

Latar Balakang  Salah satu indikator kinerja Pemerintah

Kelurahan dalam menjalankan pelayanan

publik adalah kemampuannya

memanfaatkan informasi geospasial yang

bersifat faktual dan dapat diakses sesuai

kebutuhan penggunaannya

 Kurangnya kapasitas aparat kelurahan

dalam mengoperasikan sistem informasi

Tujuan  Meningkatkan kapasitas aparat kelurahan

dalam mengoperasikan SIG

 Penggunaan teknologi informasi geospasial

yang mudah diakses dan diperbaharui

datanya dapat memperbesar peluang

keterlibatan masyarakat dalam kegiatan

pembangunan

Proses 1. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan

kelurahan akan sistem informasi berbasis

spasial

2. Observasi lapangan

3. Penyusunan Sistem Informasi Geografis

kelurahan

4. Workshop dan Pelatihan SIG

Output Peta berbasis SIG kelurahan yang mudah 

diakses dan diupdate 



77 

 

Publikasi sebagai salah satu output kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan 
kontribusi yang lebih luas dalam ranah ilmu perencanaan 
wilayah dan kota. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, 
masing-masing anggota peer group telah berhasil menghasilkan 
berbagai publikasi ilmiah yang diterbitkan melalui jurnal 
nasional dan internasional yang bereputasi, prosiding seminar 
nasional dan internasional, atau dalam bentuk buku.  

JURNAL 

Tahun Judul Artikel Ilmiah Authors Issue 

2021 Shared Water Resources in 
Decentralized City Regions: 
Mixed Governance 
Arrangements in Indonesia 

P Rahayu 
J Woltjer 
T Firman 

Urban Water 
Journal-Forthcoming 

2021 New Patterns of 
Urbanization in Indonesia: 
Emergence of Non-
Statutory Towns and New 
Extended Urban Regions. 

F H 
Mardiansjah 
P Rahayu 

D Rukmana 

Environment and 
Urbanization Asia, 12 

(1): 11-26. 

2021 Ecocultural City – How 
Actual is This Concept 
In The Era of Disruption 
of Pandemic Covid 19? 

W Astuti 
R A Putri 

H Mukaromah 
M J Rahayu 
P Rahayu 
E F Rini 
I Andini 

Journal of 
Architecture and 

Environment, 20 (1) 

2021 Decision Making in The 
Culture and Creative 
Industries Environment: 
Lessons from The Cultural 
Village 

C T Permana 
B Harsanto 

Management and 
Business Review, 6 

(1): 1-11 

PUBLIKASI

77 

https://iptek.its.ac.id/index.php/joae/issue/view/678
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Tahun Judul Artikel Ilmiah Authors Issue 

2021 Persepsi Aparat dan 
Masyarakat pada 
Implementasi Teknologi 
Geospasial dalam Efisiensi 
Pelayanan Skala Kelurahan 

R A Putri 
M J Rahayu 
P Rahayu 
E F Rini 

Region: Jurnal 
Pembangunan 
Wilayah dan 
Perencanaan 

Partisipatif, 16 (1) 

2021 Dampak Kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam 
Pengelolaan PKL di Kota 
Jakarta, Bandung dan 
Surabaya 

M J Rahayu Jurnal Tata Loka 
23 (2)  

2021 Persepsi aparat dan 
masyarakat pada 
implementasi teknologi 
geospasial dalam efisiensi 
pelayanan skala kelurahan 

R A Putri 
M J Rahayu 
P Rahayu 
E F Rini 

Region: Jurnal 
Pembangunan 
Wilayah dan 
Perencanaan 

Partisipatif, 16 (1) 

2021 Modal sosial dalam upaya 
pengelolaan sampah 
berkelanjutan di Kampung 
Iklim Joyotakan Surakarta 

H Mukaromah 
Kusumastuti 

Region: Jurnal 
Pembangunan 
Wilayah dan 
Perencanaan 

Partisipatif 16 (1), 
83-91

2020 The consumption of  
tradition  and  heritage 
areas  in  the  Grebeg  
Sudiro  event  in  
Surakarta.   

O R 
Rahmatullah  O 

Purwani 
P Rahayu 

International Journal 
of Built  Environment  

and Sustainability,  
7 (3): 49-58 

2020 Sustainable City Planning 
Concepts and Practices in 
Emerging Economies: A 
Systematic Review 

C T Permana 
B Harsanto 

The Journal of 
Indonesia 

Sustainable 
Development 

Planning, 1 (1) 

2020 Sustainability-oriented 
innovation (SOI) in the 
cultural village: an actor-
network perspective in the 
case of Laweyan Batik 
Village 

B Harsanto 
C T Permana 

Journal of Cultural 
Heritage 

Management and 
Sustainable 

Development: 2044-
1266 
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Tahun Judul Artikel Ilmiah Authors Issue 

2020 Enhancing Farmer’s Well 
Being Through the 
Agriculture Land Provisions 
in West Nusa Tenggara 

B R 
Aprildahadi 

C T Permana 
S T E 

Wishnutama 

GeoEco, 7 (2): 188-
202 

2020 Kebutuhan Lahan 
Pertanian Minimum untuk 
Kesejahteraan Petani di 
Pulau Sumatera 

B R 
Aprildahadi 

C T Permana 
S T E 

Wishnutama 

Journal of Science 
and Applicative 

Technology,  
5 (1): 116-125 

2020 Citra Kawasan Manahan 
Kota Surakarta Sebagai 
Lokasi Stabilisasi PKL 

M J Rahayu 
I Buchori 

R Widjajanti 
R A Putri 
E F Rini 

Jurnal Tata Loka, 
22 (1) 

2020 Upaya penataan 
lingkungan sosial dan 
ekonomi PKL di Kota 
Surakarta berdasarkan 
tipologi lokasi Stabilisasi 
Surakarta 

M J Rahayu 
I Buchori 

R Widjajanti 

Jurnal Wilayah dan 
Lingkungan, 

8 (1) 

2020 Strategi Menuju Kampus 
Berkelanjutan (Studi 
Kasus: Fakultas Teknik, 
Universitas Sebelas Maret) 

H Mukaromah Jurnal Penataan 
Ruang, (15) 1 

2019 Understanding 
Sustainability-Oriented 
Innovation (SOI) using 
network perspective in Asia 
Pacific and ASEAN: a 
systematic review 

B Harsanto 
C T Permana 

Journal of ASEAN 
Studies, 7 (1): 1-17 

2019 Water governance in 
decentralizing urban 
Indonesia 

P Rahayu 
J Woltjer 
T Firman 

Urban Studies, 56 
(14) 

2019 Water adequacy of  
Surakarta:   Is   it   prone  
to vulnerability? 

P Rahayu 
E F Rini 

Soedwiwahjono 

Environment and 
Urbanization Asia, 10 

(1): 81-98 
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Tahun Judul Artikel Ilmiah Authors Issue 

2019 Housing Tenure Security 
In RTLH Program Of 
Surakarta Indonesia- 
How Can It Contribute 
To Achieve Sustainable 
Development Goals Of 
Post-2015 Agenda? 

W Astuti Architecture & 
Environment, 
18 (1): 1-14 

2019 Domestic Water Adequacy 
of 
Surakarta, Indonesia:  
Is it Prone to Vulnerability? 

P Rahayu 
E F Rini 

Soedwiwahjon
o 

Environment and 
Urbanization Asia, 10 

(1) 

2019 Mapping The Alternative 
Location’s Of Streat Vendor 
Stabilization in Surakarta 
Indonesia 

M J Rahayu 
I Buchori 

R Widjajanti 
R A Putri 

Geoplanning,  
6 (2) 

2019 The Need For The 
Improvement Of Streat 
Vendors (Svs) 
Management In Public 
Spaces At Surakarta City 

M J Rahayu 
I Buchori 

R Widjajanti 

Planning Malaysia 
Journal, 17 (2) 

2019 Kolaborasi Stakeholder 
Kelurahan dalam 
Perencanaan dan 
Pembangunan melalui 
Integrasi Informasi 
Geografis 

E F Rini 
H Mukaromah 
M J Rahayu 

Region: Jurnal 
Pembangunan 
Wilayah dan 
Perencanaan 
Partisipatif, 

14 (2) 

2018 Community-Based Rural 
Tourism In Inter-
Organizational 
Collaboration: How Does It 
Work Sustainably? Lessons 
Learned From Nglanggeran 
Tourism Village, 
Gunungkidul Regency, 
Yogyakarta, Indonesia 

A Manaf 
N Purbasari 

M Damayanti 
N Aprilia 
W Astuti 

Sustainability,  
10 (7): 1-18 

2018 Dual Formal and Informal 
Transport Modes towards 
Quasi-Seamless Transit in 
a Developing City 

A S Permana 
G K Sinniah, 
R P Utomo, 
R A Putri 

International Journal 
of Built Environment 
and Sustainability,  

5 (3) 
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Tahun Judul Artikel Ilmiah Authors Issue 

2018 Mapping the Alternative 
Locations of Street Vendor 
Stabilization in Surakarta, 
Indonesia 

M J Rahayu 
I Buchori 

R Widjajanti 
R A Putri 

Geoplanning: Journal 
of Geomatics and 
Planning, 6 (1) 

2018 Identifikasi Bias dalam 
Pemetaaan Konvensional 
pada Skala Lingkungan: 
Studi kasus Kelurahan 
Sewu dan 
Purwodiningratan 

R A Putri 
P Rahayu 

Region : Jurnal 
Pembangunan 
Wilayah dan 
Perencanaan 
Partisipatif, 

14 (1) 

2018 Citra Kawasan Manahan 
Kota Surakarta Sebagai 
Lokasi Stabilisasi PKL 

M J Rahayu 
I Buchori 

R Widjajanti 
R A Putri 
E F Rini 

Jurnal Tataloka, 
22 (1) 

2018 Persepsi aparat dan 
masyarakat pada 
implementasi teknologi 
geospasial dalam efisiensi 
pelayanan skala kelurahan 

R A Putri 
 E F Rini 

M J Rahayu 
P Rahayu 

Region: Jurnal 
Pembangunan 
Wilayah dan 
Perencanaan 
Partisipatif, 

16 (1) 

2018 Vegetation Typology on 
Land Use in Supporting 
Surakarta City Sustainable 
Development 

E F Rini 
R A Putri 

D A Nugraheni 

Arsitektura: Jurnal 
Ilmiah Arsitektur dan 
Lingkungan Binaan, 

16 (2) 

2017 Integrated Planning Model 
Of Creative Industry-Based 
Kampung Tourism In 
Jayengan Surakarta, 
Indonesia 

W Astuti 
A S Permana 

Qomarun 
A Fabela 
R A Putri 

Planning Malaysia 
Journal, 15 (3) 

2017 Challenging Potency Of 
Jayengan : New 
Opportunity For 
Development Of 
Sustainable Jewelry 
Creative Industrial 
Kampung-Based Tourism 
In Surakarta 

W Astuti 
A S Permana 

Qomarun 
A Fabela 
R A Putri 

D W Astuti 

Geoplanning- Journal 
of Geomatics and 
Planning, 4 (2) 
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Tahun Judul Artikel Ilmiah Authors Issue 

2017 Waterfront Development 
Concepts In Indonesia 
From The Perspective Of 
Urban Planning And 
Environmental 
Sustainability  

A S Permana 
W Astuti 
Erianto 

International Journal 
Of Built Environment 
And Sustainability,  

4 (3): 146-155 

2017 Kapasitas Sumber Daya 
Kelurahan dalam 
Meningkatkan Pelayanan 
Publik Berbasis Informasi 
Geospasial 

R A Putri 
E F Rini 
I Andini 

Region: Jurnal 
Pembangunan 
Wilayah dan 
Perencanaan 
Partisipatif, 

12 (2) 

2017 Spatial Transformation of 
Surakarta’s Peripheral 
Rural Villages Under InSitu 
Urbanization Phenomenon: 
The Case of Gentan Village 

L Sparingga 
G Yudana 
E F Rini 

Geoplanning: Journal 
of Geomatics and 
Planning, 4 (1) 

2016 Understanding the 
Acceptance of Local Public 
Officers on Computer-
based Urban Spatial 
Information System 

I Andini 
M J Rahayu 

International Journal 
Of Built Environment 
And Sustainability, 

3 (1) 

2016 Evaluating Public Officer’s 
Acceptance on Computer 
Based Geographical 
System 

I Andini 
M J Rahayu 

International Journal 
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