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RINGKASAN 
 

DINI MAULIDIA, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, 

Universitas Brawijaya, Desember 2011, Evaluasi Pasca Huni Korban Bencana Lumpur 

Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village, dosen pembimbing Dian Kusuma 

Wardhani, ST., MT. dan Mustika Anggraeni ST. M.Si. 

Permukiman baru yang telah disiapkan untuk korban bencana lumpur Sidoarjo 

adalah Perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) terletak di Desa Jati dan Desa 

Sumput, Kecamatan Sidoarjo, saat ini korban yang bermukim di KNV akan memasuki 

tahun ke tiga. Kecenderungan yang ditemukan di perumahan pasca-bencana adalah 

pemenuhan kebutuhan hunian yang cepat dan murah serta memiliki perbedaan 

karakteristik dengan hunian sebelumnya, sehingga dilakukan kajian mengenai evaluasi 

pasca huni.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi evaluasi pascahuni, mengetahui 

tingkat keberhasilan pembangunan permukiman untuk korban bencana lumpur Sidoarjo 

di Perumahan KNV serta rekomendasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

averages and measures of central tendency serta Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dan pembobotan.  

 Hasil dari penelitian ini adalah tingkat keberhasilan pembangunan permukiman 

yaitu 3,11 berada di interval ketiga yaitu 2,61 – 3,40 dengan klasifikasi tingkat 

keberhasilan pembangunan permukimannya adalah cukup berhasil. Sedangkan untuk 

rekomendasi pada elemen teknis, sub variabel yang diperbaiki adalah, kualitas kontrol 

kebisingan antar ruang, kualitas dinding luar, kualitas penyelesaian interior (lantai, 

dinding, dan plafon) , sub variabel yang dipertahankan kualitas kontrol kebisingan antar 

rumah, kualitas atap rumah, kualitas penghawaan, kualitas penerangan, tingkat 

pengamanan kebakaran dan kualitas rancangan struktur bangunan. Rekomendasi pada 

elemen fungsional, kualitas jalur sirkulasi atau aksesibilitas di dalam rumah diperbaiki 

dan perubahan dan renovasi dipertahankan. Rekomendasi pada elemen perilaku, sub 

variabel yang diperbaiki adalah Environmental Perception, sedangkan yang 

dipertahankan adalah penggunaan bangunan serta image and meaning. 
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