
 

ANALISIS PROSES PEMBINGKAIAN (FRAMING PROCESS) GERAKAN 

FORUM JUANG TAMANSARI BANDUNG DALAM MENOLAK 

PEMBANGUNAN RUMAH DERET TAMANSARI KOTA BANDUNG  

(2017-SEPTEMBER 2019) 

 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik 

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama 

Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan 

 

Oleh: 

Eslina Limbong 

NIM 155120500111047 

 

 

 

 

 

 
JURUSAN POLITIK, PEMERINTAHAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL 

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 

2019



 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PERSETUJUAN .................................................................................. i 

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................. ii 

HALAMAN PERNYATAAN............................................................................. iii 

LEMBAR MOTIVASI ....................................................................................... iv 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... v 

ABSTRAK ......................................................................................................... ix 

ABSTRACT ........................................................................................................ x 

DAFTAR ISI ...................................................................................................... xi 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xiii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv 

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................... xv 

BAB I .................................................................................................................. 1 

PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang....................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 8 

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................... 8 

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................. 8 

TINJAUAN KONSEPTUAL ............................................................................. 10 

2.1 Konsepsi Gerakan ..................................................................................... 10 

2.2 Gerakan Sosial Baru ................................................................................. 10 

2.2.1 Proses Pembingkaian (Framing Process) ........................................... 14 

2.3 Kerangka Berpikir .................................................................................... 20 

2.4 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 21 

METODE PENELITIAN ................................................................................... 25 

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian ........................................................... 25 

2.2 Fokus Penelitian .................................................................................. 26 

2.3 Lokasi Penelitian ................................................................................. 26 

2.4 Sumber Data ........................................................................................ 26 

3.4.1 Data primer ........................................................................................ 26 

3.4.2 Data Sekunder .................................................................................... 27 

2.5 Teknik Penentuan Informan ................................................................. 27 

2.6 Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 28 

3.6 Teknik Analisis Data ................................................................................ 36 



 

xii 
 

BAB IV ............................................................................................................. 38 

GAMBARAN UMUM ...................................................................................... 38 

4.1 Gambaran Umum Kelurahan Tamansari Bandung ............................... 38 

4.1.1 Gambaran Geografis Kelurahan Tamansari ................................... 38 

4.1.2 Gambaran Sosial dan Budaya Tamansari ...................................... 39 

4.1.3 Gambaran Kelembagaan Tamansari .............................................. 43 

4.1.4 Gambaran RW 11 Tamansari Bandung ......................................... 46 

4.2 Sejarah Tanah Tamansari ..................................................................... 49 

4.3 Kebijakan Rumah Deret Tamansari Bandung ....................................... 51 

BAB V ............................................................................................................... 58 

PEMBAHASAN ................................................................................................ 58 

5.1 Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung Sebagai Gerakan Sosial Baru 

(New Sosial Movement) .................................................................................. 58 

5.2 Proses Pembingkaian Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung ........ 60 

5.2.1 Diagnostic Framing ...................................................................... 61 

5.2.2 Prognostic Framing ...................................................................... 70 

5.2.3 Motivational Framing ................................................................... 87 

5.3 Analisis Keberhasilan Proses Pembingkaian Gerakan Sosial Forum Juang 

Tamansari Bandung ........................................................................................ 94 

BAB VI ............................................................................................................. 99 

PENUTUP ......................................................................................................... 99 

6.1 Kesimpulan .............................................................................................. 99 

6.2 Keterbatasan Penelitian ...................................................................... 100 

6.3 Saran ...................................................................................................... 101 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 104 

LAMPIRAN .................................................................................................... 107 

 

  



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak lepas dari berbagai macam 

permasalahan kemiskinan, salah satu aspek yang masih menjadi pekerjaan rumah 

pemerintah adalah masalah pembangunan. Masalah pembangunan di Indonesia 

adalah terletak pada disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Hal tersebut dapat 

dilihat dari pembangunan infrastruktur maupun dari segi aktivitas perekonomian 

wilayah. Yang dicermati dari penelitian ini adalah mengenai pembangunan 

infrastruktur daerah perkotaan. Masalah yang kemudian disoroti merupakan adanya 

kemiskinan ditengah-tengah kota atau yang dikenal dengan sebuatan slum area. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “kumuh” adalah cemar (tentang 

wilayah, kampung, dan sebagainya); kotor.1 Kekumuhan kota diakibatkan oleh 

tingkat urbanisasi yang tinggi, fenomena pertumbuhan penduduk yang disebabkan 

oleh migrasi dari desa ke kota tidak selalu berdampak baik, karena tidak selalu 

diimbangi dengan ruang perkotaan sehingga menimbulkan semakin luasnya 

wilayah perumahan dan permukiman kumuh. Bila dikaji lebih jauh, kekumuhan 

mencakup 3 kondisi yakni mengenai fisik, sosial-ekonomi serta budaya dari suatu 

permukiman tersebut. umumnya, kondisi fisik yang sering kita jumpai adalah 

bangunan yang rapat, jalanan yang tidak teratur serta sampah yang tidak dikelola 

secara benar. Kemudian selanjutnya adalah kondisi sosial ekonominya adalah 

rendahnya pendapatan serta budaya yang masih apatis.  

 
1 Anonim. “Pengertian Kumuh”, yang diakses dari KBBI.web.id pada tanggal 10 februari 2019 
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Dalam portal website ciptakarya.pu.go.id memuat tentang jumlah penduduk 

global di kawasan perkotaan pada tahun 2030 akan mencapai hingga 60%, dan pada 

tahun 2050 akan mencapai 70%. Jumlah kota yang memiliki penduduk lebih dari 1 

juta jiwa akan mencapai 450 kota, dengan lebih dari 20 kota sebagai megacity, 

dengan penduduk melampaui 10 juta jiwa.2 Hal tersebut diakibatkan oleh datangnya 

penduduk dari daerah untuk mencari lapangan pekerjaan ke kawasan perkotaan 

yang identic dengan pusat-pusat kegiatan. Disamping pertumbuhan penduduk 

perkotaan yang dari tahun ketahun akan semakin meningkat, kota sendiri juga 

belum siap dalam sistem perkotaan dalam hal mengatur sistem tata ruang kota guna 

mengakomodasi perkembangan kegiatan kota termasuk didalamnya adalah 

penerimaan, pengaturan dan pendagunaan para pendatang. Akibatnya munculnya 

aktivitas yang sangat heterogen dan tidak dalam sistem perencanaan perkotaan 

hingga terjadinya kesenjangan antara ruang dan populasi penduduk. Hal inilah yang 

dapat membentuk permukiman kumuh. 

Maka berdasarkan permasalahan tersebut diatas, pemerintah melakukan 

penanggulangan kemiskinan tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah 

mengeluarkan kebijakan sebagai solusi untuk pemukiman kumuh yakni 

pembangunan kembali meta ruang yang dianggap pemeritah menjadi lebih baik. 

Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat Dalam Progam Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berguna 

untuk penataan lingkungan serta menyediakan rumah yang layak huni dan 

berkelanjutan dengan gerakan 100-0-100 dengan sumber pendanaannya dari World 

 
2 Anonim.2016. Permukiman Kumuh dan Upaya Penangananya. Yang diakses dari 

ciptakarya.pu.go.id pada tanggal 10 Mei 2019 
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Bank. Slogan tersebut artinya ialah angka 100 adalah layanan 100% akses air 

minum dan sanitasi yang layak kemudian angka 0 adalah tidak ada kawasan kumuh.  

Program Kotaku ini juga membangun platform kolaborasi yakni dengan 

meningkatan fungsi dan peran pemerintah daerah serta melibatkan partisipasi 

masyarakat. Program Kotaku tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia yang 

tersebar di 269 kabupaten/kota, 11.067 desa/kelurahan dan sasaran program Kotaku 

sebagai lokasinya adalah seluas 23.656 hektare.  

Dalam pengimplementasian program ini, sesuai dengan tujuannya akan 

meningkatkan  kualitas, mengelola dan mencegah munculnya permukiman kumuh. 

Kegiatan ini meliputi pembangunan infrastruktur serta mendampingi sosial 

ekonomi masyarakat di lokasi permukimah kumuh.  Maka dalam penulisan ini, 

sasaran penulisa adalah Kota Bandung. 

Menurut website Kotaku, pesebaran wilayah kumuh di Jawa Barat seluas 

3.287.6 ha.  Di Bandung sendiri program Kotaku menargetkan untuk mengentaskan 

699 ha wilayah kumuh pada tahun 2018.  Berdasarkan informasi dari humas 

Bandung sendiri, program Kotaku mendapatkan Bantuan Dana Investasi (BDI) dari 

pemerintah pusat sebesar Rp 53,7. Hingga pada tahun 2017, program Kotaku sudah 

berhasil diselesaikan seluas 215 ha.3 

Selama masa kepemimpinan Ridwan Kamil, Kota Bandung banyak mendapat 

penghargaan di kancah nasional maupun internasional.  Beberapa penghargaan 

yang diterima kota Bandung pada ajang penghargaan Indonesia’s Attarctiveness 

Award (IAI) diantaranya adalah penghargaan dari indonesiaattractiveness-award 

menunjukkan, Kota Bandung menjadi kota nomor satu sebagai kota terbaik dengan 

 
3 Ibid. Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). 
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Index Total 90.19 kriteria platinum. Nomor satu untuk kategori pariwisata dengan 

index pariwisata 95.30 di atas Kota Denpasar dengan index pariwisata 87.65 dan 

Kota Yogyakarta dengan index pariwisata 85.68. Nomor dua sebagai kota terbaik 

untuk kategori infrastruktur dengan index infrastruktur 99.21 di bawah Kota 

Surabaya dengan index infrastruktur 99.66. Kemudian yang terakhir adalah kota 

terbaik per region dengan index total 90.19 tertinggi dari kota manapun di 

Indonesia.4 

Namun dari beberapa penghargaan tersebut, Kota Bandung belum lepas dari 

masalah kemiskinan. Menurut bandungkota.bps.go.id, jumlah kemiskinan kota 

adalah sebagai berikut:5 

Tabel 1. 1  

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman kemiskinan 

(P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kota 

Bandung Tahun 2014-2018 

      

TAHUN 

Jml Penduduk 

Miskin                                   

(Dlm 000) 

Persentase 

Penduduk 

Miskin                                    

(%) 

Indeks 

Kedalaman 

Kemiskinan 

(P1) 

Indeks 

Keparahan 

Kemiskinan 

(P2) 

Garis Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bulan) 

2014 115.00 4.65 0.69 0.17 353,423 

2015 114.12 4.61 0.72 0.19 376,311 

2016 107.58 4.32 0.55 0.12 400,541 

2017 103.98 4.17 0.68 0.18 420,579 

2018 89.38 3.57 0.48 0.11 448.902 

Sumber: Bandungkota.bps.go.id 

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah kemiskinan dari tahun 2014-

2018 mengalami kenaikan dari tahun ketahun dalam 4 tahun berturut-turut. 

 
4 Dian Rosadi. Kota Bandung raih penghargaan kota terbaik IAI 2017, yang diakses dari 

Bandung.merdeka.com pada tanggal 10 februari 2019 
5 Anonim. Jumlah dan presentase penduduk miskin Kota Bandung, yang diakses dari 

bandungkota.bps.go.id pada tanggal 12 februari 2019 
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Menyoroti beberapa penghargaan yang salah satunya adalah kota terbaik dalam 

kategori dalam pembangunan infrastruktur. Kota Bandung juga masih mempunyai 

tugas dalam pembangunan infrastruktur. Salah satu contoh yang masih hangat 

menjadi topic pembicaraan hangat dikalangan masyarakat adalah kebijakan Rumah 

Deret di Tamansari, Kota Bandung. 

Rumah Deret atau yang disebut dengan Rudet dalam bahasa sunda yang artinya 

pusing; memusingkan; rumit. Rumah Deret merupakan salah satu agenda kebijakan 

pemerintahan kota Bandung untuk membangun infrastruktur serta penertiban tata 

ruang kota oleh Wali Kota Ridwan Kamil. Hal tersebut sesuai dengan visi misi 

Ridwan Kamil sebagai Wali Kota periode 2013-2018 dalam penataan ruang Kota 

Bandung. Program ini juga merupakan salah satu bentuk pengimplementasian 

program Kotaku di daerah Bandung. Dasar hukum dari pembangunan Rumah Deret 

Tamansari adalah UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum, hal ini tertuang dalam Surat Keputusan 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pertanahan dan Pertamanan 

Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 (SK DPKP3) tentang penetapan 

kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan Rumah 

Deret Tamansari tahun anggaran 2017. SK ini keluar merujuk kepada Peraturan 

Wali Kota Bandung No. 665/2017 tentang Relokasi sementara warga yang terkena 

proyek pembangunan Rumah Deret Tamansari.6 

 Pembangunan Rumah Deret sudah dilakukan pada bulan juni 2017, pemerintah 

memberikan surat peringatan untuk mengosongkan rumah dan bersedia untuk di 

relokasi ke daerah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun, pembangunan 

 
6 Peraturan Wali Kota Bandung No 665/2017 Relokasi Sementara Warga Yang Terkena Proyek 

Pembangunan Rumah Deret Tamansari 
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tersebut menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat khususnya warga RW 11 

Tamansari Kota Bandung. Upaya penolakan pembangunan rumah deret ditandai 

oleh banyaknya perlawanan-perlawanan dari masyarakat. Masyarakat menilai 

bahwa pembangunan tersebut kurang menguntungkan masyarakat sebab 

masyarakat akan membayar biaya sewa kepada pemerintah apabila Rumah Deret 

disewakan oleh masyarakat.7 Adapun tuntutan dari forum juang Tamansari ialah 

sebagai berikut:8 

1. Menghentikan pembangunan Rumah Deret 

2. Mencabut Peraturan Wali kota No.665 tahun 2017 

3. Copot Kepala Dinas DPKP3, Arif Prasetya 

4. Menghentikan segala bentuk intimidasi dari segala pihak terhadap warga 

RW11 Tamansari 

5. Memfasilitasi Warga RW 11 Tamansari untuk mengajukan Sertifikat 

Tanah 

6. Menghentikan segala pembangunan yang tidak pro kepada rakyat 

Berbagai upaya penolakan masyarakat atau yang dimaksudkan adalah gerakan 

Forum Juang Tamansari turut andil dalam berpartisipasi aktif dalam proses 

penolakan pembangunan Rumah Deret. Salah satu yang diberitakan oleh media 

pemberitaan terkait gerakan Forum Juang Tamansari serta partisipan adalah adanya 

demonstrasi penolakan pembangunan Rumah Deret yag dilakukan oleh mahasiswa 

 
7 Dendi Ramdhani. Soal Rumah Deret Tamansari Bandung, Warga Tak Ingin seperti di Jakarta. 

Yang diakses dari regional.kompas.com pada tanggal 20 februari 2019 
8 Mentari Kasih, Polemik Rumah Deret, yang diakses dari ganecapos.com pada tanggal 22 februari 

2019 
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ISBI dan UNISBA yang berada di sekitar Tamansari RW 11 Kota Bandung.9 

Berbagai gerakan yang dilakukan oleh masyarakat serta elemen-elemen yang 

terlibat dalam proses penolakan pembangunan tersebut menjadi fokus penulis 

dalam penelitian ini. 

Alasan penulis dalam mengambil tema gerakan ini adalah penulis ingin meneliti 

lebih lanjut mengenai gerakannya dalam merespon kebijakan Rumah Deret 

Tamansari Kota Bandung.  Kemudian juga penelitian Rumah Deret ini masih 

tergolong fenomena baru dan menurut berita harian Regional Kompas.com polemik 

Rumah Deret ini melibatkan adanya provokator yang menghambat pembangunan 

Rumah Deret tersebut.10 Selain itu yang menarik perhatian penulis adalah, lokasi 

Rumah Deret berada ditengah kota yakni berada didekat kantor-kantor 

pemerintahan Kota Bandung, pusat bangunan pendidikan serta tempat perbelanjaan 

lainnya.  Ada dua alasan penting yang penulis angkat dari kasus ini, pembangunan 

Rumah Deret Sudah memasuki fase yang cukup serius, oleh karenanya pergerakan 

ini harus lebih masif lagi. Pertama, RW 11 Tamansari merupakan titik awal 

penggusuran yang akan semakin meluas di Bandung. Sekalipun terdapat penolakan 

pembangunan dari warga, tetap saja pembangunan ini seolah dipaksakan. Kedua, 

jika pembangunan Rumah Deret tetap akan dilaksanakan, maka tidak menutup 

kemungkinan penggusuran didaerah lainnya akan semakin mudah. Dan akan 

 
9 Dede Suherlan. Tolak Rumah Deret, Mahasiswa Demo Di Balkot. Yang diakses dari 
jabarnews.com pada tanggal 20 februari 2018 
10 Dendi Ramdhani. Soal Rumah Deret Tamansari, Ridwan Kamil Sebut Ada Provokasi. Yang 

diakses dari Regional.Kompas.com  pada tanggal 21 April 2019 
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semakin banyak ketimpangan sosial yang akan terjadi sebagai dampak dari 

pembangunan tersebut. 

Maka dari latarbelakang ini, penelitian ini akan menjawab gerakan-gerakan 

Forum Juang Tamansari berserta elemen masyarakat lainnya yang turut 

berpartisipasi dalam proses penolakan pembangunan Rumah deret. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah Bagaimanakah analisis Framing 

Forum Juang Tamansari Bandung dalam menolak pembangunan Rumah Deret 

Tamansari Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu daripada rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini 

ialah: 

1. Mengetahui serta memahami gerakan Forum Juang Tamansari sebagai 

sebuah bentuk Gerakan sosial baru (new sosial movement) 

2. Memahami framing Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung dalam 

menolak pembangunan Rumah Deret Tamansari Bandung 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat teoritis dan manfaat 

praktis: 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi manfaat untuk menambah 

wawasan maupun kajian mengenai gerakan penolakan pembangunan 

Rumah Deret. Kemudian penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran 
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bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya program studi ilmu 

politik terkait pokok permasalahan yang sama. 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai referensi 

bagi pihak yang membutuhkan terkait gerakan. 
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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 
 

2.1 Konsepsi Gerakan 

 

Gerakan diartikan sebagai tindakan maupun agitasi yang terencana dan 

dilakukan oleh kelompok masyarakat disertai program terencana dan 

ditunjukin pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan 

melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Maka 

oleh karena itu, gerakan sering terjadi didalam bentuk masyarakat apapun, 

utamanya masyarakat sedang mengalami perubahan sosio-ekonomi, 

budaya dan politik. 

Secara etimologis, gerakan merupakan aktivitas sosial berupa gerakan 

sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang 

berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik 

berfokus pada suatu pada isu-isu sosial, budaya, atau politik dengan 

melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan 

sosial. 

2.2 Gerakan Sosial Baru 

 

Kata baru dalam gerakan sosial baru (new sosial movement) 

mengindikasikan bahwa terdapat perubahan perubahan dari gerakan 

sosial lama (old sosial movement) jika dilihat dari cara 

mengkonseptualisasikan bentuk dan ekspresi gerakannya. Paradigma 

yang dibangun pada gerakan sosial lama yang bersifat marxis klasik, neo-
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marxis dan fungsionalis berpandangan bahwa mobilisasi kolektif dari 

perpsektif mobilisasi kelas adalah mekanisme transformative yang 

bertujuan untuk mempengaruhi situasi mencapai mayarakat yang lebih 

baik.11 Paradigma gerakan sosial alih-alih megabstraksikan model 

masyarakat atau gerakan sosial sebagai entitas yang sudah jadi atau 

sebuah proses, namun Gerakan Sosial Baru memandang gerakan sosial 

dari perspektif para actor, orang-orang, warga negara yang aksinya 

menentukan baik masyarakat maupun gerakan sosial. 

Gerakan sosial lama dikonseptualisasikan sebagai gerakan sosial 

yang cenderung dikaitkan dengan studi mengenai petani, kelas buruh, 

gerakan suku terutama dalam model marxis yang dikenal dengan gerakan 

kelasnya dan ditentukan secara materiil. Sedangkan paradigma dalam 

gerakan sosial baru, model marxis dan fungsionalisme klasik sudah mulai 

memudar dan oreintasinya yang non determinisitik dan non-teleologis. 

Maka, gerakan sosial baru menyingkapkan kemajemukan serta semain 

beragmanya aksi kolektif seperti gerakan ekologi, Hak Asasi Manusia 

(HAM), feminisme, dan hak orang-orang yang termajinalkan yang 

mengatasnamakan kolektivitas. Gerakan sosial baru dalam bentuk 

ekspresinya lebih bersifat transnasional, trans-masyarakat, kultur dan 

bangsa. Maka berdasakan komparasi tersebut dapat dikatakan bahwa 

terjadi pergeseran paradigma gerakan sosial “lama” ke “baru” secara 

radikal dalam teoritisasi masyarakat dan gerakan sosial melalui bentuk 

dan ekspresi dari gerakannya. Kemudian paradigma gerakan sosial baru 

 
11 Rajendra Singh.2010. Gerakan Sosial Baru.Yogyakarta: Resist Book. Hal. 116 
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juga mempeerlakukan gerakn sosial sebagai perjuangan demokratis 

untuk mencapai subjektivitas, identitas, makna, symbol, dan sebagainya 

yang penentangannnya dengan aparat control negara. Ketegangan 

maupun konflik antara civil society dan negara, gerakan sosial baru 

dalam paradigma identitas dan aksinya muncul sebagai aksi-aksi 

masyarakat yang berjuang dan mengorganisir sendiri. Rajendra singh, 

membagi tema-tema yang dihadirkan pada gerakan sosial lama dan 

gerakan sosial baru. Jika tema-tema gerakan sosial lama cenderung lebih 

kepada neoklasik sedangkan gerakan sosial baru yang kontemporer.  

Namun, dalam banyak manifestasi konkrit nya keduanya seringkali 

tumpang tindih, misalnya terdapat beberapa elemen pada studi gerakan 

sosial “lama” masuk ke dalam entri gerakan sosial “baru” dan begitu juga 

sebaliknya. 

Memahami gerakan sosial baru gerakan sosial yang 

menggantikan asumsi-asumsi gerakan sosial lama yang cenderung 

dihubungkan pada marxisme klasik kini telah diperbaharui oleh pendapat 

para ahli mengenai gerakan sosial baru. Menurut beberapa ahli mengenai 

konsep gerakan sosial baru dapat ditandai pada berikut ini.12 Pertama, 

umumnya teori gerakan sosial naru menggarisbawahi tindakan simbolik 

dalam masyarakat sipil atau lingkungan kultural sebagai arena untuk 

tindakan kolektif disamping tindakan instrumental dalam lingkungan 

politik atau negara. Kedua, teori tentang gerakan sosial baru menekankan 

pada pentingnya proses yang mempromosikan autonomy dan self-

 
12 Oman Sukmana. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial.Malang: Intrans Publishing. Hal 118 
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determination, bukan pada strategi untuk memaksimalkan pengaruh dan 

kekuasaan. Ketiga, teori gerakan sosial baru menekankan pentingnya 

peranan nilai-nilai post-materialist dalam banyak tindakan kolektif 

kontemporer, sebagai lawan terhadap konflik atas sumber daya material. 

Keempat, teori gerakan sosial baru cenderung mempersoalkan proses 

yang rapuh dari kontruksi identitas kolektif dan identifikasi kelompok 

kepentingan, bukan pada asumsi bahwa konflik kelompok dan 

kepentingan mereka ditentukan secara structural. Kelima, gerakan sosial 

baru juga menekankan konstruksi sosial alami dari ketidakpuasan dan 

ideologi, daripada asumsi bahwa mereka dapat disimpulkan dari lokasi 

structural kelompok. Kemudian yang terakhir, gerakan soial baru 

mengakui adanya jaringan yang bersifat tersembunyi, laten, dan 

temporal, seringkali mendasari kesadaran kolektif, ketimbang 

memahami bentuk organisasi yang terpusat sebagai prasyarat 

keberhasilan mobilisasi. 

Singh kemudian mendeskripsikan ciri gerakan sosial baru yang 

dapat diririkan sebagai berikut.13 Pertama, kebanyakan GSB menaruh 

konsepsi ideologis mereka pada asumsi bahwa masyarakat sipil tengah 

meluruh; ruang sosialnya mengalami penciutan dan yang “sosial” dari 

masyarakat sipil tengah di gerogoti oleh kemampuan negara. Maksudnya 

ialah gerakan yang kemudian dibangun oleh masyarakat ialah  melawan 

ekspansi negara sebagai bentuk pertahananan diri. Kedua, gerakan sosial 

baru secara radikal mengubah paradigma marxis yang menjelaskan 

 
13 Op.cit. Singh. Hal 125  
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kontradiksi dalam istilah “kelas” dalam konflik-konflik kelas atau 

dengan kata lain runtuhnya “paradigma” kelas sebagai “general theory” 

dalam ilmu sosial. Ketiga, mengingat latar belakang kelas tidak 

menentukan idedntitas actor atau pun penopang aksi kolektif. Yang 

kemudian di afirmasi oleh Cohen yang mengatakan bahwa Gerakan 

Sosial baru umumnya merespon isu-isu yang bersumber dari masyarakat 

sipil, mereka membidik domain sosial “masyarakat sipil” ketimbang 

perekonomian negara, membangkitkan isu- isu yang sehubungan dengan 

demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari dan memusatkan perhatian 

pada bentuk-bentuk komunikasi dan identitas kolektif. Keempat, struktur 

gerakan sosial baru didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, 

kehendak dan orientasi dan heterogenitas sosial lainnya. 

Pada dasarnya paradigma yang dibangun oleh gerakan sosial baru 

disini ialah berkenaan dengan struktur sosial dan proses-proses sosial. 

Struktur dipandang sebagai pemolaaan tindakan-tindakan dan hubungan-

hubungan, diabstraksikan dan berada secara independent. 

2.2.1 Proses Pembingkaian (Framing Process) 

 

Konsep framing pertama kali dikenalkan oleh Baterson pada 

tahun 1955. Awalnya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau 

perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan 

yang dapat digunakan untuk mengapreasiasi realitas. Kemudian konsep 

tersebut dikembangkan oleh Goffman yang mengartikan proses 

pembingkaian merupakan proses digunakan oleh masyarakat untuk 
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memproduksi makna. Kemudian lebih lanjut lagi dikembangkan oleh 

Benford dan Snow yang menyebutkan bahwa aktor gerakan sosial 

dipandang sebagai agen yang secara aktif terlibat dalam produksi dan 

pemeliharan makna untuk konstituen, pihak lawan, dan pengamat. para 

aktor gerakan sosial terlibat dengan media, negara dan dengan apa yang 

disebut oleh politik signifikansi.14 

Kemudian snow mendefinisikan framing sebagai upaya strategis 

yang disadari oleh sekelompok orang-orang sebagai cara besama untuk 

memahami dunia yang melegitimasi suatu tindakan kolektif. Hal ini akan 

membantu untuk membuat suatu peritiwa memiliki makna, maka dengan 

demikian dapat mengatur pengalaman dan membimbing tindakan. 

Framing tindakan kolektif ini juga memberi fungsi penafsiran dan 

pemahaman yang dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan penonton.  

Dari pendapat para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa proses 

pembingkaian merupakan seperangkat aksi yang beriorentasi untuk 

memberikan legitimasi dan inspirasi kegiatan dan kampanye dari 

organisasi gerakan sosial untuk menggerakan sekelompok massa. Frame 

tindakan kolektif merupakan sebagai bagian dari upaya untuk 

mengoisassikan antara pandnagan dan sikap terhadap suatu 

permasalahan yang menurut para penggagas gerakan ini perlu diubah. 

Termasuk didalam negosiasi ini adalah apa dan apa yang harus 

disalahkan, kemudian langkah apa yang harus diambil dan akhirnya 

 
14 Benford, Robert D. dan David A. Snow. 2000. Pembingkaian Processes and 

Sosial Movements: An Overview and Assesment. Annu. Rev.Sociol.26:611-39 
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dapat mendorong massa agar dapat bergerak bersama. Benford dan Snow 

juga menyebutkan tiga hal peran utama dalam framing yakni sebagai 

berikut:15 

1. Diagnostic framing 

Diagnostic framing merupakan proses pengidentifikasian masalah dan 

penyebab masalah tersebut. Mengidentifikasi masalah secara jelas 

merupakan langkah pertama dalam proses framing. Salah satu model 

diagnostic framing yang kerap kali dipakai ialah “frame ketidakadilan”. 

Yang paling penting pada tahapan ini ialah mengidentifikasi korban 

ketidakadilan dan mengganungkan ketidakadilan tersebut. Selanjutnya 

ialah mendefinisikan pelaku ketidakadilan tersebut. 

2. Prognostic Framing 

Langkah berikutnya ialah prognostic framing, framing ini merupakan 

proses menawarkan kemungkinan solusi atas masalah atau rencana untuk 

mengatasi masalah serta strategi untuk menghadapi masalah dan strategi 

untuk melaksanakannya. 

3. Motivational Framing 

Yang terakhir merupakan proses pendefinisian yang berkaitan dengan 

call to arms atau rationale (alasan) untuk terlibat dalam sebuah gerakan 

sosial, temasuk didalamnya adalah menciptakan Vocabulary of motive 

kosakata   serta jargon yang cocok atau yang duntuk memotivasi gerakan 

 
15 Ibid. 
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tersebut. Vocabulary of motive dibagi menjadi menjadi 4 tipe yakni, 

severity yanga artinya adanya ancaman maupun bahaya yang nyata, 

urgency adalah perlunya tindakan yang amat segera, efficacy adalah 

menekankan pada keterlibatan sesorang yang sangat diperlukan. Dan 

propriety yang artinya adalah kewajiaban untuk ikut terlibat dalam 

Gerakan. Kemudian dalam proses pembingkaian menurut snow, terdapat 

3 tahapan pembentukannya yakni:16 

1. Proses Diskursif, adalah terdapatnya 2 tahapan yakni amplifikasi dan 

proses artikulasi didalam pembingkaian melalui kegiatan yang 

bersifat komunikatif. Proses amplifikasi adalah menekankan bagian-

bagian yang perlu diperjuangkan. 

2. Proses Strategis, adalah tentang pencapaian tujuan-tujuan yang lebih 

spesifik. Frame ini dibentuk untuk mendapatkan dukungan 

kemlompok baru atau dengan kata lain untuk memobilisasi 

dukungan. Proses strategis ini dibagi menjadi 4 yakni Frame 

Bridging (menyatukan frame yang berbeda secara structural), frame 

amplification (idealisasi nilai yang ada), frame extension (ekstensi 

pembingkaian diluar tujuan), frame transformation (upaya mengubah 

pemahaman lama dengan membangun pemahaman yang baru). 

3. Proses Kontestasi, adalah mengenai cakupan pembangunan, 

regenerasi, dan elaborasi pembingkaian. Dalam proses ini terjadi 

pertempuran makna dengan lawan Gerakan. Terdapat 3 hal yang 

berpotensial dalam menghalangi framing ini yakni counterframing 

 
16 Ibid, Hal.19 
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dari pihak lawan Gerakan, bystanders dan media, argument dalam 

tubuh Gerakan, dialektika antara frame dengan isu maupun kejadian. 

Pertanyaan penting dari sebuah framing adalah apakah framing 

tersebut efektif untuk menggerakkan orang-rang (massa)? Benford dan 

Snow lebih lanjut mengistilahkan frame yang efektif adalah frame yang 

menggema (resonate) dengan menyebutkan dua faktor yang saling 

terkait untuk menjelaskan tingkat gema (resonance) dari framing yakni. 

Kredibilitas empiris dari framing, ini mengacu pada cocok atau tidaknya 

framing dengan kejadian yang sebenarnya. Yang menjadi titik 

penekannya ialah tentang acuan empiris yang dibaca sebagai indikasi 

dari diagnosis yang sesungguhnya. Hal ini berarti bukan berarti menyoal 

diagnosis dan pronogsis yang ditawarkan sungguh pada fakta yang valid. 

Semakin dipercaya suatu bukti, semakin banyak serpihan bukti maka 

semakin kredibel framing tersebut dan hal ini dapat menarik perhatian 

massa. Pada sisi lain, mereka yang yakin dengan suatu frame, akan 

mampu menghubungkan fakta yang tidak terkiat dan mampu 

memberikan makna sesuai dengan frame yang sudah diyakini tersebut. 

Kemudian selanjutnya adalah, kejelasan dari gema suatu frame tersebut 

bagi kelompok sasaran moilisasi. Ada 3 dimensi kejelasan yang 

dimaksudkan Benford dan Snow yakni:17 

1. Sentralitas (Centrality) yakni tentang kepercayaan, nilai atau ide yang 

disangkutpautkan dengan frame dari gerakan bagi kelompok sasaran 

mobilisasi, kedekatan pengalaman.  

 
17 Ibid.  



 

19 
 

2. Kedekatan pengalaman (Experiental Commensurability) yakni tentang 

frame tersebut selaras dengan pengalaman individu dalam kehidupan 

sehari-hari atau justru jauh dari kehidupan kelompok sasaran mobilisasi. 

3.  Keselarasan Naratif (Narrative Fidelity), elemen ini cukup berpengaruh 

besar terhadap gema frame karena berbicara mengenai frame yang 

ditawarkan tersebut berakar pada narasi budaya yang menjadi sasaran. 

Misal ideologi yang diyakini, mitos, ataupun keyakinan dominan yang 

dianut oleh massa. Semakin besar keselarasan naratif yang ditawarkan, 

maka akan semakin jelas potensi untuk memobilisasi massa. 

Penekanan analisis pada kebijakan publik dalam proses 

pembuatannya membawa konsekuensi bagi peran dan fungsi kekuatan 

politik yang signifikan. Institusi kekuatan politik, seperti misalnya 

kelompok kepentingan yang mencakup LSM, ornop, gerakan 

mahasiswa, maupun partai politik dapat berperan aktif memengaruhi 

proses pembuatan kebijakan publik. Kelompok-kelompok ini terus 

memantau dan mengawasi bagaimana sebuah kebijakan dibuat agar tidak 

bertentangan dengan kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat 

umum.18  

  

 
18 Arsinaldi. 2014.  Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 244. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 Agar penelitian ini dapat dipahami secara singkat, penulis membuat 

kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada bagan berikut ini:  

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian 
Dikelola Oleh Penulis, 2019 
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Dari kerangka berpikir tersebut dapat kita lihat sebab akibat daripada 

kebijakan Pembangunan Rumah Deret yang dicetuskan oleh DPKP3 sebagai satuan 

kerja daerah kota Bandung untuk mengentaskan kekumuhan di perkotaan. selain itu 

beberapa warga lainnya yang menrima pembangunan tersebut dipindah sementara 

ke rusunawa Rancacili sedangkan warga yang menolak masih bertahan dan 

memperjaungkan hak ruang hidupnya. Dalam proses pergerakan tersebut, penulis 

menggunakan konsep gerakan sosial baru (new sosial movement) yakni Proses 

Pembingkaian (Framing Process) sebagai perspektif dalam menganalisis penelitian 

ini. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu digunakan oleh penulis untuk menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori maupun referensi 

terkait kajian pembahasan gerakan terhadap penolakan pembangunan Rumah Deret 

Tamansari Bandung. Maka, berikut adalah merupakan hasil penelitian terdahulu: 

Tabel 2. 1  

Hasil Penelitian Terdahulu 
 

Nama Peneliti Judul Penelitian Tahun 

Penelitian 

Rezha Bahari 
Gerakan Aliansi 

Mahasiswa Dalam 

Mempertahankan 

Eksistennsi Program 

Vokasin Uuniversitas 

Brawijaya 

2017 
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Lucky.A Attamini  

 Resistensi Warga Pinggir 

Rel Surabaya (Studi 

Deskriptif Resistensi Tim 

Anti Penggusuran 

Masyarakat Pinggir Rel 

Surabaya Terhadap 

Pembangunan Tol Tengah 

Kota Surabaya) 

2014 

 

Dwi Septiana Resistensi Pedagang Kaki 

Lima Terhadap Kebijakan 

Pemerintah Kota 

Semarang:  Studi Kasus 

PKL Di Jakan Kokrosono 

Dan Jalan Kartini Timur 

2011 

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019 

Penelitian yang pertama diteliti oleh Rezha Bahari dalam judul Gerakan 

Aliansi Mahasiswa Dalam Mempertahankan Eksistennsi Program Vokasi 

Universitas Brawijaya. Peneliaitin ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

teori Gerakan sosial baru melalui perspektif mobilisasi sumber daya, struktur 

kesmepatan politik dan proses pembingkaian. Hasil dari penelitian tersbeut adalah 

Gerakan ini mampu mencapai tuntutan mereka dengan jalur lobbying setelah 

berhasil memperoleh akses ke elit politik dari pembentukan Gugus oleh Rektorat 

Universitas Brawijaya. 

Kemudian selanjutnya penelitian dari Lucky.A Attamini yang berjudul 

“Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti 

Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol 

Tengah Kota Surabaya)”, penelitian ini menggunakan medote kualitatif deskriptif 

dengan serta pendekatan induktif sebagai teknik analisis data kemudian dalam 

menentukan informan dilakukan secara purposif. Purposif itu sendiri merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan informan yang mengetahui 

informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Permasalahan yang 
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diangkat oleh peneliti adalah mengenai resistensi masyarakat pinggir rel Surabaya 

dalam menghadapi penggusuran.  

Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori resistensi menurut Scott, 

dimana Scott membagi menjadi 5 tahapan yakni ; fase pergerakan, fase membangun 

kesadaran, fase membangun gerakan, fase mempengaruhi kelompok sasaran, dan 

fase capaian / keluaran. Hasil penelitian tersebut adalah peneliti mengaplikasikan 

teori tersebut dimulai dari fase pergerakan berupa munculnya keresahan individu 

warga pinggir rel terhadap pemberitaan penggusuran yang dilakukan oleh pemkot 

Surabaya untuk membangun tol kota tengah Surabaya. Kemudian pada fase 

membangun kesadaran, keterlibatan aktor berpengaruh terutama dalam melakukan 

mobilisasi dan proses resiolisasi. Pada fase membangun gerakan yang terdiri dari 

pengorganisasian gerakan, perumusan gerakan, perumusan tujuan, dan strategi 

mobilisasi aksi. Pada fase mempengaruhi kelompok sasaran, di sini melakukan 

pemasangan spanduk, penolakan rencana penertiban, penggalangan tanda tangan, 

dan pembagian selebaran. Pada fase capaian, gerakan ini belum berhasil namun 

mampu diintegrasikan ke dalam sejumlah struktur sosial yang ada dalam 

masyarakat dalam sebuah dukungan nyata. 

Kekurangan penelitian ini adalah peneliti tidak menyebutkan aktor – aktor 

yang terlibat seperti organisasi massa, kepemudaan, LSM, komunitas, maupun 

akademisi dalam pola resistensi ini.19 

 Penelitian dari Dwi Septina dalam judul Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap 

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang:  Studi Kasus PKL Di Jakan Kokrosono Dan 

 
19 Lucky Attamini. 2014. Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya  (Studi Deskriptif Resistensi Tim 

Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota 

Surabaya) yang diakses dari repository.unair.ac.id pada tanggal 20 Maret 2019 
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Jalan Kartini Timur pada tahun 2011 menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus serta dalam teknik analisis datanya mengunakan model analisis 

deskriptif yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta 

pengambilan kesimpulan. Kemudian penulis menggunakan Resistensi sebagai 

landasan teori penelitian serta Pedagang Kaki Lima sebagai kerangka konseptual. 

Hasil dari penelitian ini adalah memaparkan bentuk-bentuk perlawanan yang 

dilakukan oleh pedagang Kaki Lima yakni dengan tetap berjualan, menolak 

relokasi, menyembunyikan barang dagangan dan bersembunyi secara kucing-

kucingan dengan petugas.20 

  

 
20 Dwi Septina. 2011. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota 

Semarang (Studi Kasus Pkl Di Jalan Kokrosono Dan Jalan Kartini Timur). Skripsi. Diterbitkan. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, dimana menurut Sugiyono (2016), penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian dilakukan dengan objek 

alamiah.21 Objek alamiah merupakan objek yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika 

pada objek tersebut. sepeti halnya dengan penelitian kualitatif lainnya yang 

menjadi instrument penelitian ini adalah penulis sendiri. Alasan mengapa 

menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena data yang terkumpul dan 

analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. 

Penelitian deskriptif itu sendiri menurut Lexy (2002) adalah 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang terjadi22.Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan konsepsi gerakan sebagai konsep untuk mendeskripsikan 

gerakan Forum Juang Tamansari pada upayanya menolak pembangunan Rumah 

Deret Tamansari Kota Bandung.  

Maka berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memahami 

fenomena gerakan Forum Juang Tamansari dalam menolak kebijakan 

pemerintah Kota Bandung tentang Rumah Deret. 

 
21 Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet 
22 Moleong, Lexy. 2002.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. remaja Rosdakarya. 



 

26 
 

2.2 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian mengenai Gerakan ini tentunya mempunyai fokus 

tersendiri, hal ini diperlukan agar bahasannya mendalam dan tidak melebar. 

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah   Framing gerakan Forum 

Juang Tamansari Dalam menolak Kebijakan Pemerintah Kota Bandung 

Mengenai Pembangunan Rumah Deret Tamansari Kota Bandung melalui 

kerangka teori dari Benford dan Snow yakni Diagnostic Framing, Prognostic 

Framing dan Motivational Framing. 

2.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian 

karena lokasi penelitian merupakan tempat penulis melakukan penelitian 

dimana terjadinya proses interaksi narasumber dengan serta pengumpulan data 

maupun fakta yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini. Lokasi 

penelitian yang dipilih oleh penulis adalah RW 11 Tamansari Bandung 

kemudian instansi lainnya yang terkait dengan kebijakan pembangunan Rumah 

Deret yakni Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Pertanahan Dan 

Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung. 

2.4 Sumber Data 

3.4.1 Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data kepada pengumpul data dimana 

teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara secara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait serat melakukan observasi dengan penelitian 

ini dalam hal ini adalah warga Tamansari serta anggota dari solidaritas yang 

terkait dengan gerakan Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB). 
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3.4.2 Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan adalah sumber data dimana dalam proses 

pengumpulannya datanya dilakukan melalui, mempelajari serta memahami 

melalui media lain yang sumbernya dari media massa, buku, literature, 

dokumentasi serta dokumen- dokumen terkait. Maka dalam pengumpulan 

data sekunder, penulis mendapatkan informasi dari Dinas Perumahan Dan 

Kawasan Pemukiman Pertanahan Dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung. 

2.5 Teknik Penentuan Informan 

Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik Purposive Sampling dimana teknik ini merupakan proses penentuan 

informan yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.23 Seperti yang 

sudah dijelaskan pada metode penelitian diatas bahwa untuk memahami situasi 

sosial tertentu dalam melakukan observasi dan wawancara kepada orang 

maupun pihak yang dianggap memahami tentang Gerakan Forum Juang 

Tamansari Bandung (FJTB) dalam menolak Kebijakan Rumah Deret. Adapun 

Informan dalam Penelitian ini adalah sebagai Berikut: 

Tabel 3. 1  

Daftar Informan Penelitian 
 

No Nama Jabatan Alasan Pemilihan 

Informan 

1 - Ketua Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman,  

Pertanahan dan Pertamanan 

Kota Bandung 

Informan Kunci:  Pihak 

pemerintah yang 

mengetahui sebab 

dikeluarkannya 

kebijakan Rumah 

Deret dan bagaimana 

pendapat pemerintah 

 
23 Op.cit. Sugiyono. Hal.218 
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 dalam merespon 

gerakan Forum Juang 

Tamansari Bandung 

(FJTB)  

2 - Ketua Forum Juang 

Tamansari Bandung (FJTB) 

Informan Utama: salah 

satu informan penting 

yang dianggap mampu 

menjawab pertanyaan 

penelitian ini, seperti 

bagaimana terjadinya 

gerakan tersebut. 

3 - Anggota Forum Juang 

Tamansari Bandung (FJTB) 

1 

Informan Kunci:  

narasumber penulis 

yang menjawab 

tantangan-tantangan 

yang dihadapi selama 

melakukan gerakan 

Forum Juang 

Tamansari Bandung 

(FJTB) dalam 

merespon kebijakan 

Rumah Deret 

4 - Anggota Froum Juang 

Tamansari 2 

5 - Solidaritas Kolektif Informan Kunci: 

narasumber yang 

menjawab tentang 

proses pendampingan 

warga dalam upaya 

penolakan kebijakan 

Pemerintah Kota 

Bandung 

5 - Ketua RW 11Tamansari  Informan Pendukung: 

narasumber yang 

menjawab proses 

menjelaskan kasus 

Rumah Deret 
Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019 

2.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu strategi dalam penelitian 

ini untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, tekniknya dilakukan berbagai 

cara, bila dilihat dari settingnya, data dikumpulkan pada setting alamiah pada 
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lapangan penelitian.24  Penulis menggunakan 3 cara pengumpulan data yakni 

sebagai berikut:25 

1. Dokumen 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen 

merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, adapun bentuk-

bentuk dokumen tersebut dapat berupa tulisan maupun gambar. 

Misalnya dokumen yang berbentuk tulisan adalah catatan kegiatan, 

peraturan maupun kebijakan sedangkan yang berbentuk gambar adalah 

foto kegiatan dan lain-lain. Adapun manfaat dari pengumpulan data 

berupa dokumen adalah dapat membantu penulis dalam memverifikasi 

judul maupun ejaan yang benar dari organisasi maupun elemen yang 

terkait dengan penelitian ini. Kemudian juga membantu penulis dalam 

menambah informasi lainnya baik berupa dokumen yang bertentangan 

maupun dokumen pendukung sumber bukti lainnya. Selain itu juga 

dengan pengumpulan dokumen dapat menjadi inferensi bagi penulis 

yang dibuat dari dokumen-dokumen yang penulis temukan. 

Dalam proses pengumpulan data dari dokumen sendiri, penulis 

mengumpulkan data berdasarkan arsip resmi maupun catatan resmi 

mengenai kebijakan Rumah Deret Kota Bandung seperti peraturan Wali 

Kota dan lain-lainnya. Data ini penulis peroleh dari Dinas Perumahan 

Dan Kawasan Pemukiman Pertanahan Dan Pertamanan (DPKP3) Kota 

 
24 Op.cit.Hal.224 
25 Ibid. Hal.225 
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Bandung. Selain itu pemberitaan media massa juga menjadi 

pertimbangan penulis dalam proses pengumpulan data penelitian ini. 

2. Interview (wawancara) 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan 

wawancara merupakan cara yang paling mendasar untuk memperoleh 

data. Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah open-ended 

Wawancara dengan tipe ini adalah wawancara yang dilakukan secara 

bertanya kepada informan kunci mengenai fenomena dalam penelitian 

ini. Informan kunci merupakan yang paling penting dalam penelitian 

metode studi kasus karena informan kunci mampu merujuk penulis 

kepada sumber-sumber bukti lainnya. Maka output yang kemudian 

dimunculkan dari wawancara dengan informan kunci ini dapat 

membantu penulis dalam menemukan preposisi sebagai dasar untuk 

penelitian lebih lanjut.  Di sini penulis hanya mendengarkan opini 

maupun cerita dari responden dari berbagai versi yang berbeda-beda, 

kemudian setelah itu penulis akan mengarahkan pada pertanyaan yang 

akan dimaksudkan oleh penulis. 

Wawancara dilakukan terhadap Forum Juang Tamansari Bandung 

(FJTB) serta mencari tokoh lain maupun elemen lainnya yang terkait 

dengan gerakan tersebut, Warga Tamansari, Simpatisan aksi kemudian 

RT/RW Tamansari. Kemudian instansi yang akan diwawancara adalah 

Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota 

Bandung.   
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Adapun daftar pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 2  

Daftar Pertanyaan Wawancara 
 

Rumusan masalah Daftar pertanyaan wawancara Narasumber 

• Bagaimana gerakan 

Forum Juang 

Tamansari Bandung 

(FJTB) dalam 

merespon kebijakan 

Rumah Deret? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mengapa Forum 

Juang Tamansari 

Bandung (FJTB) 

melakukan gerakan 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apa yang menjadi 

penyebab dikeluarkan 

kebijakan Rumah Deret? 

• Faktor-faktor apa saja 

yang membuat pemerintah 

kota Bandung 

mengeluarkan kebijakan 

tersebut? 

• Mengapa masyarakat 

menolak pembangunan 

tersebut? 

• Bagaimana pendapat 

pemerintah mengenai 

gerakan tersebut? 

• Bagaimana cara 

pemerintah menghadapi 

gerakan penolakan 

pembangunan tersebut? 

• Apakah terdapat 

pemaksaan untuk 

merelokasi warga 

Tamansari? 

 

 

• Ketua Dinas 

Perumahan dan 

Kawasan 

Permukiman,  

Pertanahan dan 

Pertamanan 

Kota Bandung 

 

• Bagaimana strategi aksi 

gerakan yang dilakukan? 

• Bagaimanakah dinamika 

gerakan tersebut? 

• Bagaimana cara-cara yang 

dilakukan dalam menolak 

kebijakan tersebut? 

• Bagaimanakah cara 

pemerintah dalam 

merespon gerakan 

tersebut? 

• Tantangan apa sajakah 

yang dihadapi dalam 

• Ketua Forum 

Juang 

Tamansari 

Bandung 

(FJTB) 

 

 

 

 

• Anggota Forum 

Juang 

Tamansari 
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• Bagaimakah 

tantangan yang 

dihadapi oleh Forum 

Juang Tamansari 

Bandung (FJTB) 

dalam melakukan 

gerakan tersebut? 

 

melakukan gerakan 

tersebut? 

 

Bandung 

(FJTB) 

• Bagaimana bentuk 

pengoganisasian gerakan? 

• Apakah terdapat 

keanggotaan secara 

formal/informal? 

• Apakah yang menjadi 

tujuan dari gerakan 

tersebut? 

• Adakah peran-peran dari 

organisasi luar maupun 

LSM yang terlibat dalam 

gerakan tersebut? bila ada, 

sejauh manakah peran 

mereka? 

• Bagaimana dengan 

partisipasi pendukung 

gerakan tersebut? 

• Adakah perubahan 

kebijakan yang 

ditimbulkan dari 

kebijakan tersebut? 

• Isu apa yang apa saja yang 

diperjuangkan dalam 

gerakan tersebut 

• Permasalahan apa yang 

dihadapi selama 

melakukan gerakan 

tersebut? 
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• Bagaimanakah peran 

dalam gerakan tersebut? 

• Bagaimana output gerakan 

tersebut? 

• Adakah perubahan 

kebijakan yang 

ditimbulkan oleh gerakan 

tersebut? 

 

Solidaritas  

• Bagaimana pandangan 

aktivis dalam memandang 

kebijakan rumah deret 

serta gerakan masyarakat? 

 

Aktivis 

 

 

 

 

• Bagaimana bermulanya 

kasus Rumah Deret serta 

bagaimana RW menilai 

terpecahnya RW 11? 

 

Ketua RW 

11Tamansari  

• Bagaimana pendapat 

warga Tamansari 

mengenai kebijakan 

tersebut? 

• Apakah keinginan 

bapak/ibu yang dibawa 

kepada pemerintah? 

• Apakah pendapat warga 

Tamansari dalam 

menyikapi sikap 

pemerintah? 

• Apakah tempat relokasi 

warga sekarang sudah 

nyaman? 

• Aspek apa sajakah yang 

berubah setelah 

direlokasi? 

• Apakah akan menempati 

Rumah Deret tersebut 

setelah selesai dibangun? 

• Apakah harapan warga 

Tamansari setelah Rumah 

Deret selesai dibangun? 

• Adakah pesan untuk 

pemerintah saat ini? 

 

Warga Tamansari 

Sumber: Diolah oleh Penulis,2019 
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3. Observasi Langsung  

Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan cara 

pengumpulan data yang diperoleh melalui memfokuskan perhatian pada 

objek untuk mendapatkan data. Observasi ini dilakukan misalnya 

kunjungan lapangan secara langsung seperti mengikuti kegiatan-

kegiatan formal maupun kausal. Selain itu observasi langsung juga 

dimanfaatkan oleh penulis untuk dapat melakukan wawancara langsung 

kemudian mengambil beberapa dokumentasi berupa foto- foto kegiatan. 

Catatan-catatan yang diperoleh dari observasi ini akan dicatat pada 

fieldnotes atau catatan lapangan. Fieldnotes di sini digunakan untuk 

mencatat peristiwa yang berkaitan dengan objek observasi penulis 

secara langsung. Menurut Nasution, catatan lapangan terdiri dari 2 

bagian yakni:26 

1. Deskripsi tentang apa yang sesungguhnya kita amati, yang benar-

benar terjadi menurut apa yang kita lihat, dengan atau amati. 

2. Komentar, tafsiran, refleksi, pemikiran atau pandangan kita tentang 

apa yang kita amati. 

Dalam penelitian ini, penulis mencatat sebagai bagian dari deskripsi 

adalah catatan seluruh kegiatan observasi seperti kunjungan langsung 

yang bersifat formal maupun kausal. Kemudian komentar, tafsiran, 

atau refleksi adalah catatan hasil dari observasi sebagai tanggapan dari 

kegiatan-kegiatan observasi tersebut.  Maka berikut merupakan contoh 

 
26  Nasution. 2003.  Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito. 
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fieldnotes atau catatan lapangan yanga akan penulis gunakan pada 

penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Fieldnotes 

(Diolah oleh penulis,2019) 

 

Pada proses melakukan observasi, yang menjadi sasaran objek 

observasi penulis adalah  place (tempat) yakni tempat pembangunan 

Rumah Deret itu sendiri kemudian juga tempat tinggal warga yang di 

relokasi dan instansi terkait lainnya, kemudian juga actor (pelaku) 

yakni pihak-pihak yang terlibat dalam  gerakan Forum uang 

Tamansari , dan activities (aktivitas) yang dilakukan oleh Forum 

Juang Tamansari Bandung (FJTB) apabilan masih terdapat 

 

 

 

 

 

 

Tanggal: 

Setting: 

Observer: 

Peran observer: 

Waktu/Durasi: 

Deskripsi 

 
Refleksi 
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kegiatannya kemudian warga Tamansari yang sudah direlokasi ke 

tempat yang baru.27 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

secara terus menereus, artinya bahwa terjadinya interaksi dari seluruh 

aktivitas penelitian secara bersamaan. Data dianalisis dengan menggunakan 

beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu 

menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data 

condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau 

verifikasi (conclusion drawing and verification).28 Adapun yang 

dimaksudkan oleh Miles adalah dapat dibagankan sebagai berikut:29 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3. 2 Teknik Analisis Data 

Sumber: Miles & Huberman, Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, 2014 

 

1.  Kondensasi Data (Data Condensation) 

Miles dan Huberman (2014) “Data condensation refers to the process of 

selecting data, fokusing, simplifying, abstracting, and transforming the data 

that appear in written-up field notes or transcriptions”. Dalam kondensasi 

 
27 Ibid. Hal.229 
28 Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods 

Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publikations. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. 
29 Ibid. Hal.14  

Pengumpulan 
data 

Penyajian 
data 

Kondensasi 
data 

Kesimpulan-kesimpulan 

penarikan/verifikasi 
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data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan 

lapangan maupun transkrip. Informasi yang sudah dikumupulkan oleh 

penulis mengenai Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) akan 

diseleksi, difokuskan, disederhanakan yang artinya membuang data yang 

tidak penting dalam penelitian ini. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Kemudian setelah data sudah dikondensasi, maka tahap selanjutnya ialah 

penyajian data, pada tahap ini peneliti akan menyajikan data yang telah 

disederhanakan kemudian membuat uraian, bagan, maupun skema agar 

penulis dapat memahami permasalahan yang terkait dengan gerakan Forum 

Juang Tamansari Bandung (FJTB) dan apakah informasi-informasi tersebut 

udah menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.  

3. Penarikan Kesimpulan (Concluson drawing/ Verification) 

Langkah terakhir dari teknik analisis data ialah membuat 

kesimpulan/verifikasi. Proses penyimpulan data ini adalah 

menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan dari awal hingga 

pembuatan bagan dan sebagainya. Setelah menyimpulkan gerakan Forum 

Juang Tamansari Bandung (FJTB) disertai dengan bukti-bukti yang valid 

maka dari penelitian ini dapat menemukan pemahaman baru atau penemuan 

baru mengenai gerakan Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1  Gambaran Umum Kelurahan Tamansari Bandung 

 

4.1.1 Gambaran Geografis Kelurahan Tamansari  

 Secara administratif, kelurahan Tamansari merupakan salah satu 

kelurahan yang termasuk kedalam kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung 

yang dibatasi oleh:30 

• Bagian Selatan :Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur 

Bandung 

• Bagian Utara  : Kelurahan Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong 

• Bagian Timur  : Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan   

• Bagian Barat  : Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong. 

 Dan dengan pembagian penggunaan areal tanahnya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 1  

Penggunaan Areal Tanah Tamansari 
 

No Penggunaan Luas 

1 Tanah Sawah - 

2 Tanah Kering 92,095 Ha 

3 Tanah Basah - 

4 Fasilitas Umum 9,054 Ha 

 Sumber: Profil dan Tipologi Kelurahan Tamansari 2018 

 
30 Pemerintah Kota Bandung. 2018. Profile Kelurahan Tamansari Tahun 2018. Bandung. Hal. 1 
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 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan di kelurahan 

Tamansari di dominasi oleh Tanah Kering yakni sebesar 92,095 Ha kemudian 

disusul oleh penggunaan lahan pada fasilitas umum yakni sebesar 9,054 Ha. 

 Kemudian secara geografis, letak kelurahan Tamansari berbentuk datar 

dan berombak sebesar 43% dari 339 luas Ha yakni seluas 102 Ha. Kelurahan 

Tamansari berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan laut. Suhu 

maksimum dan minimum berkisar 28 derajat, kemudian curah hujan berkisar 

mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.31 

4.1.2 Gambaran Sosial dan Budaya Tamansari 
 

Populasi penduduk menurut laporan penduduk pada akhir bulan agustus 

2019 Tamansari adalah sebanyak 26.090 jiwa dengan jumlah laki laki sebanyak 

12.558 jiwa dan perempuan sebanyak 13.522 jiwa.32  Jika dilihat dari 

pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari 

waktu ke waktu. Berikut merupakan data kependudukan Kelurahan Tamansari 

berdasarkan: 

a. Usia 

Jumlah penduduk berdasarkan struktur umur adalah sebagai berikut:33 

Tabel 4. 2  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur 

 

No Umur Jumlah 

L P Jumlah 

1 0 – 4 tahun 182 200 382 

2 5 – 9 tahun 396 537 933 

 
31 Ibid. Hal. 1 
32 Pemerintah Kota Bandung. 2019. Laporan Penduduk Tamansari Agustus 2019. Bandung. Hal.1 
33 Ibid, Hal. 4 
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3 10 – 14 tahun 902 928 1833 

4 15 - 19 tahun 795 827 1622 

5 20 – 24 tahun 705 948 1653 

6 25 – 29 tahun 922 881 1803 

7 30 – 34 tahun 1102 913 2015 

8 35 – 39 tahun 1090 1101 2191 

9 40 – 44 tahun 1149 1319 2468 

10 45 – 49 tahun 1208 1110 2318 

11 50 - 54 tahu 1117 1124 2241 

12 55 – 59 tahun 958 1194 2152 

13 60 – 64 tahun 976 1190 2166 

14 65 – keatas 1056 1260 2316 

Jumlah 12.558 13532 26.090 
Sumber: Laporan Penduduk Tamansari Bulan Agustus, 2019 

Dari tabel tersebut kita lihat bahwa jumlah warga Tamansari 

berdasarkan tingkatan usia didominasi oleh yang berumur 40-44 tahun 

yang sejumlah 2468 jiwa dengan perincian jumlah laki-laki adalah 1149 

jiwa dan jumlah perempuan adalah 1319 jiwa. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pada usia tersebut termasuk kedalam usia yang masih produktif. 

b. Pendidikan 

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dikelurahan 

Tamansari adalah sebagai berikut:34 

Tabel 4. 3  

Tingkat Pendidikan Tamansari Bandung 
 

No Pendidikan Jumlah 

L P Jumlah 

1 Tidak/ Belum 

Sekolah 

344 390 734 

2 Tidak tamat SD 1950 2330 4280 

3 Belum tamat SD 2587 2845 5432 

4 Tamat SD 2372 2672 5044 

5 SLTP 1685 2360 4045 

6 SLTA 1375 1630 3005 

7 Akademi/Sarjana 

muda 

1299 1208 2507 

 
34 Ibid, Hal. 5 
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8 Sarjana 946 97 1043 

Jumlah 12.558 13.532 26.090 
 Sumber: Laporan Penduduk Tamansari Bulan Agustus, 2019 

 Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang telah 

ditempuh oleh warga Tamansari terhitung cukup beragam, hal tersebut 

dibuktikan dari jumlah warga yang belum tamat SD sejumlah 5432 jiwa 

dengan rincian jumlah laki-laki adalah sejumlah 2587 jiwa sedangkan 

jumlah perempuan adalah sebesar 2845 jiwa. Namun pada tingkat 

pendidikan yang tidak tamat SD juga terhitung sangat banyak yakni 

sejumlah 4280 jiwa. Hal ini diindikasikan bahwa warga yang tidak tamat 

SD adalah mereka yang tidak sampai melanjutkan sekolahnya hingga ke 

jenjang berikutnya. 

c. Mata Pencaharian 

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok adalah sebagai 

berikut: 35 

Tabel 4. 4  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok 

 

No Pekerjaan Jumlah 

L P Jumlah 

1 PNS 383 390 773 

2 ABRI 77 13 90 

3 Pegawai Swasta 2487 3400 5887 

4 Tani 0 0 0 

5 Dagang 2410 2565 4975 

6 Pelajar 4446 4322 8768 

7 Mahasiswa 1452 1312 2764 

8 Pensiunan 552 670 1222 

9 Lain-lain 751 860 1611 

Jumlah 12.558 13.532 26.090 
Sumber: Laporan Penduduk Tamansari Bulan Agustus, 2019 

 
35 Ibid, Hal. 5 
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 Pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa mata pencaharian pokok 

sebagai sumber pendapatannya ialah didominasi oleh warga yang 

bekerja sebagai karyawan swasta yakni sejumlah 5887 jiwa namun yang 

jumlah tertinggi adalah jumlah pelajar yang mengindikasikan belum 

mempunyai pendapatan yakni sejumlah 8768 jiwa. 

d. Agama 

Jumlah penduduk Kelurahan Tamansari berdasarkan agama adalah 

sebagai berikut:36 

Tabel 4. 5  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Penduduk Tamansari Bulan Agustus, 2019 

  Pada tabel diatas menjelaskan bahwa kependudukan di Tamansari 

sangat pluralis, hal tersebut dibutikan melalui jumlah agama yang dianut 

oleh warga Tamansari yakni di dominasi oleh beragama Islam sejumlah 

24.884 jiwa kemudian disusul oleh jumlah warga yang menganut agama 

Protestan yakni sejumlah 867 jiwa dan seterusnya. Atau dapat dilihat dalam 

grafik berikut ini: 

 
36 Ibid, Hal. 4 

No Agama Jumlah 

1 Islam 24884 

2 Protestan 867 

3 Katolik 289 

4 Hindu 6 

5 Budha 44 

6 Lainnya 0 

Jumlah 26.090 
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Gambar 4. 1 Grafik Jumlah Penduduk Tamansari Berdasarkan Agama 

4.1.3 Gambaran Kelembagaan Tamansari 

 

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan kelurahan 

dilengkapi dengan aparatur yang berfungsi untuk menjalankan roda 

pemerintahan. Adapun jumlah pegawai yang ada di kelurahan 

Tamansari tersebut adalah dapat dirinci sebagai berikut:37 

Tabel 4. 6  

Jumlah Dan Status Pegawai Kelurahan Tamansari 

 

No Status Pegawai Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil 6 orang 

2 Calon PNS 0 orang 

3 Tenaga Kerja Kontrak 0 orang 

4 Tenaga Magang 0 orang 

5 PHL 20 Orang 

Jumlah 26 Orang 

Sumber: Profil dan Tipologi Kelurahan Tamansari 2018 
(Diolah oleh Penulis,2019) 

 

 
37 Op.cit. Profil Kelurahan Tamansari tahun 2018. Hal.4  
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 Dari rincian tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa apparatus yang 

bertgas di kelurahan Tamansari adalah sebanyak 26 orang dengan 

jumlah PNS yang terdiri dari 6 orang yakni Lurah, Sekretaris, Kepala 

Seksi Ekonomi Dan Pembangunan, Kepala Seksi Kemasyarakatan, 

Kepala Seksi Pemerintahan serta Pelaksana. Adapun struktur 

kepengurusan Kelurahan Tamansari adalah dapat dilihat pada bagan 

berikut ini.38 

 

Gambar 4. 2 Struktur Kepengurusan Kelurahan Tamansari 
(Diolah oleh Penulis, 2019) 

 

Kemudian juga kelurahan Tamansari dibagi menjadi dalam jumlah 

RT dan RW sebagai yang megkoordinasikan antaran warga dengan 

kelurahan Tamansari serta membantu dalam menjalankan tugas 

pelayanan masyarakat. Adapun rincian RT dan RW yang ada di 

Tamansari adalah sebagai berikut:39 

 

 
38 Ibid. Hal.4 
39 Ibid. Hal.3 
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Tabel 4. 7  

Rincian RT/RW Tamansari 
 

No Jumlah RW Jumlah RT 

1 RW. 01 3 

2 RW. 02 2 

3 RW. 03 6 

4 RW. 04 5 

5 RW. 05 8 

6 RW. 06 6 

7 RW. 07 8 

8 RW. 08 2 

9 RW. 09 5 

10 RW. 10 5 

11 RW. 11 3 

12 RW. 12 8 

13 RW. 13 7 

14 RW. 14 5 

15 RW. 15 10 

16 RW. 16 7 

17 RW. 17 5 

18 RW. 18 7 

19 RW. 19 5 

20 RW. 20 8 

Jumlah 115 
Sumber: Profil dan Tipologi Kelurahan Tamansari 2018 

 

Maka demikian jumlah RT di Tamansari adalah 115 dan RW sejumlah 

20 yang dipimpin oleh satuan kerja RT dan RW masing masing daerah 

dan kemudian bertanggungjawab penuh kepada Kelurahan Tamansari. 

Disamping itu juga Tamansari juga terbilang cukup aktif dalam 

mengikuti perlombaan baik tingkat nasional, tingkat kota dan tingat 

kecamatan. Adapun kejuaraan yang pernah diraih oleh kelurahan 

Tamansari adalah sebagai berikut:40 

 

 
40 Ibid. Hal.4 
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Tabel 4. 8  

Jumlah Kejuaraan Yang Pernah Diraih Oleh Kelurahan Tamansari 

 

No Tahun Juara Tingkat Keterangan 

1 1993 I Nasional Lomba BKB 

2 2001 I Kecamatan Lomba Mars PKK 

3 2001 I Kotamadya Lomba Gerak Jalan 

4 2003 III Kecamatan Lomba Paduan Suara PKK 

5 2004 I Kecamatan Lomba 10 Program PKK 

6 2007 I Kota Bandung Lomba UP2K PKK 

7 2008 I Kecamatan Lomba Albarjanji 

8 2009 5 Besar Kota Bandung Lomba G & C 

9 2013 II Kota Bandung Lomba Kelurahan Sadar 

Hukum 

Sumber: Profil dan Tipologi Kelurahan Tamansari,2018 

Dari tabel kejuaraan yang pernah diraih oleh Tamansari tersebut raihan 

secara nasional pada tahun 1993 yakni lomba Bina Keluarga Balita (BKB) 

dengan perolehan peringkat pertama. Kemudian pada 2013 mendapatkan 

peringkat kedua lomba Kelurahan Sadar Hukum dalam perlombaan di lingkup 

se- Kota Bandung. 

4.1.4 Gambaran RW 11 Tamansari Bandung 

 

RW 11 Tamansari merupakan objek pembangunan Rumah Deret yang 

berada di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan. RW 11 terdiri 

dari 3 RT yakni RT 005, RT 006 dan RT 007. Tanah seluas 8000 m tersebut 

diduduki oleh Kepala Keluarga sejumlah 197 Kepala Keluarga, 90 bangunan 

dengan pemilik bangunan 174 Kepala Keluarga serta asset yang terdiri oleh 
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satu bangunan TK Pasundan Istri dan  satu bangunan Masjid Al-Islam.41 

Adapun rincian kependudukan RW 11 dapat dilihat berdasarkan jenis 

pekerjaan Kepala Keluarga dapat dilihat sebagai berikut:42 

Tabel 4. 9  

Jumlah dan Jenis pekerjaan Kepala Keluarga RW 11 Tamansari 
 

No Pekerjaan Jumlah 

1 PNS 3 

2 ABRI 0 

3 Wiraswasta 132 

4 Tani 0 

5 Dagang 14 

8 Pensiunan 8 

9 Lain-lain 40 

Jumlah 197 
Sumber: Kantor RW 11 Tamansari 

(Diolah Oleh Penulis,2019) 

Kemudian, berdasarkan status kependudukan dari warga RW 11 yakni dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar 4. 3 Grafik Status Kependudukan RW 11 Tamansari 

(Diolah Oleh Penulis, 2019) 
 

 
41 Kantor RW 11 Tamansari. 2019. Jumlah Penduduk RW 11 Tamansari. Bandung. Hal. 2 
42 Ibid. Hal. 2 

93%

7%

Status Kependudukan RW 11 Tamansari

penduduk asli kontrak
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Berdasarkan grafik diatas penduduk Tamansari adalah sebesar 197 

Kepala Keluarga 97% oleh dominasi penduduk asli atau setara dengan 184 

Kepala Keluarga dan 7% adalah penduduk yang tinggal menyewa atau 

kontrak yang setara dengan 13 Kepala Keluarga.  

Kemudian, sebagaimana yang kita tahu bahwa RT/RW merupakan 

salah satu lembaga yang wilayah kerjanya ditetapkan oleh pemerintah lurah 

atas hasil musyawarah RT. Maka, kepengurusan kelembagaan daerah RW 

11 dipimpin oleh 1 RW dan membawahi 3 RT lainnya. Adapun 

kepengurusan RW 11 dapat dilihat pada tabel berikut ini:43 

Tabel 4. 10  

Struktur Kepengurusan RT/RW 11 Tamansari 

 

No Nama Jabatan 

1 Ruddy Sumaryadi Ketua RW 11 

2 Saleh Hermawan Ketua RT 05 

3 Dadan K Permana Ketua RT 06 

4 Rindan Ramdani Ketua RT 07 

Sumber: Wawancara dengan Ketua RW 11 

(Diolah oleh Penulis, 2019) 

 

Letak RW 11 Tamansari berada di bawah jembatan layang pasupati 

dan dekat dengan Sungai Cikapundung Bandung dan berada didaerah pusat 

pemerintahan Kota Bandung serta pusat perbelanjaan seperti Balubur Town 

Square dan pusat pendidikan seperti Institut Teknologi Bandung, 

Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan.  

 
43 Hasil Wawancara Dengan Ketua RW 11 Tamansari Bandung 
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4.2 Sejarah Tanah Tamansari 

 

Berdasarkan pernyataan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam 

arsip Forum Juang Tamansari menyebutkan bahwa tanah Tamansari 

merupakan tanah negeri bebas yang artinya adalah tanah tersebut 

merupakan tanah yang penguasaanya di kelola negara namun bukan tanah 

milik negara ataupun tanah pemerintah daerah.44 Adapun sejarah 

kepemilikan tanah Tamansari dapat dilihat pada tabel berikut ini:45 

Tabel 4. 11  

Sejarah Tanah Tamansari Bandung 
 

Kronologis waktu Deskripsi 

Zaman Penjajahan Adanya Agraris Wetch (Hukum 

Tanah Belanda) 

 

Domein Verklaring: semua tanah 

pihak lain yang tidak dapat 

membuktikan hak eigendom adalah 

domein (milik negara) merupakan 

perampasan terhadap milik rakyat. 

 Tahun 1945 Proklamasi Kemerdekaan. 

 

Sejak Kemerdekaan pada tahun 

1945, cita-cita kemerdekaan yang 

dituangkan dalam pembukaan UUD 

menjadi janji bagi rezim 

pemerintahan untuk 

menjalankannya maka sejak itu pula 

tanah-tanah di Indonesia berdaulat 

dan dipergunakan sebesar-besarnya 

bagi kamakmuran rakyat. hal 

tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat 

3 UUD 1945. 

Tahun 1946 Terjadi peristiwa Bandung Lautan 

Api pada tanggal 24 maret.  

 

 
44 Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB). 2018. Sejarah Tanah Tamansari Bandung. Yang 

diakses dari Instagram @Tamansarimelawan pada tanggal 20 Juli 2019 
45 Ibid, Sejarah Tanah Tamansari Bandung 
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Pada tragedi ini 200.000 rakyat 

membumihanguskan rumah dan 

objek vitasi di kota Bandung karena 

tidak rela sekutu dan pasukan 

Belanda merebut Kota Bandung 

Tahun 1949 Warga mulai menggarap dan 

menempati tanah di Tamansari 

Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) berlaku.  

 

Agrarisch Wet dihapus 

Tahun 1969 Warga Tamansari mendapatkan 

sebidangan tanah untuk perumahan 

atau yang disebut dengan persil. 

 

 Persil tersebut dikeluarkan oleh 

Dinas Perentjangan Dan 

Perentjanaan Kotamadya Bandung 

menyebutkan bahwa status tanah 

adalah tanah negeri bebas 

Tahun 1979 Keppres No.32 tahun 1979 pasal 1 

menyebutkan bahwa: tanah-tanah 

bekas hak barat ataupun asal 

konversi hak barat jangka waktunya 

berakhir sampai tanggal 24 

september 1960 sebagaimana 

dimaksud UUPA dan tanahnya 

menjadi tanah yang dikuasai oleh 

negara” 

Pasal 5 : tanah-tanah perkampungan 

bekas HGB dan hak pakai asala 

konversi hak barat yang telah 

menjadi perkampungan atau 

diduduki rakyat akan di prioritaskan 

kepada rakyat yang mendudukinya. 

Tahun 1997 Peraturan pemerintah no. 24 tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah 

Pasal 24: pendaftaran hak dapat 

dilakukan berdasarkan kenyataan 

penguasaan fisik di bidang tanah 

selama 120 tahun atau lebih secara 

berturut-turut dengan itikad baik. 

Tahun 1980 Jangka waktu konversi hak barat 

berakhir dan tanah dikuasai negara 

(menjadi tanah negara bebas) 

Pada waktu itu juga sebagian warga 

Tamansari mengajukan sertifikat 

dan berhasil mendapat SHM 
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Tahun 2017 Warga Tamansari digusur oleh 

Pemerintah Kota Bandung untuk 

pembangunan Rumah Deret 
Sumber: Arsip Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) 

(Diolah oleh penulis,2019) 

 

Maka demikian, status tanah Tamansari merupakan tanah Negeri 

Bebas yang seharusnya dikelola negara untuk kedaulatan rakyat namun 

bukan milik negara maupun warga. Namun pada pemerintah Kota Bandung 

mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanah Pemerintah Kota Bandung. 

Menurut pemerintah Kota Bandung dalam pemberitaan media 

Pikiran Rakyat, tanah Tamansari sudah menjadi milik pemerintah kota 

bandung sejak puluhan tahun lalu maka oleh karena hal tersebut pemerintah 

memanfaatkan tanah tersebut untuk penataan kawasan yakni dengan cara 

pembangunan Rumah Deret.46  

4.3 Kebijakan Rumah Deret Tamansari Bandung 

 

Program Rumah Deret Tamansari merupakan salah satu program 

pemerintah Kota Bandung pada masa kepemimpinan Ridwan Kamil periode 

2013-2018, program ini sudah mulai dilakukan sejak tahun 2017. Program ini 

dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan penanggulangan Kota Kumuh yang 

diturunkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat yakni program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang kemudian 

dieksekusi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan 

Pertamanan Kota Bandung (DPKP3). Menurut DPKP3, wilayah Tamansari 

 
46 Isal Mawardi. 2017. Ini Penjelasan Pemkot Bandung Soal Status Tanah untuk Bangun Rumah 

Deret di Tamansari. Yang diakses dari Tribun Jabar pada tanggal 14 Juni 2019 
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termasuk kedalam kategori Kumuh berat yang dapat berdampak bagi Kota dan 

penghuninya. Biasanya masalah ini dapat diselesaikan lewat program 

revitalisasi dengan cara penggusuran, namun pemerintah Kota Bandung 

menawarkan cara alternative lain yakni dengan cara membangun tanpa 

menggusur, yang artinya memindahkan sementaran warga yang terkan dampak 

proyek pembangunan dan mengembalikan ke tempat semula setelah 

pembangunan selesai.47 Cara ini dilakukan dengan diwujudkan dalam bentuk 

pembangunan Rumah Deret. 

Maka oleh sebab itu, DPKP3 mengeluarkan surat keputusan Nomor 

538.2/1352A/DPKP3/2017 dengan tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, 

Mekanisme Relokasi Dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari 

Tahun Anggaran 2017 yang memuat tentang penyelenggaran penyediaan 

hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penataan kawasan 

kumuh melalui pembangunan Rumah Deret Tamansari serta mekanisme 

pemindahan sementara warga yang telah diatur dalam peraturan Wali Kota yang 

terkena proyek pembangunan Rumah Deret Tamansari serta penetapan 

kompensasi bangunan Rumah Deret Tamansari.48 Dalam surat keputusan 

terseut dinyatakan bahwa penghitungan Kompensasi pemukiman kembali 

hanya diperuntukkan bagi pemilik bangunan bukan untuk kepala keluarga. 

Kemudian yang menjadi priorotas pengunian Rumah Deret Tamansari akan 

diberikan diskresi/keringanan sewa, yakni dibebaskan dari sewa selama 

 
47 Pemerintah Kota Bandung. 2017. Video Teaser Program Rumah Deret. Yang diakses dari dpkp3. 

Bandung.go.id pada tanggal 20 Junu 2019 
48 Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan 

Kota Bandung Tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi Dan Pelaksanaan 

Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun anggaran 2017.  
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maksimal 5 tahun. Adapun pembagan prioritas hak warga atas penghunian 

kembali pada Rumah Deret Tamansari adalah sebagai berikut:49 

a. Prioritas I : Pemilik bangunan yang memiliki KK dan KTP warga RW 11 

Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dan 

Sudah berkeluarga, mempunyai izin sewa lahan dari pemerintah Kota 

Bandung hingga tahun 2010, atau ahli warisnya yang berhak jika pemilik 

telah meninggal dunia 

b. Prioritas II : Pemilik bangunan yang memiliki KK dan KTP warga RW 11 

Kelurahan Tamansari Kecamatan Kota Bandung dan sudah berkeluarga, 

namun tidak mempunyai izin sewa lahan dari Pemerintah Kota Bandung 

c. Prioritas III : Anak Kandung/ahli waris Prioritas I yang memiliki KK dan 

KTP warga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota 

Bandung namun mempunyai izin sewa lahan dari pemerintah Kota Bandung 

dan sudah berkeluarga 

d. Prioritas IV : anak kandung/ahli waris Prioritas II yang memiliki KK dan 

KTP warga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota 

Bandung namun tidak mempunyai izin sewa lahan dari pemerintah Kota 

Bandung dan sudah berkeluarga 

e. Prioritas V : Pemilik bangunan yang tidak memiliki KK dan KTP warga 

RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, 

sudah berkeluarga dan termasuk sebagai masayarakat berpenghasilan 

rendah 

 
49 Ibid. Pasal 3 



 

54 
 

f. Prioritas VI : Warga umum Kota Bandung yang sudah berkeluarga dan 

termasuk sebagai masyarakat berpenghasilan rendah. 

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan tersebut menyebutkan skema besaran 

sewa pengunian bagi warga yang terdampak pembangunan Rumah Deret 

Tamansari terbagi atas:50 

a. Unit hunian tipe 33 diperuntukkan bagi warga yang memilik/tinggl pada 

bangunan sebelumnya dengan luas 10 m2 sampai dengan 40 m2, setelah 

diberlakukan sewa (telah habis masa keringanan sewa) dengan besaran 

sewa, Rp 336.195,-/bulan dan dikurangi sewa sebesar Rp 10.000,-per lantai 

diatasnya: 

a. Lantai 1 : Rp.336.195,-/bulan 

b. Lantai 2 : Rp.326.195,-/bulan 

c. Lantai 3 : Rp.316.195,-/bulan 

d. Lantai 4 : Rp.306.195,-/bulan 

e. Lantai 5 : Rp.296.195,-/bulan 

f. Lantai 6 : Rp. 286.196,-/bulan 

b. Unit hunian tipe 39 diperuntukkan bagi warga yang memiliki/tinggal pada 

bangunan sebelumnya dengan luas 41 m2 ke atas, setelah diberlakukan sewa 

(telah habis masa keringanan sewa) dengan besaran sewa Rp. 397.215,-

/bulan dan dikurangi sewa sebesar Rp. 10.000,- per lantai diatasnya. 

a. Lantai 1 : Rp.397.215,-/bulan 

b. Lantai 2 : Rp.387.215,-/bulan 

 
50 Ibid. Pasal 4 
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c. Lantai 3 : Rp.377.215,-/bulan 

d. Lantai 4 : Rp.367.215,-/bulan 

e. Lantai 5 : Rp 357.215,-/bulan 

f. Lantai 6 : Rp.347.215,-/bulan 

Selanjutnya yaitu mengenai pemindahan sementara warga yang terdampak 

pembangunan menuju apartemen Silinder Rancacili yang didampingi Satuan 

Organisasi Peringkat Daerah Pemerintah Kota Bandung. Kemudian pemeberian 

rumah sewa bagi warga yang terdampak pembangunan dilakukan dengan 

mekanisme sebagai berikut:51 

1. Rumah sewa dicari dan ditentukan sendiri oleh warga dengan maksimum 

bantuan dari pemerintah kota Bandung sebesar Rp.26.000.000,- per tahun 

perm pemilik bangunan warga RW 11 

2. Perjanjian sewa menyewa dilakukan dengan antara pemilik rumah yang 

disewa dengan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pertanahan 

Dan Pertamanan Kota Bandung. 

3. Proses pemindahan warga dilakukan dengan bantuan transportasi 

difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bandung melalui OPD terdekat. 

Selanjutnya dalam pemberian rumah sewa bagi warga yang terdampak 

pembangunan Rumah Deret dilakukan dengan seleksi diantaranya:52 

a. Warga memiliki anak yang bersekolah di sekitar Kelurahan Tamansari 

dengan lingkup wilayah Kecamatan Bandung Wetan 

 
51 Ibid. Pasal 6 
52 Ibid. Pasal 7 
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b. Warga memiliki pekerjaan disekitar Kelurahan Tamansari dengan lingkup 

wilayah Kecamatan Bandung Wetan 

Pada portal website DPKP3 bidang perumahan menjelaskan bahwa tipe Rumah 

Deret akan mengadoppsi tipe permukiman sunda dengan kondisi lahan 

terasering/sengkedan dengan bentuk bangunan berdiri vertical dan mempunyai 

ruang terbuka buat menjadi lahan pertanian serta sarana yang dapat memperkuat 

kerukunan masyarakat dan permukiman ini akan diberi nama Lembur Sunda 

Kiwari. Adapun bentuk rumah deret yang dimaksudkan oleh pemerintah Kota 

Bandung adalah dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 4 Maket Rumah Deret Tamansari 

Sumber: Arsip DPKP3 Bandung, 2017 

 

 Pada pembangunan rumah deret juga direncanakan akan dibangun 400 unit yang 

diperuntukkan untuk warga RW 11 Tamansari dan tidak akan dikomersialisasikan, 

namun pada pembayaran sewa setelah 5 tahun tersebut merupakan ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
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Daerah.53 Kemudian dalam perbaikan kualitas ekonomi warga RW 11 nantinya 

akan disediakan unit usaha secara terpisah dari unit tingal yakni pada selasar Rumah 

Deret tersebut. Selain itu juga pihak pemerintah kota bandung juga akan dibuatkan 

koperasi guna membebaskan pelaku bisnis untuk dapat dikelola warga. Hal tersebut 

bertujuan untuk membangun kegiatan ekonomi warga secara mandiri. 

Maka dengan demikian berdasarkan kebijakan Rumah Deret Tamansari 

tersebut, penanganan warga yang terdampak dikelompokkan menjadi 3 kelompok 

yakni:54 

1. Warga yang bersedia kembali ke rumah deret dan mendapat kebijakan bebasa 

biaya sewa unit 5 tahun 

2. Warga yang bersedia kembali ke rumah deret dan mendapat kebijakan 

keringanan 50% untuk biaya sewa untuk 5 tahun 

3. Warga yang memilih tidak akan kembali kerumah deret dan tidak mendapatkan 

program kompensasi penataan kawasan apapun dari Pemerintah Kota Bandung 

 

  

 
53 Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 Tentang Pengeloalaan Barang Milik Daerah 
54  Surat Tanggapan DPKP3 Kepada Forum Warga 11 Tamansari 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung Sebagai Gerakan Sosial 

Baru (New Sosial Movement) 

 

Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) dapat disebut juga 

dengan gerakan kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi kebijakan 

pemerintah.  Gerakan yang dilakukan oleh FJTB dalam menolak pembangunan 

Rumah Deret dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai salah satu Gerakan sosial 

baru karena Gerakan ini bersifat kontemporer dan bukan merupakan perjuangan 

kelas seperti konsep Gerakan sosial lama. Dengan menggunakan perspektif 

Gerakan sosial baru (New Sosial Movement) penulis mencoba memebahas 

gerakan FJTB dengan menggunakan perspektif proses pembingkaian 

(Framing),  

Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) merupakan sebuah forum yang 

terbentuk  dana mengorganisasikan dirinya secara masif sejak dikeluarkannya 

kebijakan Rumah Deret dan terjadinya resistensi dari warga RW 11 Tamansari 

dalam merespon kebijakan Rumah Deret Tamansari Bandung. Sebelum forum 

ini menjadi forum juang Tamansari, warga 11 menamakan forum tersebut 

dengan nama Forum Warga 11, forum ini dibentuk oleh seluruh warga RW 11 

dalam merespon kebijakan Rumah Deret Tamansari. Forum ini digunakan 

untuk forum diskusi warga RW 11 mengenai Rumah Deret. Namun seiring 

berjalannya waktu, warga RW 11 menjadi 2 kelompok yang berbeda, kelompok 

tersebut adalah kelompok penerima dan penolak Rumah Deret.  

Maka oleh karena perpecahan kelompok  tersebut, Forum  RW 11 

dibubarkan, sedangkan kelompok penolak Rumah Deret membentuk Forum 
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Juang Tamansari yang juga dibantu oleh berbagai pihak seperti aliansi rakyat 

anti penggusuran beserta mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dan turut 

membantu dalam polemik yang terjadi. Keanggotaannya bersifat informal, hal 

tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota Forum Juang Tamansari Bandung 

(FJTB), Feru yang juga merupakan adalah anggota dari Aliansi Rakyat Anti 

Penggusuran. 

“ Keanggotaannya bersifat informal, yang mau ikut berjuang ya silahkan, 

inikan atas nama kemanusiaaan ya jadi gak ada yang mengatasnamakan 

identitas sendiri, misal dari organisasi lain lain gitu.”55 

Kemudian juga ditambahkan oleh pernyataan dari Ketua RW 11 yang juga 

merupakan dahulunya adalah Sekretaris Forum RW 11. 

“Awalnya itu namanya forum warga RW 11, sebagai yang menjembatani 

antara warga dengan pemerintah. yang bertahan disini membentuk 

Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB). jadi forum RW 11 ganti 

menjadi Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB). Kalau kemarin kita 

cuma jadi fasilitator saja ke pemerintah” 

Forum Juang Tamansari juga mempunyai media alternatif instagram yakni 

dengan akun @tamansarimelawan, media ini berisi mengenai informasi agenda 

kegiatan Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB). Media tersebut juga 

mempropagandakan kondisi yang terjadi pada warga yang terdampak 

pembangunan Tamansari, hal ini merupaan bentuk upaya penyadaran bagi 

masyarakat agar tidak hanya menerima kebijakan pemerintah.  

 

 

 
55 Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Anggota Solidaritas Pada Tanggal 11 Juli 2019 
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5.2 Proses Pembingkaian Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung 

 

Dalam proses membingkai Gerakan sosial Forum Juang Tamansari 

Bandung terdapat actor-aktor yang terlibat dalam Forum Juang Tamansari 

Bandung. Secara umum, actor yang terlibat dalam Gerakan sosial ini melebur 

menjadi satu kesatuan yang membentuk identitas baru yakni FJTB ini. 

Apa yang kemudian dikatakan oleh Benford dan Snow, actor Gerakan 

sangat berpengaruh dalam memproduksi makna. Maka dalam hal ini aktor 

utama disini ialah warga eksisting yang bertahan yakni warga RW 11 itu sendiri 

yang kemudian dibantu oleh kalangan terpelajar, aliansi-aliansi, LBH Bandung 

serta komunitas-komunitas.  

Adapun peran Framing dalam Penolakan Pembangunan Rumah Deret 

adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5. 1  

Framing Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung 

 

Framing Keterangan/tujuan Makna yang terbingkai 

Diagnostic Framing Mendefinisikan isu 

sebagai sebuah 

permasalahan 

• Pembangunan 

Rumah Deret tidak 

partisipatif 

• Titik penggusuran 

di Bandung akan 

semakin meluas 

• Tidak inginnya 

seperti korban 

penggusuran  di 

Jakarta 

• Dampak sosial-

budaya, ekonomi, 

psikologis. 
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Pronogstic Framing Solusi atas masalah 

serta cara-cara yang 

dilakukan untuk 

melaksanakan solusi 

tersebut 

Menghentikan 

Pembangunan 

Cara: 

• Forum Dialog 

• Propaganda media 

• Aksi Massa 

• Konferensi Pers 

• Penyelenggaraan 

workshop kesenian, 

pameran foto, 

diskusi lintas isu. 

Motivational Framing Terbentuknya jargon-

jargon  
• Tolak Rumah Deret 

• Bandung Melawan 

Penggusuran 

• Tamansari Melawan 

• Tanah untuk Rakyat   

     Sumber: Diolah Oleh Penulis 

 Dalam memahami Framing Benford dan Snow adalah pentingnya inisiator 

Gerakan dalam hal ini adalah Forum Juang Tamansari Bandung, mampu 

memobilisisasi consensus dan aksi. Mobilisasi consensus mendorong terjadinya 

kesepakatan tentang isu yang dibingkai serta mobilisasi aksi untuk mendorong 

Gerakan. Jelas bahwa gagasan yang dibentuk oleh inisiator kepada publik adalah 

untuk memberi penyadaran publik bahwa isu penggusuran di bandung sangatlah 

serius dan ketika kesadaran tebentuk maka publik akan bertindak untuk melakukan 

Gerakan. 

5.2.1 Diagnostic Framing 

 

Dalam konsep diagnostic framing, langkah pertama yang perlu dialkukan 

dalam proses pembingkaian Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung adalah 

mendefinisikan masalah. Hal tersebut sesuai dengan kerangka teori Benford dan 
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Snow yang menyatakan bahwa proses pendefinisian isu terhadap suatu 

permasalahan. Dalam hal ini Forum Juang Gerakan Tamansari Bandung 

membingkai masalah ini dengan menggunakan injustice frame dimulai dari 

pemanfaatan media alternative yakni Instagram @tamansarimelawan, pada dimana 

pada unggahan pertama media ini adalah foto spanduk “TOLAK 

PEMBANGUNAN RUMAH DERET” yang terpampang di pintu gerbang RW 11 

Tamansari Bandung.  

sumber: Instagram @tamansarimelawan 

Kemudian pada caption unggahan tersebut juga mulai memperkenalkan 

kata “Rumah Deret” sebagai akibat dari penggusuran di RW 11 Tamansari 

Bandung.  Kemudian juga pada unggahan tersebut, diberi caption atau keterangan 

foto yang memberi ketegasan bahwa warga RW 11 menolak pembangunan Rumah 

Deret Tamansari. Hal tersebut merupakan bentuk keresahan warga akan 

pembangunan Rumah Deret melalui spanduk yang dipajang. Pada keterangan foto 

Gambar 5. 1 Spanduk Tolak Rumah Deret 
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tersebut juga mengatakan bahwa persoalan Rumah Deret ini seolah menjadi solusi 

mutlak bagi pemerintah Kota Bandung sehingga masyarakat meras bahwa 

pembangunan tersebut dilakukan secara sepihak atau sewenang-wenang. Adapun 

keterangan pada unggahan tersebut adalah: 

“Tulisan tegas bernilai sebuah keresahan warga, menjadi pemandangan 

yang menyilaukan teduh tatap mata. Spanduk terpampang tepat di pintu 

masuk menuju RW 11, Kel. Tamansari Kec. Bandung wetan, Kota Bandung 

ini menjadi salah satu dari sekian banyak problem yang akhirnya 

memperpanjang helaian sejarah diantara kemajuan dan progresifitas Kota 

Bandung Juara, Katanya. 

Ada degradasi intelektual dan kemiskinan dalam berlogika Sang Penentu 

Kebijakan. Entah apa yang terkonstruk dalam pemikiran Wali Kota 

sehingga keputusan itu yang akhirnya di "ketuk palu". Dengan rayuan 

tinggal sementara di kawasan Ranca Cili, kemudian kembali tinggal di 

Kelurahan Tamansari dengan sistem "sewa", yang akhirnya merugikan 

warga setempat. Kumuh bukan berarti harus di dekonstruksi bangunan 

secara pukul rata. Kemudian sistem sewa dan sebagian lahan akan 

dikomersilkan menjadi pertimbangan yang sulit diterima bagi masyarakat. 

Mengedapankan komersialisasi rakyat dan oreientasi pada estetika namun 

melalaikan keadilan sosial bagi masyarakat. Sudah tidak ada lagi letak 

integrasi antara pemerintah Kota Bandung dan masyarakat. Ini 

mendandakan ada suatu dilematis ketika masyarakat terbelenggu dalam 

frame cita-cita bangsa, namun justru penguasa tenggelam dalam genangan 

kekuasan yang memuja sia-sia” 

Pada caption tersebut juga menyatakan bahwa menekankan pada sumber 

permasalahan utama penggusuran ini adalah tentang kekumuhan wilayah RW 11 

Tamansari Kota Bandung. Kemudian juga framing penolakan pembangunan 

Rumah Deret ini juga kemudian diberitakan oleh sejumlah media pada awal 

pergerakan. Adapun pemberitaan media dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5. 2  

Framing Media Terkait Pemberitaan Rumah Deret 

Media Judul Berita  Substansi berita Tujuan Framing 

Kompas.com Soal Rumah Deret 

Tamansari 

Bandung, Warga 

Pemaparan 

beberapa warga 

RW 11 tentang 

Ketidakinginan 

seperti korbna 
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Tak Ingin seperti 

di Jakarta 

keterlibatan ormas 

melakukan 

represifitas dan 

tidak ingin 

menjadi seperti 

yang di Jakarta 

penggusuran di 

Jakarta 

Metaruang.com Siasat bengis 

Proyek Rumah 

Deret Tamansari 

Menggambarkan 

awal mula 

polemik Rumah 

Deret 

Pembangunan 

yang tidak 

partisipatif 

Media 

Parahyangan 

Forum Juang 

Tamansari 

Bandung: 

Menolak Rumah 

Deret 

Mempertahankan 

Hak Atas Ruang 

Hidup Yang 

Layak 

 

Menggamabarkan 

keresahan warag 

atas dampak 

penggusuran serta 

tuntutan hak 

ruang hidup yang 

layak. 

Perampasan ruang 

hidup 

Sumber: Diolah oleh penulis 

Dari pemberitaan media diatas juga Gerakan sosial ini berupaya untuk 

membingkai masalah Rumah Deret menjadi isu yang serius untuk dibahas dan 

menjadi perhatian publik.  Maka disini dalam membingkai isu pada awal gerakan, 

Forum Juang Tamansari Bandung berupaya untuk memaparkan kepada publik 

bahwa pembangunan Rumah Deret tidak sesuai dengan prosedur yang dalam artian 

pembangunan tersebut tidak partisipatif. Penolakan tersebut ditujukan kepada 

pemerintah Kota Bandung yang seolah-olah melakukan pembangunan di RW 11 

tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga RW 11, maka warga 

RW 11 menilai bahwa pembangunan Rumah Deret tersebut tidak partisipatif atau 

tidak melibatkan warga secara transparan. 

Seiring berjalannnya waktu, Framing isu yang dilakukan oleh Forum Juang 

Tamansari Bandung semakin berkembang. Dalam hal ini mereka membawa isu 

https://mediaparahyangan.com/forum-juang-tamansari-bandung-menolak-rumah-deret-mempertahankan-hak-atas-ruang-hidup-yang-layak/2018/02/
https://mediaparahyangan.com/forum-juang-tamansari-bandung-menolak-rumah-deret-mempertahankan-hak-atas-ruang-hidup-yang-layak/2018/02/
https://mediaparahyangan.com/forum-juang-tamansari-bandung-menolak-rumah-deret-mempertahankan-hak-atas-ruang-hidup-yang-layak/2018/02/
https://mediaparahyangan.com/forum-juang-tamansari-bandung-menolak-rumah-deret-mempertahankan-hak-atas-ruang-hidup-yang-layak/2018/02/
https://mediaparahyangan.com/forum-juang-tamansari-bandung-menolak-rumah-deret-mempertahankan-hak-atas-ruang-hidup-yang-layak/2018/02/
https://mediaparahyangan.com/forum-juang-tamansari-bandung-menolak-rumah-deret-mempertahankan-hak-atas-ruang-hidup-yang-layak/2018/02/
https://mediaparahyangan.com/forum-juang-tamansari-bandung-menolak-rumah-deret-mempertahankan-hak-atas-ruang-hidup-yang-layak/2018/02/
https://mediaparahyangan.com/forum-juang-tamansari-bandung-menolak-rumah-deret-mempertahankan-hak-atas-ruang-hidup-yang-layak/2018/02/
https://mediaparahyangan.com/forum-juang-tamansari-bandung-menolak-rumah-deret-mempertahankan-hak-atas-ruang-hidup-yang-layak/2018/02/
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ketidakadilan dari aspek sosial, perekonomian, psikologis dan lain-lain. Isu sosial 

misalnya adalah terjadinya perpecahan antara kelompok penerima dan penolak 

pembangunan bahkan menimbulkan keributan, seperti pada Film Halo- Halo 

Bandung. Film ini merupakan sebuah karya yang di produksi oleh Nafsu Visual di 

media Youtube, dalam Film tersebut menggambarkan perjuangan Forum Juang 

Tamansari Bandung (FJTB).  

 Berikut merupakan warga yang masih bertahan dalam memperjuangkan 

hak atas ruang hidupnya yang tergabung dalam Forum Juang Tamansari 

Bandung (FJTB). 

 

Gambar 5. 2 Grafik Perbandingan Warga Tamansari Yang Menolak dan Menerima Pembangunan 

Rumah Deret 

Sumber: Wawancara Dengan Ketua RW 11 Tamansari 

(Dikelola oleh Penulis, 2019) 

 

Dari grafik diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah kepala keluarga yang 

yang bertahan atau yang menolak pembangunan Rumah Deret tersebut adalah 

penolak
17%

Penerima
83%

Jumlah Warga Tamansari 

penolak

Penerima
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sejumlah 17% atau setara dengan 33 warga dan merupakan pemilik bangunan, 

sedangkan 83% diantaranya adalah yang sudah menerima pembangunan 

Rumah Deret yang berstatus pemilik bangunan dan yang mengontrak. 

Akses pendidikan anak-anak sekolah menjadi sangat sulit,  pada wawancara 

penulis dengan Ketua Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) juga 

menyebutkan bahwa: 

“Akses pendidikan sangat jauh, lokasinya dari dari sini ada 30 Km, ya 

setiap hari ongkosnya bisa sampai 50.000 perharinya. Ini kan Pemerintah 

enggak sampai mikir kesana”56 

Kemudian jika dilihat dari aktivitas perekonomian warga sebelum dan 

sesudah pembangunan, perekonomian warga Tamansari baik segi pekerjaan dan 

pendapatan sudah semrawut, seperti yang dikatakan oleh ketua RW 11 

Tamansari Bandung dalam wawancara penulis ketika melakukan penelitian. 

“Warga disini banyak yang berjualan, kontrakan, kost-an. Kost-Kost an 

udah pada sepi, karena takut soalnya sekonyong-konyong waktu 

september kemarin ada eksekusi kesini”57 

Demikian juga pernyataan tersebut didukung pernyataan teh Eva sebagai warga 

yang masih bertahan dan mengalami perubahan aktivitas ekonomi akibat 

penggusuran RW 11 Tamansari. 

“Sekalipun banyak debu-debu tapi kami tetap berusaha untuk semangat, 

tetap sehat, tetap bahagia walaupun sekarang ini pekerjaan kita semrawut, 

jadi warga disini adalah pelaku ekonomi, jadi mereka mengontrakkan 

rumahnya untuk pekerja-pekerja, mahasiswa-mahasiswa. Dulu itu banyak 

mahasiswa dari UNPAD, ITB, UNPAS, UNISBA. Tapi karena ruang 

kami sudah seperti ini, karena informasi-informasi (penggusuran), 

akhirnya mereka takut untuk mengontrak disini. Ada yang masuk terus 

keluar lagi besoknya karena informasinya mau digusur. Jadi 

 
56  Hasil Wawancara dengan Ketua Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) Pada Tanggal 13 Juli 

2019 
57 Hasil Wawancara dengan Ketua RW 11 Tamansari Pada Tanggal 1 September 2019 
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perekonomian kita semrawut, jadi tukang parkir, satpam, apa ajalah yang 

halal bagi kami” 

Perekonomian warga yang terkena dampak pembangunan baik warga 

yang menerima dan menolak tidak stabil, misalnya saja di Rancacili Bandung 

tidak mendapat tempat membuka usaha kembali. Hal tersebut diutarakan oleh 

Ketua Forum yang mengatakan bahwa: 

“Warga yang dulunya disini punya tempat jualan bubur disitu (sambal 

menunjuk tempat yang biasa jual bubur), sekarang di Rancacili gapunya 

tempat karena disana itu banyak preman-premannya neng”58 

 Namun berbeda dengan warga yang bertahan, perekonomian warga 

dibangun kembali dengan adanya Dapur Balubur. Dapur Balubur adalah 

salah satu bentuk aktivitas perekonomian mandiri yang dikelola langsung 

oleh Ibu- Ibu yang ada di reruntuhan Tamansari dalam bentuk menjual 

makanan serta katering. Hal tersebut didukung oleh pernyataan the Eva dalam 

wawancara dengan penulis: 

“Dan kami juga memperkenalkan dapur balubur, ibu-ibu disini jago 

masak, jadi kalau misalnya mau katering bisa melalui dapur balubur”59 

 

 
58 Hasil Wawancara dengan Ketua Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) Pada Tanggal 13 Juli 

2019 
59 Hasil Wawancara dengan Warga RW 11 Pada Tanggal 1 Agustus 2019 

Gambar 5. 3 Tampak Depan Dapur Balubur 
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Selain dampak sosial-budaya tersebut, isu mengenai psikologis warga 

akibat penggusuran paksa tersebut. Dan hal ini dirasakan oleh perempaun dan 

anak-anak. Tindakan pemaksaan penggusuran yang dilakukan oleh Ormas, 

Polisi dan lain-lain menggangu psikis warga hingga akhirnya menimbulkan 

korban jiwa. Hal tersebut dikemukakan oleh Feru dari solidaritas Aliansi 

Rakyat Anti Penggusuran (ARAP). 

“ Salah satunya adalah intimidasi dari ormas, tentara,polisi dan itu 

banyak banget dan dibikin ga nyaman. Belum ada rencana 

penggusuran Backhoe sudah dikirim kesini. Intimidasi psikologis 

kena, apalagi fisik. Jadi sudah 2 tahun berlalu sejak kasus ini sekitar 

10 warga yang meninggal. Anak-anak kacau psikologisnya jadi 

tidak hanya bicara mengenai tembok-temboknya, Rumah itu bicara 

mengenai kehidupan sosial orang, budaya orang yang sudah 

dibangun.Anak-anak harus pindah sekolah, mereka harus punya 

interaksi baru dan itu gagal dan pada akhirnya kenal bully. Dan 

bahkan ketika kita suruh mereka menggambar, yang mereka gambar 

apa, backhoe , tentang pukul-pukulan, bentrokan dan itu terekam 

diingatan mereka. Dan pemerintah tidak pernah beripikir akan hal-

hal seperti itu, mereka hanya memikirkan hitung-hitungan statistik” 
60 

Dalam wawancara penulis dengan salah satu dari tim solidaritas tersebut  

mengutarakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang tidak 

memperhatikan dampak dari penggusuran tersebut terutama bagi anak-anak 

dan perempuan. Kemudian yang paling dirasakan oleh warga RW 11 

Tamansari ditandai oleh pengakuan warga yang mendapat kesulitan 

mendapatkan hak sebagai Warga Negara Indonesia yakni meendapatkan 

bukti identitas diri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh LBH Bandung 

dalam Konferensi Pers pada tanggal 1 agustus 2019 lalu. Berikut merupakan 

pernyataanya: 

 
60 Hasil Wawancara dengan Salah Satu Anggota Solidaritas Pada Tanggal 11 Juli 2019 
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“Semenjak 2 tahun terkahir ini, pemasalahan tamansari warag mulai 

kehilangan hal-hak nya secara keperdataan, warga mulai kesulitan 

mengurus surat-surat penting seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda 

Penduduk”61 

Selain dari dampak-dampak tersebut, perubahan sosial lainnya yang 

dirasakan oleh warga RW 11 Tamansari adalah kehilangan hak kesehatannya 

terutama pada anak-anak kecil seperti yang dijelaskan oleh LBH Bandung 

sebagai berikut. 

“Hak kesehatan buat anak-anak kecil, fasilitas posyandu 

dihilangkan. Karena mereka menggarap bahwa warga disini sudah 

tidak ada, mereka sudah tidak punya hak untuk hidup lagi disini 

gitu”62 

Penghilangan fasilitas posyandu menurut pemerintah bahwa kuantitas anak 

di RW 11 hanya sedikit dan tidak pantas mendapatkan fasilitas posyandu dari 

kelurahan. Maka oleh sebab itu, warga menginisiasi posyandu sendiri yang 

diberi nama (Posyandu Mandiri Kampung Aliansi) karena kebutuhan untuk 

mengontrol anak balita di RW 11 Tamansari. Pembuatan posyandu sendiri 

diinisiasi tanpa bantuan pemerintah namun dibantu oleh kekuatan solidaritas 

kolektif. Menurut pernyataan warga mengatakan bahwa pembuatan posyandu 

ini dilakukan atas ketidapercayaannya terhadap pemerintah. Berikut 

merupakan pernyataan warga dalam media Instagram @tamansarimelawan: 

“Kami ingin membuktikan bahwa pemerintah sudah tidak dapat 

dipercaya lagi, kami ingin membuktikan bahwa dengan atau tidak 

adanya pemerintah posyandu bisa berjalan dan kami tidak khawatir 

akan pengontrolan kesehatan bayi dan anak di wilayah kami, satu 

hal yang terpenting adalah mari ciptakan alternative baru dengan 

kekuatan solidaritas, karena solidaritas adalah senjata”63 

 
61 Hasil Wawancara dengan LBH Bandung Pada Tanggal 1 Agustus 2019 
62 Hasil Wawancara dengan LBH Bandung Pada Tanggal 1 Agustus 2019 
63 Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB). 2019. Posyandu Mandiri Kampung Aliansi. Yang 

diakses dari Instagram @Tamansari Melawan Pada tanggal 2 September 2019 
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Pernyataan diatas didukung oleh postingan media Instagram tamansari melawan. 

Berikut gambar pelaksanaan posyandu mandiri tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram @tamansarimelawan 

 

5.2.2 Prognostic Framing 

 

Pemaknaan Prognostic Framing menurut Benford dan Snow adalah 

mengenai solusi yang ditawarkan atau respon terhadap kebijakan tersebut. Dalam 

konteks pergerakan Forum Juang Tamansari Bandung disini ialah atas isu Tolak 

Rumah Deret. Kemudian juga dimaknai sebagai car-cara yang dilakukan atas solusi 

tersebeut. Ada beberapa cara yang diupayakan oleh Forum Juang Tamansari 

Bandung dalam menolak pembangunan. Pertama, yakni adanya forum dialog 

antara pemerintah dan FTJB. Berikut merupakan dialog yang dilakukan oleh 

pemerintah dan FJTB terkait dengan  SK yang dikeluarkan oleh DPKP3 Bandung. 

Menanggapi SK Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan 

Dan Pertamanan Kota Bandung nomor 538.2/1352A/DPKP3/2017, warga RW 11 

mengajukan keberatan mengenai SK tersebut dan mengirimkannya kepada DPKP3. 

Adapun permintaan warga  yang masih keberatan dengan pembangunan Rumah 

Deret terhadap pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut.64 

 
64 Surat Tanggapan DPKP3 Kepada Forum Warga 11 Tamansari Pada Tanggal 27 November 2017 

Gambar 5. 4 Kegiatan Posyandu Mandiri RW 11 Tamansari 
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Pertama, warga menyatakan bahwa belum mendapatkan informasi yang 

menyeluruh/konsultasi publik kepada seluruh warga. 

 Tanggapan: Pemerintah Kota Bandung sudah melakukan studi kelayakan rencana 

penataan kawasan pada tahun 2016 dan melalui Pokja pembangunan Rumah Deret 

tamansari telah melaksanakan: 

• 3 (tiga) kali pra sosialisasi, 

• 2 (dua) kali sosialisasi, 

• 1 (satu) kali Fokus Group Discussion, dan 

• 4 (Empat) kali memfasilitasi rembuk aspirasi warga 

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di beberapa tempat yang dimulai di Taman 

Film Bandung, Pendopo Wali Kota, Aula Kecamatan Bandung Wetan, Masjid Al 

Islam, Gedung Serba Guna Balaikota dan terkahir dialog dengan Wali Kota di Aula 

Gedung YPAC Tamansari Bandung. 

Kedua, warga menilai bahwa ganti rugi yang ditawarkan oleh pemrintah 

Kota Bandung secara sepihak belum adil dan layak tidak sesuai dengan UU dan 

peraturan.  

Tanggapan: Berdasarkan UU no.2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah bagi 

pembangunan untuk Kepenetingan Umum mengatur menegnai pengadaan tanah 

yang memberikan ganti rugi hanya kepada pihak yang berhak yang menguasai atau 

memiliki objek pengadaan tanah, sedangkan dalam hal ini tanah di lokasi RW 11 

Tamansari tercatat sudah merupakan milik pemerintah Kota Bandung, melalui 

skema pembelian pada tahun 1924-1941 berdasarkan surat keterangan status tanah 
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No.593/268-BPKA, tanggal 21 maret 2017. Maka dengan demikian tidak ada 

kewajiban pemerintah Kota Bandung untuk memberikan ganti rugi atau ganti 

untung. 

Ketiga, meminta adanya penggantian penuh terhadap bangunan tempat 

tinggal sesuai harga sekarang. 

Tanggapan:  bahwa untuk permintaan penggantian dari Pemerintah Kota Bandung 

untuk bangunan tempat tinggal sampai dengan saat ini kami tidak menemukan 

aturan yang dapat memberikan ganti rugi terhadap bangunan diatas lahan milik 

pemerintah Kota Bandungm sehingga permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi 

Namun kemudian warga juga mengajukan permohonan kepada Pemerintah 

Kota Bandung apabila warga RW 11  tetap menempati Rumah Deret tersebut 

Adapun isi dari permintaan warga tersebut juga ditanggapi oleh Pemerintah Kota 

Bandung. Berikut merupakan tuntutan warga RW 11 dan tanggapan dari 

pemerintah Kota Bandung 

1. Ada kepastian hukum terhadap perjanjian pekerjaan, peneyelesaian pekerjaan, 

dimulainya pekerjaan fisik, penghunian warga ke Rumah Deret. 

Tanggapan:  

a. Proyek Rumah Deret akan dikerjakan sesuai dengan perjanjian kerja (kontrak) 

yang telah dibuat antara pemerintah Kota Bandung dengan penyedia jasa 

pekerjaan desain dan Build pembangunan Rumah Deret 

b. Proyek Rumah Deret Tamansari akan diselesaikan sesuai kontrak. 

c. Pekerjaan fisik lapangan akan dimulai dilakukan secepatnya, dengan diawali 

surat pemeberitahuan 
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d. Warga RW 11 yang terseleksi dapat tinggal di Rumah Deret Tamansari setelah 

pembangunan Tahap 1 Selesai secara keseluruhan 

2. Uang Kontrakan diberikan kepada kepala keluarga dan bukan pemilik 

bangunan 

Tanggapan: bahwa berdasarkan Tupoksi DPKP3 hanya untuk penyediaan tempat 

tinggal sementara berupa rumah sewa hanya per bangunan hunian yang 

ada/eksisting (bukan berupa pemberian uang untuk kontrakan) sesuai dengan 

anggaran yang diperuntukkan untuk penyediaan Rumah Sewa Relokasi 

sementara warga, yang tercantum dalam daftar pelaksanaan anggaran DPKP3 

tahun anggaran 2017. 

3. Untuk pengisian Rumah deret Tamansari berdasarkan Per kepala keluarga dan 

juga berdasarkan luas bangunan yang dimiliki warga. 

Tanggapan: bahwa berdasarkan surat keputusan SK DPKP3 No. 

538.2/1325A/DPKP3/2017 Tentang penetapan kompensasi bangunan, 

mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan Rumah Deret Tamansari 

tahun anggaran pada pasal 3 SK tersebut yang mengenai penghunian Rumah 

Deret berdasarkan per kepala keluarga dengan pertimbangan prioritas 1- 6 serta 

luas bangunan hunian untuk tipe 33 diperuntuukan bagi warga bangunan 

sebelumnya dengan luas 10 m2 s/d 40 m2. Untuk unit hunian tipe 39 

diperuntukkan baik warga yang memiliki/tinggal pada bangunan sebelumnya 

dengan luas 41 m2 ke atas. 

4. Permohonan untuk gratis sewa Rumah Deret selama 10 tahun 

Tanggapan:  



 

74 
 

a. Kebijakan mengenai sewa Rumah Deret Tamansari disesuaikan dengan masa 

jabatan kepala daerah berdasarkan perturan menteri dalam negeri no. 19 tahun 

2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, jangka waktu sewa barang 

milik daerah paling lama 5 tahun sejak ditandatangi perjanjian dan dapat 

diperpanjang. 

b. Berdasarkan perturan menteri perumahan rakyat no. 14 tahun 2007 tentang 

pengelolaan Rusunawa. 

c. Berdasarkan peraturan Wali Kota No. 1058 tahun 2013 tentang pengelolaan 

rusunawa bahwa jangka waktu penghunian untuk pertama kali adalah selama 

satu tahun dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan apabila berdasarkan hasil 

evaluasi kondisi ekonomi penyewa tidak mengalami peningkatan. 

Berdasarkan SK DPKP3 mengenai penghunian, warga RW 11 yang memperoleh 

prioritas penghunian Rumah Deret Tamansari akan diberikan 

diskresi/keringanan sewa, yaitu dibebaskan sewa selama maksimal 5 tahun. 

Penetapan warga RW 11 tersebut akan ditetapkan dalam surat keputusan Wali 

Kota Bandung. 

5. Harga sewa yang tidak akan berubah antara Rp 50.000 per bulan untuk tipe 33 

dan Rp 100.000 per bulan untuk tipe 39. 

Tanggapan: besaran sewa duah ditetapkan dalam SK DPKP3 dan sebagai 

perbandingan tarif sewa rumah susun 5 lantai/twin blok dengan kota/kabupaten 

lain yang semuanya dalah tanpa lift: 

1. DKI Jakarta Tipe 30 Rp 160.000 s.d Rp 580.000 per bulan, tipe 36 Rp 187.000 

s.d Rp 610.000 per bulan. Lantai dasar Rp 14.000/m2 per bulan. 
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2. Kota Bogor tipe 27 Rp 175.000 s.d 350.000 per bulan, unit usaha Rp 56.000 

m2 per bulan 

3. Kota surabaya Rp 152.000 s.d Rp 234.000 per bulan (tahun 2014) 

4. Kota Cimahi tipe 24 Rp 280.000 s.d Rp 310.000 per bulan 

Berdasarkan hal tersebut diatas untuk besaran tarif sewa Rumah Deret Tamansari 

khusus bagi warga RW 11 terdampak dapat dipertimbangkan kembali untuk 

dapat diberikan dispensasi/pengurangan maksimal sebesar 50% dri tarif warga 

sewa unit hunian sesuai dengan Perwal yang berlaku. 

6. Kepastian adanya usaha untuk warga RW 11 

Tanggapan: bahwa ruang usaha lift dapat disampaikan bahwa dalam perencanaan 

sudah disiapkan dua unit lift untuk tahap 1 (blok I) dan dua unit di tahap II 

(blok II) 

7. Adanya kompensasi atau penggantian kerugian lainnya selama masa 

pembangunan. 

Tanggapan: dikoordinasikan dengan kontraktor untuk dapat dilibatkann dalam 

pekerjaan pembangunan Rumah deret Tamansari sesuai dengan keahlian yang 

dimiliki. 

8. Permohonan kenaikan dana kerohiman dari 75% menjadi 100% dari NJOP atau 

tim hasil penilai. 

Tanggapan: bahwa untuk dana kerohiman adalah kebijakan dari kontraktor 

pelaksana sehingga besarannya didasarkan pada kesanggupan.kemampuan dari 

kontraktor itu sendiri. 
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Berdasarkan permohonan tersebut, PT Sartonia Agung selaku kontraktor pelaksana 

pembangunan Rumah deret menyatakan bahwa dana kerohiman yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut:65 

a. Dana kerohiman sebesar 20% dari nilai NJOP bangunan SPPT PBB, bagi 

warga yang bersediankembali ke Rumah Deret dan mendapat kebijakan bebas 

biaya sewa unti 5 tahun. Dengan melampirkan bukti kepemilikan bangunan 

yakni bukti SPTT PBB,KTP dan KK 

b. Dana kerohiman sebesar 50% dari niali NJOP bangunan SPPT PBB, bagi 

warga yang bersedia kembali ke Rumah Deret dan mendapat kebijakan 

keringanan biaya sewa 50% biaya sewa unti 5 tahun. Dengan syarat 

melampirkan bukti kepemilikan bangunan yaitu bukti SPPT PBB, surat 

perjanjian ijin sewa menyewa dengan pemilik lahan/ pemkot bandung atau 

surat keterangan kepemilikan bangunan dari kelurahan, KTP dan KK. 

c. Dana kerohiman sebesar 75% dari nilai NJOP bangunan SPPT PBB, bagi 

warga memilih yang tidak akan kembali ke rumah deret. Dengan syarat 

melampirkan bukti kepemilikan bangunan yaitu IMB, bukti SPPT PBB, surat 

ijin sewa menyewa dengan pemilik lahan, KTP dan KK. 

9. Kepastian tidak disamakan dengan warga yang terlebih dahulu sepakat atau 

pengontrak. 

Tanggapan: perlakuan kepada warga yang terdampak disesuaikan dengan prioritas 

1-6 pada SK DPKP3 

10. Kepastian Bentuk Peraturan Wali Kota Atau Surat Keputusan 

 
65  Surat Sartonia Agung  Kepada Forum Warga RW 11 Pada Tanggal 20 November 2017 
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Tanggapan: Segala bentuk kebijakan pemerintah kota dituangkan dalam bentuk 

Peraturan Wali Kota Atau Surat Keputusan Wali Kota Kepala Dinas. 

Seperti yang sudah dipaparkan diatas mengenai tuntutan warga dan hasil 

tangapan pemerintah Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan 

warga RW 11 tidak dikabulkan oleh pemerintah kota Bandung, peraturan tetap 

menjadi peraturan seperti yang sudah tertera di SK yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota Bandung. 

Kedua, propaganda media. Propaganda media yang dilakukan adalah 

menggunakan media alternative yang di media instagram dengan akun 

@tamansarimelawan, media ini sudah diikuti oleh 9,275 pengikut serta 541 kiriman 

di beranda, yang artinya bahwa media ini cukup aktif dan berita mengenai Rumah 

Deret ini sudah tersebar luas di masyarakat. Melalui media ini juga Forum Juang 

Tamansari Bandung (FJTB) menggunakan tagar #tolakRumahDeret, 

#Tamansarimelawan, #Bandungmelawan penggusuran dalam kotak pencarian 

tagar #tolakrumahderet sendiri sudah lebih dari 1000 postingan yang di unggah oleh 

akun yang berbeda-beda. 

Propaganda media sosial seperti yang dilakukan oleh forum juang ini 

merupakan bukan hal yang baru lagi di era millenial sekarang, propaganda media 

sosial yang disertai dengan penggunaan hashtag merupakan sebuah gerakan yang 

mudah dijangkau dan murah ditengah semakin canggihnya teknologi. Apalagi 

penggunaan media sosial sudah semakin masif digunakan oleh berbagai kalangan. 

Penggunaan media sosial sebagai kekuatan baru dalam sebuah gerakan, hal ini 

menandakan bahwa fungsi media sosial saat ini sudah meluas lagi artinya media 
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sosial tidak lagi hanya sebatas untuk mengakses informasi digital dan ruang untuk 

berkomunikasi saja sebagaimana fungsi media media sosial itu sendiri. 

Selain itu juga, gerakan ini melibatkan berbagai media local seperti 

metaruang.com sebagai media alternative pergerakan Forum Juang Tamansari, 

dalam postingan berita di metaruang.com menjelaskan polemik yang terjadi di RW 

11 serta agenda pergerakan Tamansari melawan. Seperti yang dijelaskan oleh Feru 

dari solidaritas yang tergabung dalam Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB). 

“Makanya kenapa pada akhirnya kita harus membangun media alternative 

kan lewat Instagram terus dibantu juga sama kawan-kawan dari metaruang 

terus dibantu sama kawan-kawan ini juga (menunjuk pada beberapa anggota 

solidaritas yang sedang duduk-duduk di lokasi penelitian). Karena kita gak 

bicara soal kasus rumah deret aja tapi ini akan meluas, dan ini pintu 

gerbangnya”66 

 

Dalam observasi penulis juga, tidak hanya dibantu oleh media metaruang 

saja namun juga dibantu oleh beberapa media lainnya seperti ganecapos, 

suaramahasiswa, Kolektifa, pembebasan.org dan masih banyak lainnya lagi. 

   Ketiga, Aksi massa beberapa kali dilakukan oleh Forum tersebut dimulai 

dari menggugat SK DPKP3 yang dinilai cacat prosedur dan substansinya pada 

tanggal 15 Januari 2018 lalu.  Lebih lanjut lagi LBH Bandung dalam konferensi 

pers Tanggal 1 juli 2019 tersebut mengatakan bahwa: 

“Ketika meminta warga meminta kejelasan dan melakukan demonstrasi di 

pemkot bandung kemudian warga disambut dengan kekerasan oleh aparat, 

praktek-praktek kekerasan dilakuakan secara sistematis gitu”67 

 

 
66 Hasil Wawancara dengan Salah Satu Anggota Solidaritas Pada Tanggal 11 Juli 2019 
67 Pernyataan LBH Bandung Dalam Konferensi Pers pada Tanggal 1 Agustus 2019 
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Keempat, Penyelenggaraan konferensi pers dilakukan oleh Forum sebagai bentuk 

penyampaian sikap Forum dalam menanggapi pemerintah. Pada gambar berikut 

ini adalah salah satu contoh pelaksanaan konferensi pers yang dihadiri oleh 

berbagi media lokal maupun media nasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Penyampaian sikap pada konferensi pers pada tangal 1 agustus 2019 diatas adalah 

untuk menanggapi pernyataan pemerintah melalui media tribun news yang 

menegaskan bahwa pembangunan Rumah deret akan dilanjutkan. Berikut 

merupakan pernyataanya: 

“Melalui putusan kemarin menyatakan bahwa gugatan dari penggugat 

(warga) tidak diterima. Izin lingkungan yang diterbitkan DPMPTSP (Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sah. Dengan 

demikian kegiatan pembangunan bisa kembali dilakukan”68 

Mengingat putusan PTUN yang menyatakan bahwa gugatan warga telah ditolak. 

Maka pada konferensi pers tersebut, sikap warga terhadap pernyataan pemerintah 

tersebut adalah sebagai berikut:69 

1. Hentikan Proyek Rumah Deret di Tamansari karena telah menghilangkan 

hak-hak warga dalam pembangunan 

 
68  Cipta Permana. Pemkot Bandung Akan Lanjutkan proyek pembangunan rumah deret di 

tamansari. Yang diakses dari tribunjabar pada tanggal 10 September 2019 
69 Pernyataan Sikap Forum Juang Tamnasari Bandung Pada Konferensi pers Tanggal 1 Agustus 

2019  

Gambar 5. 5 Pelaksanaan Konferensi Pers di Reruntuhan RW 11 Tamansari 
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2. Pulihkan kembali segala kerusakan-kerusakan baik secara ekonomi, sosial, 

dan psikologis warga yang timbul akibat adannya pembangunan Rumah 

Deret 

3. Berikan hak untuk pendaftaran dan sertifikasi atas tanah warga RW 11 

Tamansari. 

Bersamaan dengan pernyataan sikap tersebut, RW 11 Tamansari dalam hal ini 

adalah mereka yang menolak pembangunan sudah mengajukan gugatan izin 

lingkungan pada tanggal 31 juli 2019 lalu. Sebelumnya gugatan RW 11 sudah 

beberapa kali diajukan. Berikut merupakan bentuk gugatan Tamansari dari tahun 

2017 hingga agustus 2019 lalu: 

 

Tabel 5. 3  

Gugatan Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) Ke PTUN 
 

N

o 

No perkara Gugatan Hasil PTUN 

1 152/G/2017/PTUN.B

DG 

 Menggugat SK DPKP3 Kota 

Bandung No. 

538.2/1325A/DPKP3/2017 

Tentang penetapan 

Kompensasi Bangunan, 

Mekanisme Relokasi dan 

pelaksanaan pembangunan 

Rumah Deret. 

Ditolak sebelum 

masuk kedalam 

pemabahasan pokok 

perkara yakni 

tentang prosedur 

yang dinilai mal-

administrasi. 

2 0001/LINGK.PEM/V

II/2018/DPMPTSP 

Menggugat keabsahan izin 

lingkungan yang terbit pada 

tahun 2018 

Pemerintah Kota 

Bandung mencabut 

izin lingkungan 

tersebut 

3 001/ILP/V/2019/DP

MPTSP 

Menggugat kembali izin 

lingkungan baru yang 

diterbitkan pada mei 2019 

Masih dalam proses 

persidangan (pada 

agustus lalu) 
Sumber: (Diolah Oleh Penulis,2019) 

Berkaca dari status tanah Tamansari adalah status quo, maka dalam hal ini baik 

pemerintah kota dan warga Tamansari tidak berhak untuk memiliki tanah tersebut 



 

81 
 

selama sertifikat tanah tidak ada. Berikut merupakan infografis yang 

menggambarkan pelanggaran prosedur terkait izin lingkungan yang 

dipermasalahkan warga 

 

Sumber: Instagram @tamansarimelawan 

 

Tidak hanya berhenti pada pengadilan saja, namun juga kasus ini sudah diadukan 

kepada Komnas HAM atas pelanggaran Hak-hak asasi kemanusiaan yakni hak ruang 

hidup   Tamansari. Dan menurut LBH Bandung menyatakan bahwa: 

“Pendampingannya, salah satunya tadi gugatan dan saya bilang juga bahwa 

warga berhak untuk mensertifikasikan tanah dan itu juga sedang dilakukan. 

Kemudian juga kita pernah mengadukan kasus ini ke Komnas HAM, artinya 

Komnas HAM juga melihat ada pelanggaran HAM disini dan mereka juga 

sedang melakukan penyelidikan dan sampai saat ini kasus ini masih 

dipantau”70 

 
70  Hasil Wawancara dengan LBH Bandung pada tanggal 1 Agustus 2019 

Gambar 5. 6 Infografis Pelanggaran Prosedur Izin Lingkungan 
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Demonstrasi juga turut dilakukan oleh Forum Juang dalam upaya melawan 

penggusuran, upaya ini dilakukan pada saat sidang PTUN berlangsung. Warga yang 

didampingi oleh aliansi rakyat anti penggusuran serta solidaritas lainnya.  

Sumber: Portaljabar.net 

 

Perlawanan dengan demonstrasi dalam sebuah Gerakan sosial maupun politik 

sudah tidak asing lagi dalam pengartikuasian kepentingan. Gerakan dengan 

menggunakan cara ini dinilai cukup efektif dalam mencapai sebuah tujuan yakni 

dalam hal ini adalah upaya menghentikan proyek Rumah Deret di RW 11 

Tamansari. 

Kelima,  Mengadakan kegiatan worksgop kesenian, pameran foto,  diskusi lintas 

isu dan lain-lain.   

 

 

 

 

Gambar 5. 7 Aksi Demonstrasi Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) 

Gambar 5. 8 Pameran Foto " Egalite" di Reruntuhan Tamansari 
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Foto diatas adalah salah satu bentuk kegiatan workshop dan pameran seni 

yang dilaksanakan di Reruntuhan Tamansari. Bentuk kegiatan tersebut dijadikan 

sebagai hiburan serta mengundang masayarakat ke RW 11, maka dengan begitu 

keadaan    RW 11 yang dipenuhi oleh puing-puing bangunan atau terdapat titik 

konflik dapat tersampaikan. Hal ini juga termasuk kedalam penyadaran publik akan 

isu-isu yanga di RW 11 serta isu-isu sosial. Dalam pameran Photo’s speak 

mengusung tema tentang isu-isu sosial termasuk didalamnya adalah potret warga 

yang terdampak oleh sistem. Selain itu, warga Tamansari juga melakukan berbagai 

upaya untuk menghidupkan ruang yang hampir mati akibat puing-puing reruntuhan 

bangunan contohnya seperti mengadakan kegiatan-kegiatan besar tahunan. Festival 

tamansari Melawan dan Festival Kampung Kota merupakan salah satu acara besar 

(big event) yang diselenggarakan oleh solidaritas kolektif serta forum warga. 

Festival kampung kota  memiliki 2 tujuan yakni sebagai hiburan dan sebagai saran 

untuk merekatkan jaringan antar individu dan komunitas naik dalam konteks spasial 

(ruang hidup), identitas yang dicurahkan dari aspek spasial (status warga kota) serta 

identitas simboliknya (agama, komunitas). 

Festival tamansari Melawan I sudah lebih dahulu dihelat pada tahun 

November- Desember 2017  lalu yang bertemakan “Puing Kota dan Ingatan” di 

Kampung Dago Elos yang diisi oleh serangkaian acara dari berbagai para aktivis 

agrarian, komunitas music dan senirupa, sastrawan dan pelaku seni lainnya.  

Kemudian ada juga paduan suara yang dibentuk secara mandiri oleh ibu-ibu RW 

11 Tamansari yang dinamakan Suara Ibu-Ibu. Adapun yag dinyanyikan oleh Suara 

Ibu-Ibu yakni Darah Juang, Buruh Tani sebagai lagu perjuangan mereka. Menurut 

pemberitaan media ganecapos bahwa sepanjang pergelaran acara.  
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Setiap harinya dilakukan pembacaan puisi, teatrikal puisi, musikalisasi 

puisi. Puisi dan sajak yang dibacakan diantaranya adalah puisi karya Wiji Thukul 

yang berjudul “Ibunda” dan sajak Seorang Tua Di Bawah Pohon karya W.S Rendra 

yang menggamabarkan tentang potret pembangunan kemudian juga Surat-Surat 

Dari Che Guevara Untuk Kawan-Kawan Muda yang semauanya dibacakan 

dipanggung Festival tamansari Melawan I. 

Setelah festival Tamansari Melawan I digelar, pada 31 agustus 2019 

kemarin telah digelar kembali festival yang kedua dengan nama Festival Kampung 

Kota yang dilaksanakan hingga september 2019 di RW 11 Tamansari. Pengadaan 

kegiatan besar seperti ini dilakukan untuk pengaktivasian ruang agar tidak mati 

begitu saja, demikian pula mengptimalkan kantung-kantung komunitas dalam 

berkarya. Dengan mengusung tema “Merayakan Solidaritas”, diskusi, pameran, 

workshop, pemutaran film, gigs musik, hingga apresiasi sastra dan lain sebagainya.  

Gambar 5. 9 Suara Ibu-Ibu Dalam Acara Festival Melawan 1 
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Gambar diatas adalah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Forum Juang 

Tamansari Bandung (FJTB) dalam mengaktivasikan ruang. Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dalama rangkaian Festival Kampung Kota 2 di Rerentuhan Tamansari. 

Selama kegiatan berlangsung, disertakan pula lapakan yang menjual berbagai 

macam merchandise serta adanya lapakan dari dagangan ibu-ibu di RW 11. Dalam 

wawancara penulis dengan salah satu anggota elemen solidaritas, hal tersebut 

dilakukan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi warga dan juga 

sebagai pengumpulan dana untuk kegiatan-kegiatan perlawanan Tamansari. 

“Jadi disini nanti adala lapakan dari warga terus dari temen-temen 

solidaritas, ya apa yang mereka jual, dibeli aja gitu. Itu juga termasuk 

kontribusi buat hidupin ekonomi warga lagi sama buat pendanaan kegatan-

kegiatan di Tamansari ini”71 

 

Terselenggarannya setiap kegiatan di RW 11 Tamansari tidak lepas dari 

elemen solidaritas yang tergabung dalam Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB). 

Namun terdapat perbedaan dri pelaksanaan Festival yang pertama dan yang kedua 

 
71 Hasil Wawancara dengan Salah Satu Anggota Solidaritas Pada Tanggal 30 Agustus 2019 

Gambar 5. 10 Kegiatan Festival Kampung Kota 2 
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yakni tentang cara kerjanya, seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota 

solidaritas yang bernama soni.  

“Yang membedakan dengan Festival melawan 1 sama Festival Kampung 

Kota tahun ini itu filosofisnya sama, prinsipnya sama. Cuma yang 

membedakan adalah cara kerjanya, setiap partisipan, setiap kolektif itu me-

manage, meng- organize acara yang diinisiasi oleh mereka sendiri gitu, 

panitianya itu keroyokan, memang ada panitia inti cuma setiap kegiatan itu 

dilakukan oleh kolektif masing-masing. Misal 1 workshop yang tampil nah 

mereka sendiri yang organize, kita bantu di publikasi dan alat-alatnya”72 

Lebih lanjut lagi soni juga menjelaskan bahwa Festival atau pengadaan acara 

lainnnya berbeda dengan festival-festival pada umumnya karena sifatnya 

independent. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengakomodir kepentingan 

sponsorship atau kepentingan pemerintah. Berikut merupakan pernyataan soni: 

“Konsep ini berbeda dengan festival lainnya, karena ini festival gotong-

royong, keroyokan, jadi tidak ada dana atau sponsor, setiap kolektif itu 

mereka harus nyumbang. Misal kalo band-band gitu main nih mereka harus 

nyumbang. Itu uang untuk kebutuhan sound system. Nah kita juga 

independent, jadi kita gak akan mengakomodais kepentingan siapapun 

misalnya kepentingan pihak sponsor atau kepentingan pemerintah”73 

 

Tidak hanya acara-acara besar saja namun juga hampir setiap akhir pekan, 

forum warga beserta solidaritas kolektif yang tergabung aktif dalam mengadakan  

kegiatan. Hal ini merupakan bentuk gerakan yang memanfaatkan ruang tersebut 

yang diisi oleh berbagai bentuk penyadaran publik bahwa terdapat masalah di 

Tamansari. Seperti halnya dikatakan oleh soni dalam wawancara penulis. 

“Jadi kita ingin menyadarkan publik terutama masyarakat tamansari bahwa 

yang sedang kita lakukan adalah memperjuangkan hak yang seharusnya kita 

dapatkan”74 

 

 

 
72 Ibid. 
73 Ibid.  
74 Hasil Wawancara dengan Salah Satu Anggota Solidaritas Pada Tanggal 30 Agustus 2019 
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Kemudian dilanjutkan oleh pernyataan dari Teh Eva Eriyani salah satu warga 

eksisting yang bertahan menyatakan bahwa tujuan dari Festival Kampung Kota ini 

untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa Tamansari masih masih ada, 

berikut pernyataanya. 

“Ruang hidup warga RW 11 itu harus dipertahankan ya, jadi harusnya 

masyarakat tau bahwa kami masih ada, warga kami masih banyak, rumah 

kami juga masih ada, lingkungan kami juga kami jaga dengan baik. Jadi 

warga ya kami masih ada, dan kami masih melawan” 

Penyadaran publik melalui pelaksanaan festival-festival perlawanan Forum Juang 

Tamansari melawan seperti ini bukanlah hal yang baru sebagai bagian dari proses 

pembingkaian Gerakan FJTB. Upaya ini merupakan salah satu keunikan tersendiri 

disamping hambatan yang paling vital dalam mengadakan sebauah kegaiatan besar 

seperti ini yakni hambatan dana. Seperti yang dijelaskan oleh soni berikut ini. 

“Kita kesulitan dana, tapi yaudah jalanin aja. Tapi itu ga terlalu berpengaruh 

karena tetap jalan” 75 

Maka dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semangat juang yang 

dimiliki oleh warga RW 11 yang bertahan serta solidaritas yang tergabung tidak 

redup walaupun banyak hambatan baik dari internal maupun eksternal itu sendiri. 

5.2.3 Motivational Framing 

 

Benford dan Snow mengatakan bahwa motivational framing ini 

dimaksudkan untuk kata-kata motivasi ataupun jargon yang dibingkai oleh Forum 

Juang Tamansari Bandung. Dalam pergerakan FJTB, jargon yang sering keluar 

adalah “Tolak Rumah Deret, Bandung Melawan Penggusuran, Tamansari 

Melawan, dan Tanah untuk Rakyat”.  Kata-kata tersebut memiliki makna yang 

 
75 Hasil wawancara dengan salah satu anggota solidaritas pada Tanggal 30 Agustus 2019 
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kuat dalam proses pergerakannya mengingat Tamansari merupakan titik awal 

penggusuran yang akan yang akan semakin meluas di Bandung. FJTB juga 

didukung oleh berbagai forum solidaritas dari berbagai kalangan dimulai dari pegiat 

Gerakan anti penggusuran hingga pegiat seni.  

Melihat pada kerangka kerja Benford dan Snow dalam melihat, pada proses 

ini Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung lebih menekankan pada severity, 

urgency dan efficacy yakni mengajak massa untuk segera bergabung dalam 

Gerakan.  Penekanan pada severity dan urgency sekaligus ditunjukkan pada gambar 

berikut ini. 

 
Gambar 5. 11 Poster framing FJTB 

Sumber: Instagram @Tamansarimelawan 

 

Kedua gambar diatas jelas menunjukkan seruan maupun panggilan 

solidaritas untuk segera bergabung dengan Gerakan ini yang menandakan 

kewaspadaan atau bersifat urgent pada penggusuran paksa yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Bandung. Kemudian pada penekanan efficacy ditunjukkan oleh 

banyaknya solidaritas kolektif yang tergabung dalam Gerakan ini. Adapun forum 
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solidaritas yang tergabung dalam Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 5. 4  

Daftar Solidaritas Kolektif Yang Tergabung Dalam Gerakan Forum 

Juang Tamansari Bandung 

Rumah Kliwon Perpustakaan Pelajar 

Perpusatakaan Jalanan Bandung HAMADA 

KOLKTIFA Mercusuar Merah 

RUMAH BINTANG Ruang Literasi 

Grimloc Records Perpustakaan Jalanan Linggasarakan 

Zineorid PADGHRS 

Metaruang Angin Malam 

FNKDA Bandung Rumah Diskusi 

Antimateri FMN Bandung 

Anti-Tank T’shirt Tokoh 

Bahasinema Tobbaco Youth Club 

Sangkakalam ISH Tiang Bendera 

Kolektif Tai Babi LPM Daunjati 

Benalu Records Pembebasan Bandung 

Comeset Family Sorge Magazine 

Literaksi Kopi Munisipal 

Perpustakaan Pelajar Gaple 

Communal Coffee Liga Muda Bandung 

Lapak Baca Anak Semua Bangsa Aliansi Perpustakaan Jalanan 

Ultimus Jungkirbalik Pustaka 

Perpustakaan Jalanan Pojok 

Depresi 

Kelanadestin 

Lokalisasi Buku AJI Bandung 

Rumah Lentera LBH Bandung 

Perpusjal Banjaran Bike Boek Bandung 

Perpustakaan Apresiasi Sketsa Aksara 

HMI Komisariat FIT Telkom LPM Isolapos 

Rumah Cemara LPM Jumpa 

Aksi Kamisan Bandung Media Parahyangan 

Dandelion Records Munisipal Book 

WALHI Jabar Rumah Kultur 

Rumah Ruma ARAP 

TUALANG BUKU SVATANTRA 

RUANGRAUNG KATALIS BOOK 

ARAP PENERBIT PARABEL 

RIMBASVARA ALIANSI LITERASI SURABAYA 

PUNK ALIVE Pararupaluka 

Amnesty Bandung BPPM Pasoendan 
Sumber: Majalah Zine 

Diolah kembali oleh penulis, 2019 
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Dalam proses framing Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) adalah 

termasuk kedalam proses startegis dimana tujuan daripada gerakan ini adalah 

mendapatkan dukungan massa untuk memobilisasi Gerakan. Bergabungnya 

solidaritas kolektif disini adalah merupakan proses menyatukan frame (frame 

bridging) yang berbeda-beda apabila melihat solidaritas yang berbeda 

latarbelakang yang kemudian meleburkan diri dalam Forum juang ini. Dalam 

pergerakan ini, pihak-pihak yang terlibat secara sukarela memberi sumbangan 

tenaga, pikiran dan bahkan materi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua 

Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) dalam sebuah wawancara penulis. 

“Kita dibantu oleh para mahasiswa, LBH, Komunitas-Komunitas dan 

aliansi-aliansi dan segala macam dan alhamdulillah sampai sekarang masih 

disini, bertahan. Berkat bantuan LBH, saya juga merasakan yang tadinya 

saya awam dalam hukum dan agraria sekarang sedikit-sedikit sudah lebih 

ngerti. Aliansi-aliansi itu tergabung semakin kesini semakin banyak, dari 

Jakarta, dari jogja untuk mendampingi warga”.76 

Selanjutnya juga menurut Ketua RW 11 menyatakan bahwa peran dari 

pihak-pihak luar tersebut hanya sebatas mendampingi, namun seluruh keputusan 

terdapat ditangan warga RW 11 yang bertahan. Alasan bergabungnya solidaritas 

yang tergabung dalam gerakan ini adalah untuk memberi penyadaran kepada 

masyarakat Tamansari agar masyarakat tidak selalau “dibodohi” oleh pemerintah 

Kota Bandung. Seperti pernyataan Feru pada wawancara penulis. 

“kita berupaya mengadvokasi warga RW 11 ini biar nggak terima-terima aja 

gituloh kebijakan-kebijakan pemerintah. Jangan sampai dibodohi 

pemerintah  lagi, karena mereka, kita tuh punya hak-hak”77 

 

 
76 Hasil Wawancara dengan Ketua Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) Pada Tanggal 13 Juli 

2019 
77 Hasil Wawancara dengan anggota solidaritas pada tanggal 01 Agustus 2019 
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Dengan Bantuan Lembaga Bantuan Hukum, kemudian juga advokasi dari 

berbagai pihak terutama yang tergabung dalam aliansi-aliansi pergerakan lokal 

maupun dari luar daerah. Proses pendampingan seperti inilah yang membuat Forum 

warga dapat menyuarakan haknya.  Sesuai pernyatan dari Lembaga Bantuan 

Hukum Bandung dalam konferensi pers di Tamansari. 

“Kami menggugat izin tersebut menyalahi aturan, izin tersebut melanggar 

asas-asas pemerintahan yang baik dan juga secara prosedural, izin tersebut 

juga menimbulkan dampak yang buruk bagi warga yang masih tinggal 

wialayah Tamansari ini. Kita memasukkan gugatan yang baru pada tanggal 

30 Juli 2019, gugatan terhadap izin lingkungan masih berjalan” 78 

 

Gerakan masyarakat yang di pelopori oleh warga yang bertahan yang 

Dukungan yang semakin luas dapat kita lihat dari pembuatan film Halo-Halo 

Bandung serta berbagai aksi solidaritas yang muncul di berbagai daerah seperti 

Bekasi, Jakarta dll. Film Halo-Halo Bandung merupakan salah satu film 

documenter yang dibuat oleh Nafsu Visual Documentary.79 Film ini mengisahkan 

pergerakan Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) dalam memperjuangkan hak 

ruang hidupnya serta kondisi yang terjadi setelah penggusuran dan relokasi ke 

Rancacili Bandung.  Pemutaran Film ini juga diadakan di berbagai tempat dan 

kegiatan serta di unggah dalam jejaring Youtube. Hal ini jelas dimaksudkan bahwa 

perluasa Gerakan dalam upaya memberi penyadaran publik bahwa masalah ini 

menjadi sangat penting karena merupakan tititik awal perluasan penggusuran di 

daerah Bandung serta daerah-daerah lainnya. 

 
78 Pernyataan LBH Bandung Dalam Konferensi Pers pada Tanggal 1 Agustus 2019 
79 Nafsu Visual. 2018. Film Documenter Halo-Halo Bandung. Bandung 
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Langkah pengadvokasian yang dilakukan oleh solidaritas dimulai dari 

pemutaran film Jakarta unfair dari Watchdoc, film ini menceritakan tetang nasib 

warga yang tinggal di bantaran sungai di Bukit Duri dan digusur oleh Pemerintah 

DKI Jakarta.80  

  

Gambar 5. 12 

Kegiatan Warga 

Menonton "Jakarta 

Unfair" 

Sumber: 

Jabartribun News 

 

Film ini tidak jauh berbeda dengan kondisi warga yang terdampak di 

tamansari. Berangkat dari kesamaan nasib, Feru mengatakan bahwa langkah awal 

pengadvokasian dilakukan dengan mempertontonkan film ini agar masyarakat 

dapat sadar dan mempunyai blue print terlebih dahulu sebelum menentukan 

nasibnya sendiri. Berikut merupakan penuturan Feru kepada penulis: 

“Warga pasang banner-banner, calling “warga kota bantu kami” gitu, pas 

oktober itu baru kami advokasi. Warga memang sudah sadar duluan, tapi 

mereka bingung caranya kek gimana. Caranya apa, kami liat dulu, 

ditontonin unfair di watchdoc karena pengusaha tuh motifnya sama semua, 

pokoknya usir aja dulu”81 

Narasi pengentasan kemiskinan kota melalui reorganisasi ruang seringkali 

menjadi argument pemerintah dalam mengupayakan kebijakannya tidak terkecuali 

dengan pembangunan Rumah Deret. Kawasan-kawasan yang dianggap sebagai 

lumbung kemiskinan kota seringkali menjadi sasaran proyek-proyek pembangunan. 

Padahal tidak semua pembangunan dapat membawa kesejahteraan bagi warga yang 

terdampak, hal itu dapat kita lihat pada dampak yang sudah terjadi pada seluruh 

 
80 Watchdoc. 2016. Film Dokumenter Jakarta Unfair. Jakarta 
81 Hasil Wawancara dengan Salah Satu Anggota Solidaritas Pada Tanggal 1 Agustus 2019 
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Warga RW 11 Tamansari. Maka demikian, narasi kesejahteraan yang dibawa oleh 

pemerintah hanyalah mitos. Pemerintah saat ini seolah menutup mata akan efek 

buruk daripada pembangunan Rumah Deret, dimulai dari penghancuran kultur yang 

sudah dibangun oleh masyarakat hingga dampak ekonomi yang semakin semrawut 

bahkan efek yang paling vital adalah dampak psikologis warga yang 

mengakibatkan traumatic hingga meninggal dunia. 

Mengenai hambatan yang disebutkan oleh benford dan Snow pada proses 

kontestasi, penulis tidak menemukan hambatan dari tubuh Gerakan itu sendiri. 

seperti wawancara penulis dengan Ketua Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) 

mengatakan bahwa kondisi internal yang solid dan kompak untuk tetap melawan 

Pemerintah Kota Bandung. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Sambas: 

“Tidak ada hambatan dari internal sendiri, hanya saja memperkuat 

solidaritas bagi yang bertahan udah tinggal sedikit, kalo ga solid kan nanti 

bisa keropos”82 

Dalam observasi penulis juga selama penelitian ini berlangsung, Forum Juang 

Tamansari terlihat sangat solid bahkan saat merayakan ulangtahun seorang anak 

dari warga. Warga dan anggota solidaritas kolektif lainnya berkumpul dan makan 

bersama di tenah reruntuhan bangunan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

 
82 Hasil Wawancara dengan Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) Pada Tanggal 13 Juli 2019 
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Gambar 5. 13 Potret Kebersamaan Warga RW 11 

5.3 Analisis Keberhasilan Proses Pembingkaian Gerakan Sosial Forum 

Juang Tamansari Bandung 

 

Pada proses Framing yang dilakukan oleh actor Gerakan atau inisiator Gerakan 

sosial ini dapat penulis katakan cukup berhasil jika dilohat dari elemen solidaritas 

yang tergabung dalam menggemakan Gerakan ini, dengan menggunakan injustice 

frame sebagai pembingkaian masalah. Tidak hanya itu, gerakan ini terbukti cukup 

sukses di media sosial misalnya intagram @tamansarimelawan per-bulan 

September 2019, media ini sudah diikuti oleh 9,275 pengikut serta 541 kiriman di 

beranda, yang artinya bahwa media ini cukup aktif dan berita mengenai Rumah 

Deret ini sudah tersebar luas di masyarakat. Melalui media ini juga Forum Juang 

Tamansari Bandung (FJTB) menggunakan tagar #tolakRumahDeret, 

#Tamansarimelawan, #Bandungmelawan penggusuran dalam kotak pencarian 

tagar #tolakrumahderet sendiri sudah lebih dari 1000 postingan yang di unggah oleh 

akun yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa isu pembingkaian isu 
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yang dilakukan oleh FJTB terbilang cukup berhasil dalam menggemakan masalah 

pembangunan Rumah Deret ini. 

Dengan menggunakan konsep injustice frame yang akhirnya mampu menarik 

massa untuk dalam pergerakan ini. Yang menjadi tolak ukur dari sebuah 

keberhasilan  Framing gerakan adalah tercapaianya tujuan yang dimaksudkan oleh 

gerakan tersebut. Dalam hal ini tujuan dari gerakan yakni menolak segala bentuk 

proyek pembangunan Rumah Deret oleh Pemerintah Kota Bandung. Maka pada 

kasus ini, gerakan Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) dalam 

mempertahankan hak ruang hidupnya dikatakan berhasil . Hal tersebut ditandai oleh 

penggusuran Rumah Deret tidak dilakukan kepada seluruh bangunan di RW 11 

Tamansari dan sampai saat ini warga warga masih bertahan dan  tetap menolak 

pembangunan Rumah Deret di RW 11. Hal tersebut juga diutarakan oleh Ketua 

Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) menyatakan bahwa akan menetap di RW 

11 dan tidak mau berpindah.  

“Sekalipun ini nanti dipaksa dibangun, saya tetap tidak mau pindah. Saya 

tetap mau disini, jujur saja saya satu rumah ada 11 orang. Nah kao dapat 1 

unit ya saya rugi, bentrok antar keluarga. Saya tidak mau seperti kejadian di 

Jl. Jakarta yang janjinya dulu kaya gini terus dikirim ke Rancacili, ujung-

ujungnya jadi Taman asia Afrika”83 

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa warga ingin 

menyepakati pembangunan Rumah Deret dengan mengajukan beberapa 

permohonan terkait perubahan Surat Keputusan Kepala DPKP3, namun pihak 

pemerintah tidak mengindahkan permohonan tersebut yang akhirnya membuat 

 
83 Hasil Wawancara dengan Ketua Forum Juang Tamansari Bandung (FJTB) Pada Tanggal 13 Juli 

2019 
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sebagian warga RW 11 tetap melawan dan menolak proyek pembangunan Rumah 

Deret.  

Selain itu, tidak hanya aktif dalam membingkai masalah Rumah deret saja, 

namun juga injustice frame ini juga semakin digemakan oleh FJTB dalam upaya 

menyadarkan publik terhadap isu-isu yang kontemporer misalnya tentang agrarian 

dan aksi kamisan yang digelar di Gedung Sate Bandung.  

Jika dilihat dari kredibilitas dari Framing Gerakan FJTB maka penulis bisa 

mengatakan bahwa kredibilitas framing cukup untuk mensyaratkan sentralitas 

(centrality) jika dilihat dari isu yang mampu menarik perhatian public yakni 

injustice frame itu sendiri, dimana jika berbicara mengenai ketidakadilan apalagi 

dalam konteks dampak pembangunan bagi warga yang terdampak menjadi isu yang 

sangat umum dikalangan masyarakat. Stigma mengenai arogansi pemerintah 

terhadap pembangunan tata ruang di wilayah perkotaan identic yang kerap kali 

menguntungkan korporasi. Isu ketidakadilan tersebut digemakan melalui sosial 

media dan pemberitaan media-media lokal maupun nasional sehingga isu ini 

mampu menarik massa. Adapun kredibilitas Framing Gerakan Forum Juang 

Tamansari Bandung dapat dilihat apda tabel berikut ini: 

Tabel 5. 5  

Kredibilitas Framing Gerakan Forum Juang Tamansari Bandung 

 

Kredibilitas Gerakan Forum Juang Tamansari 

Bandung 

Kredibilitas Konsistensi Konsisten: Menolak Pembangunan 

Rumah Deret 

Kredibilitas Empiris Kuat: Mematahkan fakta klaim Tanah 

Tamansari adalah hak dari pemerintah 

Kota Bandung, hal tersebut juga 

didukung oleh pernyataan dari BPN 

(Badan Pertanahan Nasional) 
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Kredibilitas Inisiator Kuat: Inisiator adalah warga RW 11 

Tamansari Bandung  

Kejelasan Sentralitas Kuat: Ketidakadilan sudah menjadi isu 

yang paling sering dibingkai oleh 

sebuah Gerakan penolakan dan 

penekanan pada isu-isu penggusuran di 

Bandung sudah sangat meluas. 

Kedekatan dengan pengalaman Kuat: berhubungan dengan ruang 

kehidupan dan penghidupan. Artinya 

RW 11 Tamansari tidak hanya tempat 

tinggal saja, namun juga berhubungan 

dengan kehidupan perekonomian, 

sosio-kultur yang sudah terbangun dan 

sebagainya. 

Kesetiaan Naratif Selaras dengan nilai keadilan sosial 

yang seharusnya dapat dimiliki oleh 

setiap individu. 
Sumber: Diolah oleh penulis, 2020 

Sumber: Instagram @tamansarimelawan 

Sumber: Instagram @tamansarimelawan 

Gambar 5. 15 Diskusi Praktik Seni Radikal dan Politik Ruang 

Gambar 5. 14 Diskusi dan Screening Film More Than Work 
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Gambar 5. 16 Bentuk Aksi FJTB Terhadap Isu-Isu Sosial 

Sumber: Instagram @tamansarimelawan 

Dengan turut mendiskusikan serta melakukan aksi terhadap isu diluar dari 

masalah Rumah Deret juga bagian daripada output Gerakan sosial ini, yang 

menghasilkan kepekaan terhadap isu-isu sosial terlebih dengan masalah yang 

memiliki unsur kesamaan dengan penggusuran maupun korban pembangunan. 
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