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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 I always believe in “Man Jadda Wa Jada, Man Sabara Zafira” 

 No matter how good or bad you think in life is, WAKE UP  and BE 

THANKFUL  for life. Someone somewhere else is fighting to survive. 

 Always remember this point: there’s only ONE person you spend your 

whole life with, and that’s YOURSELF. If you’re not ok with you, there’s 

an issue. 
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SARI 
       

Aina Shafrida. 2014.Proses Spasial Permukiman Liar (Squatter) Di Sempadan 

Rel Kereta Api Kota Semarang. Skripsi, Jurusan Geografi, FIS UNNES. Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri semarang.  

 

Kata kunci:Proses spasial,Permukiman Liar,Sempadan Rel Kereta Api. 

Proses spasial adalah hubungan timbal balik antara spatial context, 

gerakan dan dalam persepsi waktu tertentu.Permukiman liar adalah permukiman 

yang terbangun pada lahan kosong di kota, baik milik swasta ataupun pemerintah 

tanpa hak legal terhadap lahan dan/atau izin dari pemilik lahan, didiami oleh 

masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai akses terhadap 

pemilikan lahan tetap.Tingginya harga lahan dan penghasilan yang rendah, 

menyulitkan masyarakat untuk memperoleh perumahan legal yang layak sebagai 

tempat tinggal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini antara lain:mendeskripsikan 

profil rumah tangga pemukim yang bertempat tinggal di sempadan rel kereta api, 

mengetahui faktor pendorong masyarakat dalam mendirikan bangunan, dan 

menganalisis proses-proses keruangan yang terjadi di sempadan rel kereta api. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Semarang Utara dan 

Kecamatan Semarang Tengah yang memiliki kelurahan yang berbatasan langsung 

dengan rel kereta api. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak seratus orang. 

Metode penelitian menggunakan metode random sampling. Variabel yang 

digunakan: faktor pendorong masyarakat mendirikan squatter, proses 

perkembangan squatter, dansolusi mengurangi perkembangan squatter. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.  

Lebih dari setengah masyarakat yang bertempat tinggal di sempadan rel 

kereta api memiliki penghasilan di bawah UMR Kota Semarang. Masyarakat 

memilih lokasi tersebut untuk tempat tinggal karena letak yang strategis dan dekat 

dengan tempat kerja. Hal ini sesuai dengan teori Turner mengenai keterkaitan 

antara kondisi ekonomi dengan skala prioritas kebutuhan hidup dan prioritas 

kebutuhan perumahan. Sebanyak 81% masyarakat sudah menempati lokasi 

tersebut lebih dari 20 tahun, dan memberikan rumah pada keturunannya. Setiap 

tahunnya hampir selalu ada pertambahan rumah di sempadan rel kereta api Kota 

Semarang. Pada tahun 2013 terjadi penggusuran yang mengakibatkan 

pengurangan jumlah rumah terkait adanya proyek rel ganda oleh PT. KAI.  

Terbentuknya permukiman liar di sempadan rel kereta api Kecamatan 

Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Tengah termasuk ke dalam proses 

infiltrasi dimana orang-orang yang melakukannya memiliki inisiatif sendiri dan 

berlangsung lambat. Mengurangi permukiman liar dapat dilakukan dengan: lebih 

mawas pada lahan-lahan kosong yang berpotensi menjadi permukiman, 

penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan desa 

secara maksimal untuk menekan angka urbanisasi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertambahan penduduk daerah perkotaan mengakibatkan 

kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan semakin meningkat. 

Pertambahan penduduk ini juga diiringi oleh adanya proses urbanisasi 

yaitu perpindahan dari desa ke kota. Tingginya arus urbanisasi ini 

menjadikan kota yang sudah padat menjadi semakin padat. Peningkatan 

jumlah penduduk menyebabkan semakin tingginya kebutuhan perumahan 

dan jumlah permintaan lahan permukiman, yang pada akhirnya akan 

berdampak pada meningkatnya nilai suatu lahan permukiman. 

Tingginya harga lahan menyulitkan kalangan masyarakat 

berpenghasilan rendah dan kaum miskin untuk memperoleh perumahan 

formal yang layak sebagai tempat tinggal. Pemerintah tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan perumahan kaum miskin. Oleh karenanya, 

masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum miskin membangun rumah 

secara swadaya di lahan yang rawan bencana atau daerah pinggiran kota 

dengan kemampuan ekonomi yang sesuai dengan kemampuannya, tanpa 

adanya pendampingan dalam perencanaan, pelayanan dasar, legalitas 

kepemilikan lahan atau pengakuan dari aparat. Rumah-rumah tersebut 

kemudian tumbuh menjadi sebuah permukiman masyarakat yang 

berkembang secara sporadis dan biasanya memiliki pola pembangunan 
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yang tidak teratur dan biasa disebut sebagai permukiman liar (squatter). 

Permukiman liar sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu area 

permukiman yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang 

tidak mempunyai kepemilikan lahan yang legal. 

Masyarakat yang tidak mampu menjangkau harga perumahan yang 

ditawarkan dalam pasar formal akhirnya memilih perumahan informal 

sebagai tempat tinggal mereka. Ketidakmampuan masyarakat miskin dan 

berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak dan 

terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang 

responsif sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, disebabkan karena 

terbatasnya akses terhadap sumber daya kunci termasuk informasi, 

terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan pembiayaan perumahan. 

Permasalahan permukiman liar terjadi di kota-kota besar. Seperti di 

Semarang yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah juga menjadi 

daerah tujuan kaum urban dari daerah-daerah hinterland-nya. Hal ini 

menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya yaitu munculnya 

permukiman liar di Kota Semarang, terutama pada wilayah pusat kota 

yang memiliki banyak lapangan kerja dengan kebutuhan tenaga kerja 

berpendidikan rendah dalam jumlah banyak. Di samping itu, beberapa 

lahan marginal yang terbengkalai di wilayah pusat kota menjadi faktor 

pendorong yang kuat bagi para urbanit untuk mendirikan hunian di area 

tersebut.     
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Untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak anggota masyarakat 

berpenghasilan rendah terpaksa meningkatkan jumlah penghuni dalam 

rumah-rumah atau membangun gubug-gubug secara liar di kawasan yang 

sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai permukiman seperti bantaran 

sungai, di pinggir rel kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau 

pusat kota, dan di bawah jembatan. Pembangunan pemukiman di tempat-

tempat tersebut merupakan hal yang melanggar aturan pemerintah karena 

memang sudah ada aturan tentang pelarangan pendirian bangunan di garis 

sempadan.  Hal ini akan menambah daerah kumuh menjadi lebih kumuh 

dan kawasan yang tidak kumuh, menjadi kumuh.  

Kawasan permukiman liar sendiri berkembang di luar kendali 

kebijakan dan sistem penataan ruang kawasan perkotaan. Oleh sebab itu, 

keberadaan permukiman ini tidak didukung dengan fasilitas yang 

memadai. Sarana dan prasaran yang ada dibangun secara spontan oleh 

warga, itupun jauh di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Minimnya pengetahuan penduduk berpenghasilan rendah juga 

menjadi faktor pendukung untuk membangun permukiman pada kawasan 

yang bukan semestinya. Sedangkan untuk mendirikan suatu permukiman 

pemerintah telah membuatkan berbagai macam aturan yang masuk dalam 

Peraturan Daerah. Provinsi Jawa Tengah sendiri, telah membuat Peraturan 

Daerah mengenai garis sempadan. 

Pada Kota Semarang sendiri, perkembangan permukiman liar ini 

banyak terjadi pada sempadan rel kereta api. Sedangkan, daerah sempadan 
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Jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang 

dibatasi oleh batas luar damija (Daerah Milik Jalan) dan damaja (Daerah 

Manfaat Jalan)(Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 

2004 Bab I Pasal 1).Dengan permasalahan permukiman di atas, maka 

perlu diadakan penelitian mengenai : “Proses Spasial Permukiman Liar 

(Squatter) di Sempadan Rel Kereta Api Kota Semarang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya 

merupakan salah satu faktor pendukung yang memicu perkembangan 

permukiman liar dibeberapa kawasan yang tidak semestinya dijadikan 

kawasan permukiman. Sempadan rel kereta pun dijadikan sebagai salah 

satu pilihan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. Sehingga dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya: 

1. Bagaimana profil rumah tangga pemukim di sempadan rel 

kereta api Kota Semarang? 

2. Apa saja faktor yang mendorong masyarakat untuk mendirikan 

bangunan di sempadan rel kereta api Kota Semarang? 

3. Bagaimana proses keruangan yang terjadi di sempadan rel 

kereta api Kota Semarang pada tahun 2002-2013? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menghasilkan beberapa tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan profil rumah tangga pemukim yang bertempat 

tinggal di sempadan rel kereta api Kota Semarang.  

2. Mengetahui faktor pendorong masyarakat dalam mendirikan 

bangunan di sempadan rel kereta api. 

3. Menganalisis proses-proses keruangan yang terjadi di 

sempadan rel kereta api Kota Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menghasilkan beberapa manfaat. 

Manfaat dari penelitian ini terbagi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

a. Manfaat Praktis : 

1) Memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat dan 

pembaca mengenai kondisi permukiman kumuh yang ada di 

sempadan rel kereta api Kota Semarang. 

2) Karya tulis mengenai proses spasial permukiman liar di 

sempadan rel kereta api Kota Semarang ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan saran dan solusi yang dapat 

dilakukan pemerintah atau pihak-pihak lain yang terkait. 
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b. Manfaat Teoritis : 

1) Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu pengetahuan terhadap 

mata kuliah geografi permukiman. 

2) Sebagai sumbangan pada keilmuan geografi, terutama 

mengenai proses spasial permukiman liar di sempadan rel 

kereta api. 

 

1.5 Batasan Istilah 

 Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Proses adalah perkembangan yang terjadi secara terus-menerus 

dalam rentetan peristiwa atau suatu perubahan yang bersifat 

gradual dan berlangsung terus-menerus secara ajeg menuju ke hasil 

akhir atau hasil tertentu. 

2. Proses spasial adalah hubungan timbal balik antara spatial context, 

gerakan dan dalam persepsi waktu tertentu. 

3. Permukiman liar (squatter) adalah suatu kawasan permukiman 

yang terbangun pada lahan kosong “liar”di kota, baik milik swasta 

ataupun pemerintah tanpa hak legal terhadap lahan dan/atau izin 

dari penguasa yang membangun, didiami oleh orang yang sangat 

miskin yang tidak mempunyai akses terhadap pemilikan lahan 

tetap. 

4. Sempadan adalahgaris batas luar pengaman yang ditetapkan dalam 

mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak 
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tertentu sejajar dengan as jalan, (tepi luar). Di bagian luar dari garis 

ini, pemilik tanah tidak diperkenankan untuk 

mendirikan bangunan. 

5. Sempadan rel kereta api adalah garis batas luar pengamanan rel 

kereta api. 

6. Rel adalah dua batang rel kaku yang sama panjang dipasang pada 

bantalan sebagai dasar landasan.  

7. Perkembangan adalah proses perkembangan suatu lahan secara 

kontinyu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan


8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perkembangan Permukiman Liar 

Perkembangan merupakan proses pembangunan suatu lahan secara 

kontinyu (Yunus, 2010). Perkembangan permukiman merupakan suatu 

fenomena keruangan, karena permukiman merupakan salah satu contoh dari 

arti ruang (space) secara absolut, yang bersifat riil, maujud/kasat mata dan 

dapat diamati secara langsung meupun tidak langsung di permukimaan bumi. 

Dalam hal ini perkembangan permukiman berkaitan dengan proses spasial.  

Proses sendiri memiliki arti perkembangan yang terjadi secara terus-

menerus dalam rentetan peristiwa atau suatu perubahan yang bersifat gradual 

dan berlangsung terus-menerus secara ajek menuju ke hasil akhir atau hasil 

tertentu (Yunus, 2010). Oleh karena di dalamnya terkandung makna 

perkembangan yang dapat diketahui dari rentetan kejadian, maka setiap 

analisis harus mempunyai dimensi kewaktuan. Paling tidak ada dua 

tonggak/periode waktu yang digunakan sebagai dasar analisis. Sedangkan 

pengertian proses spasial menurut Abler dalam buku Ilmu Dan Aplikasi 

Pendidikan adalahhubungan timbal balik antara spatial context, gerakan dan 

dalam persepsi waktu tertentu. 

Permukiman dapat diartikan sebagai sejumlah besar rumah yang 

terletak pada kawasan tertentu, yang dapat berkembang atau diadakan dan 

dikembangkan untuk dapat mengakomodasi sejumlah besar keluarga yang 
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memerlukannya. Berkembang dapat diartikan sebagai tumbuh secara organis 

tanpa macam-macam pemikiran, sedang diadakan dan dikembangkan berarti 

telah menempuh berbagai proses dan pertimbangan yang mempengaruhi 

pemilihan lokasi, struktur ruang, lingkungan, besaran, letak bangunan sampai 

bentuk detail konstruksi dan bahan bangunan.  

Permukiman sering disebut perumahan atau sebaliknya. Permukiman 

berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah 

perumahan, dan kata human settlement yang artinya permukiman. Perumahan 

memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana 

dan sarana lingkungannya. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda 

mati, yaitu houses dan land settlement. Sedangkan permukiman memberikan 

kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan 

perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitikberatkan 

pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia 

(human). Dengan demikian perumahan dan permukiman merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan dan sangat serta hubungannya. Pada hakekatnya 

saling melengkapi. 

Permukiman liar (squatter area) adalah suatu kawasan permukiman 

yang terbangun pada lahan kosong “liar”  di kota, baik milik swasta ataupun 

pemerintah tanpa hak legal terhadap lahan dan/atau izin dari penguasa yang 

membangun, didiami oleh orang yang sangat miskin yang tidak mempunyai 

akses terhadap pemilikan lahan tetap.Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) 

karakteristik yang dapat menolong dalam mendefinisikan permukiman liar, 
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seperti; (1). Karakter fisik yang ditandai oleh infrastruktur dan pelayanan 

(baik jaringan maupun sosial) yang tidak memadai atau bahkan berada pada 

tingkat minimum, (2). Karakter sosial yang ditandai dengan masyarakat 

berpenghasilan rendah sebagai kelompok pemukim di permukiman liar, yang 

bekerja sebagai buruh bergaji maupun dalam usaha-usaha sektor informal 

yang bervariasi, (3). Karakterisitik legal yang merupakan karakteristik kunci 

yang menggambarkan permukiman liar yakni ketiadaan hak milik terhadap 

lahan yang dipergunakan untuk membangun rumah.  

Proses terbentuknya permukiman liar disebabkan oleh adanya proses 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Proses pertambahan permukiman liar 

di perkotaan disebabkan oleh 2 (dua) proses, yaitu proses invasi dan proses 

infiltrasi. Proses invasi sendiri yaitu proses yang terjadi secara cepat yang 

dilakukan oleh sekelompok orang untuk menempati suatu wilayah. Proses 

invasi ini dimulai dari adanya fenomena seperti banjir, gunung meletus, 

gempa bumi, dan lain sebagainya. Dengan adanya fenomena tersebut, maka 

penduduk terpaksa meninggalkan dan mencari tempat yang lebih aman untuk 

mengungsi. Proses pengungsian ini berlangsung secara massal dan 

menempati daerah atau lokasi yang aman walaupun tidak diperuntukan untuk 

permukiman. Proses invasi yang terjadi dalam kelompok besar 

mengakibatkan pembangunan permukiman tersebut berlangsung cepat.  

Proses kedua yaitu proses infiltrasi yang merupakan proses yang 

dilakukan oleh orang-perorang dengan inisiatif sendiri dan berlangsung 

secara lambat. Proses infiltrasi ini biasanya dilakukan oleh individu yang 
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melakukan migrasi dari desa ke kota karena adanya daya dorong dan daya 

tarik. Daya dorongnya yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan 

jasa, fasilitas dan akses yang rendah. Daya tarik perkotaan yaitu akses yang 

tinggi, side yang prestige, banyak terdapat jasa, banyak terdapat fasilitas. 

Individu yang melakukan migrasi tersebut memilih bermukim di lokasi yang 

dekat dengan lapangan kerja dan memanfaatkan lahan atau bangunan yang 

kosong tanpa izin sebagai tempat tinggal dikarenakan perekonomiannya yang 

rendah. 

Terbentuknya permukiman liar tersebut dipengaruhi juga oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman 

liar antara lain; 

1) Pertumbuhan ekonomi yang lambat 

Pertumbuhan penduduk yang pesat jika tidak diimbangi 

dengan  pertumbuhan ekonomi negara yang juga pesat akan 

berdampak kepada munculnya tingkat kemiskinan rakyat. Rakyat 

akan sulit mendapatkan pekerjaan sehingga kualitas 

kehidupannya akan menurun pula. Rakyat akan sulit membangun 

rumah secara layak, mahalnya biaya pendidikan juga sulitnya 

pemenuhan gizi keluarga yang baik. Situasi itu memaksa rakyat 

mendekati sentra perekonomian di kota-kota besar tanpa 

memperhitungkan akan dimana mereka bermukim. Dalam benak 

mereka, berteduh adalah masalah yang tidak perlu ideal yang 
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terpenting mereka bisa makan dan bertahan hidup, di kolong 

jembatan, pinggir kali, bahkan pinggiran rel kereta api sekalipun. 

2) Peraturan pemerintah kota yang setengah hati 

Seharusnya pemerintah kota sudah bisa membagi-bagi area 

kota sesuai peruntukannya. Pembagian area kota sesuai tata ruang 

tersebut semestinya didukung dengan perundangan yang tegas. 

Jika sebuah area belum dapat dibangun sesuai peruntukannya 

maka jangan sampai wilayah tersebut dipakai sementara untuk 

peruntukan lainnya, apalagi membiarkan pihak lain secara ilegal 

menggunakan lahan kosong tersebut. Banyak area kosong 

dibiarkan oleh Dinas Tata Kota dan ditempati oleh penduduk 

yang datang musiman. Setelah sekian lama, mereka bisa membuat 

KTP bahkan dilayani oleh PLN untuk penyambungan listrik 

secara resmi.  

3) Program pembangunan perumahan rakyat yang tak berjalan mulus 

Pemerintah melalui dinas terkait selayaknya mempunyai 

program pintar dalam menyediakan fasilitas perumahan dan 

permukiman bagi rakyat. Program tersebut haruslah bijaksana dan 

menyentuh seluruh kemampuan strata ekonomi rakyat. Setiap 

perkotaan tentu akan berbeda dalam programnya, hal itu 

tergantung dari tingkat ekonomi kerakyatan yang dominan di kota 

tersebut. Tidak mungkin menyediakan Real Estate di sebuah kota 

yang tingkat perekonomian penduduknya masih dibawah rata-
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rata. Justru perumahan yang sederhana dan manusiawilah yang 

banyak dibutuhkan di kota tersebut.  

4) Sosial ekonomi 

Pada umumnya banyak penduduk yang mempunyai tingkat 

pendapatan rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan 

pekerjaan. Pendapatan yang rendah ini mempengaruhi daya beli 

penduduk dan mengurangi akses pelayanan sarana dan prasarana 

dasar penduduk. Ketidakmampuan sosial ekonomi dapat 

mendorong masyarakat menempati lahan milik pemerintah atau 

milik publik yang dapat dikatakan sebagai hunian ilegal atau liar. 

5) Pendidikan dan keahlian 

Pendidikan dan keahlian adalah salah satu faktor penentu 

dalam hal pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Banyak migran 

tidak dapat bekerja dengan standar yang ditetapkan karena 

pendidikan dan keahlian yang dimilikinya rendah. Persaingan 

dalam mencari pekerjaan sangat tinggi dan menuntut 

profesionalisme, pendidikan dan keahlian yang berstandar serta 

dapat bersaing dengan orang lain. Persaingan seperti ini semakin 

menekan penduduk yang pendidikan dan keterampilannya kurang 

dalam mencari pekerjaan, dampak dari akumulasi kejadian ini 

akan memunculkan pengangguran yang semakin bertambah setiap 

tahunnya. 

6) Pengawasan tanah kurang ketat 



 

 
 

14 

Pengawasan tanah yang kurang ketat merupakan penyebab 

bertambahnya permukiman liar di perkotaan, karena banyaknya 

lahan kosong di perkotaan yang dibiarkan begitu saja, padahal 

sebenarnya sudah direncanakan akan dibangun suatu gedung 

untuk mendukung kegiatan suatu kota. Mereka yang tidak 

mengerti akan hal tersebut dengan keadaan ekonomi yang lemah 

atau dengan penghasilan yang rendah membangun rumah-rumah 

di tempat kosong tersebut. 

7) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum 

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum yang 

menyebabkan mereka membangun rumah sembarangan. Mereka 

tidak mengetahui akibat dari yang mereka lakukan itu membuat 

lingkungan menjadi kotor dan bahkan merugikan banyak pihak. 

8) Ketersediaan lahan 

Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka, 

terlebih di wilayah perkotaan dan lahan merupakan suatu 

komponen pokok pembangunan fisik di wilayah perkotaan yang 

ketersediaannya semakin terbatas seiring dengan tuntutan 

kebutuhan yang semakin meningkat. Di wilayah perkotaan, 

permasalahan lahan semakin kompleks. Laju pertumbuhan 

penduduk yang semakin pesat tentunya menuntut berbagai 

fasilitas bagi kehidupan dan penghidupan. Pada gilirannya 

tuntutan penyediaan fasilitas tersebut bermuara pada 
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meningkatnya permintaan lahan. Padahal dilain pihak 

ketersediaan lahan perkotaan terutama lahan kosong sulit 

diperoleh. Dengan keterbatasan lahan dan pertambahan penduduk 

di perkotaan maka akan terjadi persaingan untuk mendapatkan 

sebidang tanah untuk dijadikan perumahan. Dengan harga lahan 

yang tinggi, mereka yang berpenghasilan rendah tidak sanggup 

membeli rumah karena harga rumah sekarang ini cukup mahal. 

 Keberadaan permukiman liar memberi dampak negatif terhadap tata 

ruang kota, secara umum dampak yang diakibatkan adalah degradasi 

lingkungan hidup dan degradasi lingkungan sosial. Degradasi lingkungan 

hidup ini merupakan penurunan kualitas lingkungan itu sendiri. Masalah-

masalah yang timbul dapat dilihat dari ruang terbuka hijau yang semakin 

berkurang, drainase semakin buruk, sirkulasi terganggu dan menurunnya 

tingkat kesehatan masyarakat. 

 Degradasi kehidupan sosial merupakan suatu penurunan kualitas 

kehidupan sosial yang dialami oleh penduduk atau masyarakat sebagai 

penghuni permukiman liar, yang termasuk di dalam degradasi kehidupan 

sosial adalah meningkatnya kriminalitas, dan bertambahnya pengemis di 

lingkungan tersebut. 

 Masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa permukiman liar 

dan kumuh adalah sama. Padahal jika diteliti permukiman liar dan 

permukiman kumuh memiliki perbedaan. Permukiman liar (squatter) adalah 

suatu kawasan ilegal yang dijadikan permukiman oleh orang-orang yang 
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berpenghasilan rendah. Sedangkan permukiman kumuh (slum) adalah suatu 

kawasan yang telah mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, sosial-

ekonomi, maupun sosial-budaya, dan tidak tercapainya kehidupan yang layak. 

Permukiman liar lebih mengacu pada legalitas suatu lahan yang dijadikan 

area permukiman oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Karena lahan yang 

digunakan adalah bukan miliknya atau bukan haknya atau digunakan tanpa 

izin dari pemiliknya. Sedangkan permukiman kumuh lebih mengacu pada 

aspek lingkungan hunian atau komunitas. Karena biasanya slum area 

diwarnai dengan: tingkat pendapatan yang rendah dari penduduknya, tingkat 

pendidikan dan keterampilan yang rendah dan tingkat privasi antar keluarga 

yang juga sangat rendah. Semakin bertambahnya permukiman liar di suatu 

kawasan, potensi untuk menjadi kawasan kumuh pun sangat besar.  

 

2.2 Garis Sempadan Rel Kereta Api 

Garis sempadan adalahgaris batas luar pengaman yang ditetapkan 

dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu 

sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, 

kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, 

jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung jenis garis sempadan yang 

dicantumkan. Di bagian luar dari garis ini, pemilik tanah tidak diperkenankan 

untuk mendirikan bangunan. Sedangkan garis sempadan jalan rel kereta api 

adalah garis batas luar pengamanan rel kereta api.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggul
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Situ&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Rawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Waduk
http://id.wikipedia.org/wiki/Mata_air
http://id.wikipedia.org/wiki/Rel
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan
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Menurut Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 

tentang garis sempadan, Pasal 23 menyatakan bahwa: 

Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 6 (enam) meter dan batas 

daerah manfaat jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu terletak di atas 

tanah yang rata. 

a) Garis Sempadan Jalara Rel Kereta Api adalah 2 (dua) meter 

dihitung dari kaki talud apabila jalan rel kereta api itu terletak di 

atas tanah yang ditingkatkan. 

b) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah 2 (dua) meter 

ditambah lebar lereng sampai puncak dihitung dari daerah manfaat 

Jalan Rel Kereta Api apabila jalan rel kereta api itu terletak di 

dalam galian 

Sedangkan Pasal 24 menyatakan bahwa: 

a) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api pada belokan adalah l8 

(delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi 

daerah manfaat jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan 

lengkung di luar daerah manfaat jalan harus ada jalur tanah yang 

bebas yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar 

damija rel Kereta Api sampai 18 (delapan belas) meter. 

b) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api tersebut terletak 

dalam galian. 
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Pasal 25 juga menyatakan bahwa: 

Garis Sempadan Jalan Perlintasan sebidang antara Jalan Rel 

Kereta Api dengan Jalan adalah 150 (seratus lima puluh) meter dari 

daerah manfaat jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel 

kereta api dengan daerah manfaat jalan dan secara berangsurangsur 

menuju batas atau garis sempadan jalan rel kereta api pada titik 500 

(lima ratus) meter dari titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan 

as jalan. 

Sebelum mendirikan bangunan dan mengajukan permohonan IMB, 

pemilik lahan harus mengetahui berbagai garis sempadan yang terdapat di 

lahan yang dimiliki. Namun pada umumnya, pemilik lahan mengabaikan 

dengan alasan tidak menyadari atau melupakan keberadaan garis batas 

tersebut setelah beberapa waktu, dan ingin melakukan modifikasi terhadap 

bangunan. Hal ini seharusnya bisa dihindari karena setiap kali melakukan 

perubahan terhadap bangunan, IMB harus diurus ulang, sehingga kembali 

mendapat pemberitahuan mengenai garis sempadan yang berlaku.
 

Pelanggaran juga sering dilakukan oleh pemilik bangunan liar yang 

tentunya tidak memiliki IMB dan tidak mengakses informasi mengenai garis 

sempadan ini.Dinas yang berwenang akan memberikan surat peringatan 

terhadap pelanggaran ini dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki 

sebelum peringatan terakhir datang, yang kemudian diikuti dengan tindakan 

pembongkaran paksa.
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Rel digunakan pada jalur kereta api. Rel mengarahkan/memandu 

kereta api tanpa memerlukan pengendalian. Rel merupakan dua batang rel 

kaku yang sama panjang dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan. Rel-

rel tersebut diikat pada bantalan dengan menggunakan paku rel, sekrup 

penambat, atau penambat e (seperti penambat pandrol). 

Jenis penambat yang digunakan bergantung pada jenis bantalan yang 

digunakan. Puku ulir atau paku penambat digunakan pada bantalan kayu, 

sedangkan penambat “e” digunakan untuk bantalan beton atau semen.Rel 

biasanya dipasang di atas badan jalan yang dilapis dengan batu kericak atau 

yang dikenal dengan balast. Balast berfungsi pada rel kereta api untuk 

meredam getaran dan lenturan rel akibat beratnya kereta api.  

 

2.3 Faktor Pendorong dan PenarikSquatter Area 

Faktor merupakan 1 (satu) hal (keadaan, peristiwa) yang ikut 

menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Dalam hal ini faktor 

terbagi menjadi 2 (dua); faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik 

(pull factor). Faktor pendorong yaitu hal atau kondisi yang dapat mendorong 

atau menumbuhkan suatu kegiatan usaha, sedangkan faktor penarik yaitu hal 

yang dapat menarik seseorang sehingga orang tersebut mau bekerja atau 

bertindak.  

Di negara berkembang urbanisasi terjadi akibat tidak tersedianya 

lapangan kerja yang memadai di daerah pedesaan. Sedangkan di daerah 

perkotaan sendiri tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan bagi pendatang 
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baru yang jumlahnya cukup besar. Dengan kata lain push factor daerah 

pedesaan jauh lebih besar dari pull factor daerah perkotaan. Hal ini 

mengakibatkan meningkatnya para pendatang yang tidak mempunyai 

pekerjaan yang menyebabkan besarnya masyarakat berpenghasilan rendah. 

Karena pengadaan rumah di negara-negara berkembang berjalan sangat 

lambat, jumlah kekurangan rumah di daerah perkotaan terutama bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah semakin bertambah besar. Meskipun pada 

kenyataannya perumahan yang diperlukan oleh masyarakat berpenghasilan 

rendah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan golongan-golongan 

lain, sangat sederhana dan biayanya sangat murah, memerlukan pemikiran 

dan penanganan secara khusus, karena jumlahnya cukup banyak. 

Menurut Turner (1971:166-168) dalam Panudju (1999:9) yang 

merujuk pada teori Maslow, terdapat kaitan antara kondisi ekonomi seseorang 

dengan skala prioritas kebutuhan hidup dan prioritas kebutuhan perumahan. 

Dalam menentukan prioritas tentang rumah, seseorang atau sebuah keluarga 

yang berpendapatan sangat rendah cenderung meletakkan prioritas utama 

pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat memberikan 

kesempatan kerja. Tanpa kesempatan kerja yang dapat menopang kebutuhan 

sehari-hari, sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan hidupnya. Status 

pemilikan rumah dan lahan menempati prioritas kedua, sedangkan bentuk 

maupun kualitas rumah menjadi prioritas terkahir. Yang terpenting pada 

tahap ini adalah tersedianya rumah untuk berlindung dan istirahat dalam 

upaya mempertahankan hidupnya.  
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Selanjutnya seiring dengan meningkatnya pendapatan, prioritas 

kebutuhan perumahannya akan berubah pula. Status kepemilikan rumah 

maupun lahan menjadi prioritas utama, karena orang atau keluarga tersebut 

ingin mendapatkan kejelasan tentang status kepemilikan rumahnya. Dengan 

demikian mereka yakin bahwa tidak akan digusur, sehingga mereka dapat 

bekerja dengan tenang untuk menaikkan pendapatannya. 

Tanpa jaminan adanya kejelasan tentang status pemilikan rumah dan 

lahannya, seseorang atau sebuah keluarga akan selalu tidak merasa aman 

sehingga mengurangi minat mereka untuk memperluas, memelihara atau 

meningkatkan kualitas rumahnya dengan baik. Prioritas kedekatan lokasi 

rumah dengan fasilitas pekerjaan untuk buruh-buruh kasar menjadi prioritas 

kedua, karena kesempatan kerja bukan lagi masalah yang sangat mendesak. 

Sedangkan bentuk maupun kualitas rumah masih tetap menempati prioritas 

terakhir (Turner: 1972:167-169 dalam Panudju; 1999:10). 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dan sangat rendah, faktor jarak antara lokasi rumah 

dengan tempat kerja menempati prioritas pertama. Faktor kejelasan status 

kepemilikan lahan dan rumah menjadi prioritas kedua, sedangkan faktor 

bentuk dan kualitas bangunan tetap menempati prioritas yang paling rendah. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

Permukiman liar terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk yang 

pesat. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan perumahan. 

Namun, tidak semua penduduk mampu untuk membeli perumahan legal. 

Masyarakat berenghasilan rendah akhirnya membangun rumah pada lahan 

yang tidak seharusnya dijadikan area permukiman, seperti daerah sempadan 

rel kereta api. Lama-kelamaan daerah tersebut menjadi suatu area 

permukiman liar (gambar 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Kerangka berpikir

Pertumbuhan Penduduk 

Meningkatnya 

kebutuhan papan 
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menjadi squatter 
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Pembangunan rumah 

di sempadan rel 

kereta (squatter) 

 

Sempadan rel 

menjadi daerah 

permukiman 
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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suata cara atau prosedur yang dipergunakan 

untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Metode penelitian terbagi atas; lokasi penelitian, populasi, 

sampel, variabel, teknik perolehan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, 

dan tahapan penelitian. 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang proses spasial permukiman liar iniberlokasi di 2 

(dua) kecamatan dengan 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kecamatan Semarang 

Tengah yang meliputi Kelurahan Pendrikan Lor dan Kecamatan Semarang 

Utara yang meliputi Kelurahan Bulu Lor, Plombokan, Purwosari, Dadapsari, 

Bandarharjo dan Tanjungmas. Lokasi tersebut merupakan daerah padat 

penduduk, dan daerah permukiman yang berbatasan langsung dengan rel 

kereta api. 

 

3.2 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah kepala rumah tangga yang berada di 

sempadan rel kereta api di 2 (dua) kecamatan dengan 7 (tujuh) kelurahan, 

yaitu Kecamatan Semarang Tengah yang meliputi Keluarahan Pendrikan Lor 

yang memiliki 43 RT dan 6 RWdan Kecamatan Semarang Utara yang 

meliputi Kelurahan Bulu Lor, Plombokan, Purwosari, Dadapsari, 

Bandarharjo dan Tanjungmas yang keseluruhannya memiliki 302 RT dan 38 
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RW, dengan jumlah penduduk dari ketujuh kelurahan tersebut sebanyak 

61.345 jiwa(Sumber: Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang 

Tengah Dalam Angka 2012). Sedangkan masyarakat yang bertempat tinggal 

di sempadan rel kereta api berjumlah 9.759 jiwa yang akan menjadi populasi 

dari penelitian ini. 

 

3.3 Sampel 

Pengambilan sampel pada penelitian yaitu dengan menggunakan teknik 

random samplingatau pengambilan sampel secara acak. Teknik random 

sampling digunakan karena peneliti menjadikan tiap individu dalam populasi 

untuk menjadi anggota sampel. Sampel diambil berdasarkan rumah yang 

berada di sempadan rel kereta api 2 (dua) kecamatan dengan7 (tujuh) 

kelurahan, yaitu Kecamatan Semarang Tengah meliputi Keluarahan 

Pendrikan Lor dan Kecamatan Semarang Utara yang meliputi Kelurahan 

Bulu Lor, Plombokan, Purwosari, Dadapsari, Bandarharjo dan 

Tanjungmasyang nantinya akan ditandai dengan menggunakan GPS, 

kemudian dianalisis tentang respon populasi mengenai perkembangan 

permukiman liar. Sampel ini akan dijadikan data untuk mengetahui dampak 

serta alasan pendirian permukiman di sempadan rel kereta api Kota Semarang 

terutama pada Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang 

Tengah. 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin.Rumus Slovin mempersyaratkan anggota populasi diketahui 

jumlahnya (simbol N). Jika populasi tidak diketahui jumlah anggotanya 
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(populasi tak terhingga), maka rumus ini tidak bisa digunakan. Perhitungan 

sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

       N 

 1 + Nα
2
 

9.759 

1 + 9.759 (0,10)
2
 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 98.99, yang akan digenapkan menjadi 100 

responden.Kelemahan dari teknik penarikan sampel dengan cara ini adalah 

sampel yang terpilih kemungkinan besar tidak mewakili populasi, sehingga 

generalisasi yang dapat dilakukan oleh peneliti akan terbatas.  

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel dari penelitian ini adalah faktor masyarakat mendirikan 

permukiman di sempadan rel kereta api Kota Semarang, proses perkembangan 

permukiman liar serta solusi pemecahan masalahnya. Variabelnya antara lain: 

a. Faktor Pendorong Masyarakat Mendirikan Squatter 

Dalam variabel ini, dapat diketahui penyebab atau beberapa 

faktor pendorong masyarakat mendirikan bangunan di sempadan rel 

kereta api. Sedangkan masyarakat mengetahui bahwa mendirikan 

bangunan di sempadan rel kereta api tidak hanya melanggar hukum, 

bahkan dapat membahayakan keselamatan pribadi. Faktor 

n = 

n = 

n =        98.99 
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pendorong masyarakat mendirikan bangunan di sempadan rel kereta 

api, dapat diketahui secara langsung melalui wawancara.  

b. Proses Perkembangan Permukiman Liar (squatter) 

Setelah mengetahui faktor pendorong dari masyarakat dalam 

mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api Kota Semarang, 

selanjutnya yaitu mengetahui proses perkembangan permukiman 

liar yang kemudian akan dianalisis untuk dapat menemukan solusi 

yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat perkembangan 

pendirian permukiman liar di sempadan rel kereta api Kota 

Semarang. 

c. Solusi Mengurangi Perkembangan Permukiman Liar di Sempadan 

Rel Kereta Api 

Solusi dapat diartikan sebagai penyelesaian, pemecahan 

masalah atau jalan keluar. Permukiman liar yang berada di 

sempadan rel kereta api Kota Semarang merupakan masalah yang 

cukup pelik yang ada di pinggiran Ibukota Provinsi Jawa Tengah. 

Mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api tidaklah hanya 

melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan pribadi. 

Akibat yang ditimbulkan dari permukiman liar ini adalah tata 

bangunan yang tidak teratur karena padatnya bangunan rumah liar, 

sehingga perlu ada pembenahan. 
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3.5 Teknik Perolehan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: teknik obervasi, wawancara, dan dokumentasi. 

a. Teknik Obervasi 

Teknik observasi ini dilakukan guna mengetahui lingkungan 

fisik dan kondisi sosial dari daerah penelitian, dengan bantuan peta 

dan citra sebagai observasi awal untuk lebih mengetahui luasan dan 

pola keruangannya.  

Observasi sangatlah diperlukan dalam penelitian ini, karena 

dengan observasi peneliti dapat mengetahui kondisi permukiman 

liar yang ada di sempadan rel kereta api Kota Semarang. Peneliti 

juga dapat membuat dokumentasi pribadi berupa foto tentang 

kondisi yang ada di lapangan. 

b. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab 

dengan masyarakat di daerah penelitian. Subyek dari wawancara ini 

lebih dari satu orang yaitu, pewawancara dan responden. 

Model yang digunakan dalam teknik wawancara tersebut 

adalah interview guide, dimana sebelum pelaksanaan dari 

wawancara ini peneliti membuat pertanyaan tertulis yang tersusun 

dan terstruktur terlebih dahulu yang bertujuan memudahkan peneliti 

dalam bertanya dengan narasumber guna mendapat data tentang 
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proses spasial permukiman liar (squatter) di sempadan rel kereta 

api. 

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara langsung 

kepada masyarakat di sempadan rel kereta api Kota Semarang, guna 

mengetahui alasan pendirian bangunan di lokasi tersebut serta dapat 

mengetahui secara langsung dampak yang dirasakan oleh responden 

akibat mendirikan bangunan di sempadan rel kereta selain itu 

peneliti juga dapat mengetahui secara langsung kondisi sosial 

masyarakat yang ada di lokasi penelitian. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-

data permukiman liar di sempadan rel kereta api Kota Semarang 

yang didapatkan dari instansi terkait, terutama di sempadan rel 

kereta api Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang 

Tengah, seperti data jumlah penduduk yang didapatkan dari BPS 

(Badan Pusat Statistik) Kota Semarang, peta RBI Kota Semarang, 

peta administrasi Kota Semarang, citra Google, serta data peraturan 

pemerintah mengenai aturan mendirikan bangunan di sempadan rel 

kereta api Kota Semarang. Di dalam teknik dokumentasi ini peneliti 

dapat menyertakan foto-foto dokumentasi pribadi yang diambil saat 

observasi, wawancara dan kegiatan lain yang dilakukan untuk 

menguatkan penelitian mengenai perkembangan permukiman liar. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada kegiatan 

penelitian ini adalah seperangkat lembar observasi dan berbagai lembar 

pertanyaan wawancara yang berkaitan dengan alasan mendirikan bangunan di 

sempadan rel kereta api untuk dapat mengetahui proses keruangan yang terjadi 

di sempadan rel kereta api yang nantinya dapat diperoleh solusi untuk 

mengurangi keberadaan permukiman liar di sempadan rel kereta api Kota 

Semarang.Instrumen memerlukan beberapa tahapan, antara lain: 

1. Tahap Pra Lapangan 

 Sebelum melakukan cek lapangan, dilakukan berbagai 

persiapan untuk penelitian yang digunakan untuk mempelajari 

karakteristik di lapangan. Tahapan ini meliputi; studi pustaka, 

mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian, 

menentukan lokasi kajian penelitian atau merencanakan lokasi 

pengambilan sampel. Tahapan lain adalah pembuatan lembar 

observasi, yang di dalamnya peneliti membuat lembar observasi, 

yang berisi beberapa hal yang akan diteliti oleh peneliti yang 

digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Hal tersebut 

antara lain terkait dengan kondisi-kondisi fisik lokasi penelitian 

yaitu, mengenai keadaan permukiman liar yang ada di sempadan rel 

kereta api dan juga kondisi sosial masyarakat. Serta pembuatan 

pertanyaan wawancara (interview guide) dan dalam tahapan ini, 

peneliti membuat atau menyusun beberapa pertanyaan yang 
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terstrukur yang dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan 

wawancara terhadap narasumber atau responden di dalam penelitian 

ini. 

2. Tahap Kerja Lapangan 

 Tahap kerja lapangan merupakan tahapan yang dilakukan 

pada saat terjun langsung di lapangan. Tahapan ini antara lain: 

a. Melakukan pengamatan, terhadap kondisi fisik, dan sosial 

yang akan diteliti. 

b. Mencocokkan peta RBI dan citra dengan lokasi permukiman 

liar di sempadan rel kereta api. 

c. Wawancara dengan masyarakat mengenai faktor pendorong 

mereka mendirikan rumah di sempadan rel dan proses 

keruangan yang terjadi selama mereka menempati sempadan 

rel kereta api. 

d. Mencatat semua hal yang terkait dengan topik penelitian. 

3. Tahap Pasca Lapangan 

 Kegiatan yang dilakukan setelah melakukan kegiatan kerja 

lapangan adalah melakukan kegiatan pasca lapangan, yaitu dengan 

cara analisis hal yang diteliti, dan kegiatan pada tahap ini meliputi: 

a. Menganalisis peta RBI Kota Semarang yang akan 

disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. 

b. Analisis kondisi fisik dan sosial yang terjadi karena adanya 

proses spasial permukiman liar di sempadan rel kereta api. 
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c. Meng-input data yang telah didapat. 

d. Menganalisis hasil wawancara guna menentukan solusi yang 

tepat untuk mengurangi tingkat perkembangan permukiman 

liar pada sempadan rel kereta api Kota Semarang. 

e. Penulisan laporan penelitian dilengkapi dengan peta tematik 

dan data analisis. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan mengolah data yang dilakukan 

setelah memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian dan didalam suatu 

analisis data terdapat kegiatan mengelompokkan data dengan berbagai metode 

yang digunakan yaitu antara lain, observasi, wawancara, serta dokumentasi 

tentang perkembangan permukiman liar di sempadan rel kereta api. 

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menarik beberapa 

kesimpulan dan menentukan solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat 

perkembangan permukiman liar pada sempadan rel kereta api, yang berarti 

pula untuk mencapai tujuan penelitian dari permasalahan yang diajukan. 

Di dalam kegiatan ini, analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif 

kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif ialah suatu kegiatan pengolahan data 

dengan melakukan proses mengatur dan mengurutkan data yang terdiri dari 

catatan-catatan lapangan, berupa observasi, wawancara, dokumentasi. 

Semuanya diatur serta diurutkan berdasarkan kebutuhan penelitian. Dari 

kegiatan inilah, didapatkan informasi kuantitatif dengan fokus penelitian yang 

kemudian disusun atas dasar pemikiran, institusi, pendapat dan kriteria-kriteria 
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tertentu. Metode ini digunakan untuk menganalisis atau menguraikan data-

data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.  

Dalam penelitian perkembangan spasial permukiman liar di semapadan 

rel kereta api, ada beberapa langkah teknik analisis data yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Analisis profil rumah tangga. Data yang sudah didapatkan dan 

ditabulasi berdasarkan jawban responden akan langsung diolah, 

kemudian akan di persentase dan dibuat diagram. 

b. Analisis faktor pendorong. Faktor pendorong masyarakat untuk 

mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api dapat dianalisis 

melalui pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang telah diajukan 

pada responden. Analisis ini akan dijabarkan dengan menggunakan 

logika induktif yang merupakan sistem penalaran yang menelaah 

prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus 

sampai pada suatu kesimpulan umum, yang berarti membuat suatu 

kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat 

untuk bermukim di sempadan rel kereta api Kota Semarang.  

c. Analisis proses keruangan. Selain menggunakan data dari 

kuesioner, analisis proses keruangan juga menggunakan data 

dokumentasi dan citra. Data dokumentasi yang diperlukan yaitu 

data mengenai jumlah permukiman liar dan data jumlah penduduk 

serta KK Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang 

Tengah Kota Semarang. Citra yang akan digunakan yaitu citra 
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Google tahun 2002, 2006 dan 2013 yang sebelumnya sudah 

melalui proses koreksi geometri yang selanjutnya akan dideliniasi 

dan diklasifikasi untuk menghasilkan peta tentatif, dan setelah itu 

dicocokan pada daerah penelitian. Hasil akhir dari analisis ini 

berupa peta denah satuan unit rumah liar di sempadan rel kereta 

api. 

 

3.8 Tahapan Penelitian 

Tahap pertama dalam melakukan suatu penelitian adalah melihat 

fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu di sempadan rel kereta api 

Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Tengah. Daerah 

tersebut merupakan daerah kawasan padat penduduk, terlebih pada kawasan 

pinggiran rel kereta api. Banyak penduduk lokal maupun urbanit yang 

mendirikan rumah seadanya di sana. Karena hal itulah banyak permasalahan 

yang terjadi. 

Dari fenomena yang ada di sempadan rel kereta api Kota Semarang 

tersebut, peneliti merumuskan masalah yaitu, pertama mengenai profil rumah 

tangga pemukim, kedua faktor penyebab masyarakat mendirikan rumah atau 

bangunan di sempadan rel sedangkan mereka tahu bahwa itu dilarang dan 

berbahaya, ketiga proses keruangan dari penambahan permukiman liar 

tersebut berdiri, dan yang terakhir solusi yang tepat untuk mengurangi tingkat 

perkembangan permukiman liar yang terjadi di sempadan rel kereta api Kota 

Semarang. Setelah merumuskan masalah, peneliti menyusun metode 

penelitian yang akan digunakan dan membuat instrumen dalam penelitian. 
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Tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu, melakukan penelitian 

langsung atau observasi ke lapangan yang berada di kawasan permukiman 

padat penduduk pinggiran Kota Semarang. Tahapan terakhir yang harus 

dilakukan peneliti adalah mengolah data yang didapatkannya dari kegiatan 

tahap kerja lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif 

kuantitatif. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, lalu menarik 

kesimpulan dan saran. 

 

3.9 Diagram Alir Penelitian 

 Diagram alir penelitian menunjukkan skema tentang alur yang 

dilakukan dalam penelitian. Penelitian dimulai dari adanya rumusan masalah, 

dilanjutkan dengan mengumpulkan data yang sesuai untuk penelitian. Data 

primer yang digunakan yaitu, observasi dan wawancara dengan kuesioner, 

dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah random 

samplingsedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif.. Data sekunder yang digunakan antara lain: peta RBI Kota 

Semarang, citra Kota Semarang, peta administrasi Kota Semarang, data 

penduduk Kota Semarang tahun 2002-2012 dan data peraturan pemerintah 

mengenai garis sempadan. Data sekunder ini nantinya akan berbentuk peta 

time series permukiman liar di sempadan rel kereta api tahun 2002-2012. 

 Semua data primer dan sekunder yang telah didapatkan menjadi kunci 

jawaban dari rumusan masalah, yang nantinya dapat menjadi arahan kebijakan 

untuk mengurangi intensitas permukiman liar di sempadan rel kereta api. 

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Rumusan Masalah 

Pengumpulan Data 

Data Primer: 

1. Observasi lapangan 

2. Wawancara 

3. Kuesioner 

Data Sekunder : 

1. Peta RBI Kota 

Semarang 

2. Citra Kota Semarang 

3. Peta Administrasi Kota 

Semarang 

4. Data penduduk Kota 

Semarang Th. 2002-

2012 

5. Data peraturan 

pemerintah mengenai 

garis sempadan 

Teknik Analisis Data 

Deskriptif Kuantitatif 

 

Peta time series permukiman liar 
di sempadan rel kereta api  Kota 

Semarang 

Arahan kebijakan untuk 

mengrurangi intensitas 

perkembangan permukiman liar di 

sempadan rel kereta api Kota 

Semarang  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Simpulan dari semua hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian 

tentang Perkembangan Permukiman Liar (Squatter) di Sempadan Rel Kereta 

Api Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Tengah adalah 

sebagai berikut: 

1. Terbentuknya permukiman liar di sempadan rel kereta api Kecamatan 

Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Tengah termasuk ke dalam 

proses infiltrasi dimana orang-orang yang melakukannya memiliki 

inisiatif sendiri dan berlangsung lambat.  

2. Sebagian besar masyarakat masih berasal dari sekitar Semarang dan Jawa 

Tengah, mereka melakukan perpindahan karena ingin hidup yang lebih 

baik seperti halnya orang-orang lain di kota besar. Pekerjaan utama 

masyarakat yang bertempat tinggal di sempadan rel kereta api adalah 

berdagang. 

3. Faktor pendorong yang membuat sebagian masyarakat melakukan 

perpindahan dari tempat asal dan membuat rumah di sempadan rel kereta 

api yaitu karena lokasi yang mereka tempati merupakan daerah yang 

strategis dan dekat dengan lokasi pekerjaan, dan karena rumah yang 

ditempati saat ini merupakan rumah warisan dari orang tua, maka mau 

tidak mau mereka menetap di lokasi tersebut. 
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4. Perkembangan permukiman di sempadan rel kereta api sepanjang tahun 

2002-2013 hampir selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.Pada 

tahun 2013, permukiman di sempadan rel kereta api mengalami 

penurunan, dikarenakan adanya proyek pembangunan rel ganda oleh 

pemerintah, maka beberapa rumah di sempadan rel kereta terpaksa 

digusur dan beberapa rumah lainnya dibongkar sesuai dengan peraturan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor56 Tahun 2009.  

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan untuk menekan angka perkembangan 

permukiman liar di sempadan rel kereta api Kota Semarang, antara lain: 

1. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap lahan-

lahan kosong agar tidak dijadikan permukiman atau bangunan lain 

yang tidak memiliki izin dan harus bertindak tegas terhadap bangunan-

bangunan liar yang sudah lebih dulu didirikan, jangan sampai 

diberikan fasilitas. 

2. Pembangunan desa harus dilakukan dengan sebaik mungkin untuk 

mengurangi aktifitas perpindahan masyarakat desa ke kota. 

3. Masyarakat pendatang harus memiliki kesadaran hukum untuk 

mendirikan bangunan di lahan yang sudah diketahui dilarang untuk 

mendirikan bangunan apapun. 
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Lampiran 1 

  Data pertambahan rumah di sempadan rel kereta api dari tahun 

1951-2013. 

Tahun Frekuensi 

2013 1 1 

2012 2 1 

2011 3 2 

2010 4 0 

2009 5 1 

2008 6 2 

2007 7 1 

2006 8 2 

2005 9 1 

2004 10 2 

2003 11 2 

2002 12 0 

2001 13 1 

1999 15 1 

1998 16 1 

1996 18 1 

1995 19 2 

1994 20 6 

1992 22 2 

1991 23 1 

1990 24 3 

1989 25 3 

1988 26 1 

1986 28 2 

1985 29 1 
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1984 30 2 

1982 32 1 

1981 33 4 

1980 34 3 

1979 35 4 

1978 36 1 

1977 37 2 

1976 38 2 

1975 39 2 

1974 40 6 

1973 41 2 

1972 42 3 

1970 44 2 

1969 45 1 

1968 46 1 

1967 47 1 

1964 50 6 

1963 51 1 

1961 53 4 

1960 54 2 

1959 55 1 

1957 57 1 

1955 59 1 

1954 60 2 

1951 63 3 

Sumber : Survei Lapangan 2014 
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Lampiran 2 

KUESIONER 

Nama Responden : 

Alamat Responden : 

Tanggal Wawancara : 

Petunjuk Pengisian 

1. Berikan tanda (X) pada jawaban yang dipilih. Pilihan jawaban boleh lebih 

dari satu untuk setiap pertanyaan. 

2. Isikan jawaban saudara pada tempat yang disediakan. 

 

I. Profil Rumah Tangga 

a. Jenis kelamin : 1. Pria  2. Wanita  

b. Usia  : ................ tahun  

c. Status kawin : 1. Belum kawin        2. Kawin            3. 

Janda/Duda  

d. Pendidikan :1. Tidak Sekolah      2. SD       3. SLTP        4. 

SLTA 

  5. Universitas 

e. Agama  : 1. Islam    2. Kristen     3. Katholik     4. Budha     

5. Hindu 

f. Daerah asal (tempat lahir) :  ........................................... 

g. Lama menetap di daerah ini         :  ................ tahun 

h. Tempat tinggal sebelum di daerah ini: 

.................................................................... 

i. Pekerjaan utama: 

1. Serabutan (tidak tetap)  7.  PNS, golongan  

................................... 

2. Petani   8.  ABRI, pangkat  

................................... 

3. Buruh  ........................................ 9.  Pegawai Swasta 

4. Perdagangan  ............................    10.  Tukang  

.............................................. 

5. Jasa  ...........................................   11.  Pensiunan  

6. Wiraswasta              12.  Lainnya  

.............................................. 

j. Jumlah anggota keluarga............ 

k. Lokasi pekerjaan  ................................... dan waktu tempuh menuju 

lokasi kerja ............................menit/jam 
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l. Penghasilan rata-rata rumah tangga Rp ............................. /bulan 

 

II. General Questions 

a. Dari manakah bapak/ibu mendapatkan persediaan air untuk kebutuhan 

sehari-hari? 

1. Sumur 

2. Sumber mata air 

3. PDAM 

4. Lainnya................... 

b. Apakah bapak/ibu diminta untuk membayar pajak bumi dan bangunan 

(PBB)? 

1. Ya 

2. Tidak 

 

c. Apakah bapak/ibu diminta untuk membayar pajak lainnya? 

1. Ya 

2. Tidak 

d. Apakah bapak/ibu mendapatkan program jaminan? 

1. BPJS 

2. Raskin 

3. BLT 

4. Lainnya ...................... 

5. Tidak/belum pernah dapat 

e. Apakah bapak/ibu pernah mengalami penggusuran rumah?  

1. Pernah, tahun ................... 

2. Belum pernah 

f. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Undang-Undang aturan 

mendirikan rumah di sempadan rel kereta api? 

Jawab: 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................... 

g. Jika ada program pemerintah untuk melakukan penggusuran rumah, 

apakah bapak/ibu bersedia dan menerima? 

Jawab: 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................... 

h. Sejak kapan bapak/ibu tinggal dirumah ini? 

Jawab: 
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.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................... 

 

III. Faktor Pendorong 

a. Apa yang membuat anda tertarik untuk tinggal disini? 

1. Dekat dengan lokasi pekerjaan 

2. Rumah warisan 

3. Faktor ekonomi  

4. Sulitnya mendapat tempat tinggal ditempat lain 

b. Mengapa bapak/ibu senang tinggal disini/memilih lokasi ini? 

Jawab: 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................... 

 

c. Sebelum tinggal disini, anda pernah tinggal dimana, desa atau kota 

lain, atau masih di Kota Semarang? 

Jawab: 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................... 

d. Apakah bapak/ibu merasa nyaman tinggal di daerah ini? 

Jawab: 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................... 

 

IV. Proses Keruangan 

a. Fasilitas jalan lingkungan, bagaimana kondisi jalan yang menuju ke 

rumah responden: 

1. Jalan tanah 

2. Jalan diperkeras (blok cor, ...................) 

3. Jalan aspal 

b. Adakah fasilitas umum lainnya? (silang fasilitas yang ada) 

1. Telepon umum 

2. Gardu ronda 

3. MCK/Toilet Umum 

4. Sumur umum 
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5. Pasar lokal 

6. Masjid/mushola ....................... kapan dibangun .......... oleh 

swadaya/pemerintah 

7. Taman bermain, gedung PKK, tempat pengajian anak-anak (coret 

yang tidak ada) 

c. Dalam proses pendirian rumah, apakah bapak/ibu: 

1. Membeli tanah dari orang lain 

2. Mendapatkan secara turun temurun (warisan) 

3. Lainnya…………….. 

d. Proses pelaksanaan pembangunan rumah: 

(a). Dibangun sendiri (tenaga sendiri) 

(b). Memakai jasa tukang 

(c). Gotong royong 

(d). Lainnya………………… 

e. Apakah saudara masih menghendaki memperbaik/memperluas rumah 

lagi? 

1. Ya  

2. Tidak  

f. Apakah rumah ini pernah direnovasi? 

1. Pernah, memperluas/memperbaiki 

2. Belum pernah 

g. Luas bangunan rumah saat ini ........... m
2 
, sedangkan sebelumnya 

........... m
2
 

h. Bahan bangunan seperti apa dan bentuk rumah yang bagaiman ketika 

pertama kali membangun rumah ini? 

Jawab: 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................... 

 

 

i. Bagaimana kondisi lingkungan ketika pertama kali anda tinggal disini? 

Jawab: 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................... 
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V. Kondisi Rumah 

a. Rumah berbahan: 

1. Permanen (berdinding tembok) 

2. Semi permanen (sebagian tembok, sebagian papan) 

3. Non permanen (berdinding papan/bambu/seng/kardus) 

b. Isilah tabel di bawah ini! 

Bagian Rumah Bahan 

Pintu 

1. Kayu tebal berukir 

2. Kayu tebal non ukir 

3. Kayu tipis / standard 

4. Tripleks  

Dinding 

1. Tembok bercat 

2. Tembok tidak bercat 

3. Masih batu bata 

4. Kayu 

5. Tripleks bercat 

6. Tripleks tidak bercat 

7. Anyaman bambu 

8. Lainnya ............... 

Lantai 

1. Ubin  

2. Non ubin 

3. Tanah  

Jendela/ventilasi 
1. Ada  

2. Tidak  

Atap 
1. Genteng 

2. Asbes 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

 
Bekas puing-puing bangunan rumah yang masih tersisa pasca pembongkaran 

Proyek rel ganda yang baru selesai (kanan) 
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Posko kepedulian yang sempat dibuat masyarakat yang terkena gusuran akibat 

proyek rel ganda PT. KAI 

 
Kondisi saat ini pagar pembatas yang baru selesai dibuat di Kelurahan 

Pendrikanlor 
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Lampiran 5 
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