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Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh 

Kelurahan Tegalsari merupakan wilayah pesisir Kota Tegal dan mempunyai 

luasan Kawasan kumuh yang terbilang tinggi di Kota Tegal yaitu 31,43 Ha. Dalam 

perkembangannya, permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari terjadi akibat 

proses pemadatan, penuaan, dan inudasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

Mengetahui perkembangan persebaran permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari 

tahun 2007-2017. (2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi munculnya 

permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari. 

Penelitian ini berlokasi di RW 01,02,03,09, dan 03A Kelurahan Tegalsari 

Kota Tegal dengan jumlah populasi 3.166 KK. Jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 44 KK yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Teknik 

sampel yang digunakan adalah Proportional random sampling. Terdapat dua 

variabel dalam penelitian ini, antara lain: 1) perkembangan permukiman kumuh 

(slum area) dan 2) faktor penyebab munculnya permukiman kumuh. Dalam 

penelitian ini terdapat beberapa Teknik pengumpulan data, antara lain metode 

observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan interpretasi citra satelit. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis proses 

keruangan. 

Hasil penelitian menunjukkan proses perkembangan permukiman kumuh di 

RW 01,02,03,09 dan 03A adalah perkembangan spasial sentripetal secara 

horizontal yang berarti adalah proses penambahan bangunan-bangunan yang terjadi 

di bagian dalam kota dan pada daerah penelitian termasuk dalam proses pengisian 

ruang-ruang pada lahan yang kosong dengan membangun rumah untuk dijadikan 

tempat tinggal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi munculnya permukiman 

kumuh di daerah penelitian adalah faktor ekonomi, faktor bencana (rob), dan faktor 

psikologis (kenyamanan dan perasaan aman), dan faktor sarana dan prasarana 

umum 

Saran untuk masyarakat agar lebih bisa menjaga dan merawat sarana dan 

prasarana yang ada di lingkungan sekitar karena pada dasarnya pemerintah hanya 

memfasilitasi apa yang kurang dan dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat agar 

tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kelurahan Tegalsari merupakan Kelurahan dengan luas Kawasan kumuh 

tertinggi di Kota Tegal setelah Kelurahan Panggung dengan luas Kawasan kumuh 

31,43 Ha berdasarkan SK Walikota Tahun 2014. Agar luasan permukiman kumuh 

tidak bertambah setiap tahunnya, saat ini pemerintah Kota Tegal sedang 

menerapkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Dengan adanya program 

KOTAKU diharapkan di Kota Tegal khususnya kelurahan yang mempunyai 

kawasan kumuh tinggi seperti Kelurahan Tegalsari dapat tertangani dengan baik 

sehingga luas kawasan kumuh dapat berkurang. 

Permukiman kumuh merupakan suatu pemasalahan yang pasti ada di sebuah 

kota karena pada dasarnya manusia akan terus berkembang biak dan semakin 

banyak sehingga kebutuhan lahan dan tempat tinggal semakin meningkat. Seiring 

berjalannya waktu, kebutuhan lahan akan meningkat dan apabila kebutuhan tempat 

tinggal kurang mendapatkan penanganan,  maka luas Kawasan kumuh di Kota 

Tegal akan semakin meningkat dan akan terus meningkat. 

Kelurahan Tegalsari terletak di pesisir pantai utara di Kota Tegal. Saat ini, 

Kelurahan Tegalsari termasuk dalam Kawasan strategis nasional karena 

didalamnya terdapat kegiatan pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI), yang diharapkan dapat menjadi potensi kebangkitan ekonomi bagi Kawasan 

prioritas khususnya pada Kawasan prioritas tegalsari yang merupakan sebagian 
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besar penduduknya adalah Nelayan. Kemudian adanya kegiatan pelabuhan laut 

sebagai potensi kegiatan perhubungan dengan membentuk Kota Tegal berpotensi 

terhadap hasil kelautan dan maritime. Kemudian adanya kegiatan Docking

(perbaikan kapal) dan pembuatan kapal, ikut andil dalam meningkatkan ekonomi.   

Setelah ditetapkan sebagai Kawasan strategis dan Kawasan prioritas, 

seharusnya  kelurahan Tegalsari dapat menonjolkan potensi sumber daya alam yang 

cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangangan sosial, ekonomi, budaya, 

dan lingkungan. Keragaman potensi-potensi sumber daya alam yang terdapat di 

wilayah pesisir Kelurahan Tegalsari banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup seperti hasil laut sehingga dijadikan sumber mata 

pencaharian baik utama maupun sampingan.  

Meskipun telah ditetapkan sebagai Kawasan strategis, kondisi fisik di 

kelurahan Tegalsarimasih jauh dari kata indah dikarenakan berbagai masalah fisik 

dan sosial. Permasalahan fisik antara lain kondisi bangunan, kondisi aksesibilitas, 

kondisi drainase, kondisi air bersih, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi 

proteksi kebakaran. Kemudian masalah sosialnya adalah masalah kependudukan, 

SDM, permukiman, fisik lingkungan, dan masalah ekonomi. 

Permasalahan kondisi fisik baik fisik bangunan maupun lingkungan dapat 

dikaitkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesadaran terhadap lingkungan adalah Pendidikan. Rendahnya 

sumber daya manusia di Kelurahan Tegalsari berpengaruh terhadap kecenderungan 

masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan dan estetika guna menambah 
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kenyamanan secara fisik maupun psikologis warga sekitar.  Hal ini dapat dilihat 

dari cara hidup masyarakat yang masih banyak membuang sampah di pinggiran 

tambak, selokan, bahkan para penjual di Kawasan wisata pantai yang sebagian 

besar adalah warga sekitar membuang sampah di pinggiran pantai. 

Mempunyai pekerjaan utama sebagai nelayan di Kelurahan Tegalsari tidak 

dapat menjamin kesejahteraan. Hal ini dikarenakan banyak diantara para nelayan 

yang tidak mempunyai kapal sehingga harus meminjam kapal kepada penyewa 

kapal dan harus membayar sewa dengan cara bagi hasil atau ada juga yang sudah 

ditetapkan tarif perharinya. Karena mata pencaharian sebagai nelayan hanya 

bergantung pada alam, maka hasil yang didapat pun tidak tetap terkadang pulang 

membawa tangkapan ikan yang melimpah dan tidak jarang pula pulang dengan 

tangan kosong. Hal ini yang menjadikan masyarakat kampung nelayan di 

Kelurahan Tegalsari menjadi kurang sejahtera. 

Dampak dari banyaknya masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah 

permukiman yang menjadi padat dan tidak teratur karena masyarakatnya cenderung 

memilih membangun hunian atau tempat tinggal sesuai kemampuan dengan lahan 

dan dana yang terbatas tanpa memperhatikan kualitas bangunan itu sendiri 

(Surtiani, 2006). Sehingga untuk membangun hunian layak merupakan suatu 

permasalahan yang umum di Kelurahan Tegalsari. Karena banyaknya rumah yang 

tidak layak huni di Kelurahan Tegalsari menjadikan lingkungan sekitar Kelurahan 

Tegalsari tampak kumuh. 
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Selain karena faktor perekonomian masyarakat, Kawasan permukiman 

kumuh dapat dilihat secara fisik yaitu lingkungan yang kurang bersih seperti yang 

terjadi di Kelurahan Tegalsari banyak saluran drainase yang tidak berfungsi secara 

optimal karena tersumbat sampah. Akibatnya, jika hujan maupun rob datang maka 

akan terjadi genangan dan jika dibiarkan genangan dapat menyebabkan bau tidak 

sedap. 

Faktor lainnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan 

penduduk yang tinggi. Kota Tegal khususnya Kelurahan Tegalsari, perkembangan 

jumlah hunian kurang diimbangi dengan ketersediaan lahan, sehingga untuk 

menambah jumlah hunian mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar 

tentang pengadaan bangunan rumah. Bahkan, di Kelurahan Tegalsari sekitar 74% 

bangunan tidak memiliki IMB atau Ijin Mendirikan Bangunan (Baseline Kotaku 

Kota Tegal Tahun 2016). Kasus ini terjadi karena tingginya pertumbuhan penduduk 

sehingga karena keterbatasan lahan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah 

tidak mempunyai pilihan lain selain membangun bangunan di tanah yang tidak 

diperuntukan untuk kawasan permukiman. Tentu saja masalah itu juga dapat 

menjadi salah satu faktor terciptanya kawasan kumuh.   

Berdasarkan data laporan bulanan Kelurahan Tegalsari pada Bulan Maret 

2018, dalam satu bulan penduduk yang datang ke Kelurahan Tegalsari sebanyak 20 

orang dan jumlah kelahiran dalam satu bulan terdapat 41 anak yang lahir dengan 

selamat. Karena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di 

Kelurahan Tegalsari dapat menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk yang 

lebih pesat daripada kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian dan 
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kurangnya lahan kosong sehingga menyebabkan masyarakat yang berpenghasilan 

rendah membangun hunian sementara atau tidak permanen dengan dana minim. 

Pekerjaan masyarakat yang sebagian besar hanya mengandalkan kondisi alam 

menyebabkan tingkat pendapatan cenderung rendah, sehingga kemampuan 

membuat rumah yang layak huni dan sehatpun menjadi rendah. 

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi ini terutama pembangunan 

perumahan yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah 

adalah tumbuh dan berkembangnya permukiman-permukiman yang tidak 

terkendali. Maka, itulah yang menjadi awal mula penyebab munculnya kawasan 

kumuh (slum dan squatter area).  

Bagi sebagian besar orang terutama para pengambil kebijakan atau 

pemerintah, rumah yang tidak layak huni dianggap sebagai suatu masalah besar 

terutama jika dilihat dari kondisi fisiknya.  Munculnya rumah tidak layak huni di 

kawasan perkotaan dapat dikatakan sebagai salah satu kegagalan suatu program 

(Sueca, 2004). Sebagian besar program yang di rencanakan lebih terkesan 

memprioritaskan program perumahan pada rumah milik  dan mengabaikan potensi 

rumah sewa. Padahal kenyataannya rumah sewa dapat dijadikan salah satu alternatif 

pemecahan masalah terutama masyarakat golongan ekonomi rendah dan dapat 

digunakan sebagai pengurangan jumlah rumah yang tidak layak huni di Kelurahan 

Tegalsari.   

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak 

saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi 
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rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu 

aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan 

sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi bagi 

pelaksanaan bimbingan serta Pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu 

kebutuhan berupa rumah layak huni, diharapkan tercapai kesejahteraan keluarga. 

Untuk mewujudkan lingkungan dengan rumah yang layak huni bukanlah hal yang 

mudah. Mampu atau tidaknya masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak 

huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah 

itu sendiri (Roebyatho, 2014). Demikian juga persoalan sarana dan prasarana 

lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan. 

Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat 

menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perkembangan persebaran permukiman kumuh di Kelurahan 

Tegalsari pada tahun 2007-2017? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya Permukiman kumuh di 

Kelurahan Tegalsari?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perkembangan persebaran permukiman kumuh di Kelurahan 

Tegalsari tahun 2007-2017 
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2. Mengetahui faktor yang memperngaruhi munculnya permukiman kumuh di 

Kelurahan Tegalsari  

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan wawasan 

keilmuan dalam disiplin ilmu geografi. 

2. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis atau selanjutnya 

yang berhubungan dengan permukiman kumuh di suatu wilayah. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi 

kepada masyarakat dan pembaca  mengenai kondisi perkembangan permukiman 

kumuh yang ada di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tahun 

2007-2017 melalui jurnal yang diterbitkan. 

1.5 Batasan Istilah 

1.5.1 Perkembangan 

Perkembangan permukiman merupakan pengaruh  dari perkembangan kota. 

Perkembangan permukiman dipengaruhi oleh petumbuhan penduduk secara alami, 

mobilitas penduduk dan urbanisasi. Perkembangan permukiman yang diteliti adalah 

perkembangan permukiman kumuh di RW 1, 2,3 9, dan  3A Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang cenderung semakin padat dengan 

menginterpretasi citra pada kurun waktu 10 tahun yaitu antara tahun 2007 – 2017. 

1.5.2 Permukiman Kumuh 
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Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak di huni antara lain 

karena berada pada lahan yang illegal atau milik pemerintah, kepadatan bangunan 

yang tinggi dengan ketersediaan lahan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan 

penyakit lingkungan, kualitas bangunan rendah karena hanya memiliki dana yang 

minim untuk membangun rumah yang layak, prasarana lingkungan kurang 

memadai, dan rawan terjadi kebakaran karena tingkat kepadatan bangunan yang 

tinggi pada penelitian ini. Permukiman kumuh yang diteliti adalah permukiman 

kumuh yang berlokasi di RW 1, 2,3 9, dan 3A Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Tegal Barat Kota Tegal menggunakan interpretasi citra tahun 2007-2017 dengan 

melihat keteraturan bangunan dan jalan lingkungan. Sedangkan untuk survei 

kondisi terkini selain indikator di atas, dapat pula ditambahkan penyediaan air 

bersih, pengelolaaan sampah, pengelolaan limbah, dan pengamanan kebakaran. 

1.5.3 Faktor penyebab 

Faktor penyebab yang akan diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

munculnya permukiman kumuh di Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal  yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain faktor 

ekonomi yang berhubungan dengan penghasilan masyarakat, faktor geografi yang 

meliputi letakn dan ketersediaan lahan yang terbatas, dan faktor psikologi yang 

artinya walaupun pada lingkungan tersebut jauh dari kata layak dan sehat tetapi 

mereka merasa aman dan nyaman, dan merasa terlindungi.   
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BAB II 

TINJAUANPUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Permukiman 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 

perdesaan (UU Nomor 1 Tahun 2011). Permukiman dalam arti lain dapat dikatakan 

sebagai kelompok tempat tinggal manusia yang mencakup fasilitas seperti 

bangunan rumah, jaringan jalan, dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana 

atau tempat pelayanan penduduk di wilayah tersebut (Finch, 1975). Dari batasan 

tersebut jelas bahwa permukiman bukan hanya kelompok bangunan tempat tinggal 

saja, tetapi di dalamnya juga termasuk sarana dan prasarana penunjang kehidupan 

penghuninya.  

Batasan lain dari permukiman secara khusus dikemukakan dalam Pedoman 

Perencanaan Lingkungan Permukiman (1979), tempat yang terdapat banyak rumah 

dan ditinggali oleh penduduk dan sangat dekat kaitannya dengan tata kehidupan 

masyarakat. Hakekatnya, suatu permukiman semestinya mempunyai kondisi yang 

layak baik dilihat dari lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.  Tetapi pada 

kenyataannya masih banyak dijumpai daerah yang kurang layak bahkan sangat 

tidak layak ditinggali oleh manusia baik secara individu maupun kelompok. 

Kondisi inilah yang biasa kita sebut sebagai permukiman kumuh (Suharini, 2007). 
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Berdasarkan konsep permukiman yang telah dijelaskan di atas, dapat 

diketahui bahwa permukiman bukan hanya sekelompok bangunan saja, namun juga 

termasuk sarana dan prasarana penunjang kehidupan penduduk di dalamnya. maka 

objek penelitian ini termasuk dalam kajian permukiman buatan  karena 

permukiman yang terbentuk dalam proses pembentukannya terdapat sampur tangan 

manusia..  

Dalam perkembangannya,  permukiman  ini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor. Menurut Constantinos A. Doxiadis (dalam Rindarjono, 2017) disebutkan 

bahwa perkembangan perumahan permukiman (development of human settlement) 

dipengaruhioleh beberapa faktor yaitu: 

a. Growth of density (Pertambahan jumlah penduduk)  

Adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya 

pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara 

manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian 

semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut 

yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman. 

b. Urbanization (Urbanisasi)  

Adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke 

kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota 

ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk 

tinggal di permukiman di sekitar kaeasan pusat kota (down town). Hal ini juga akan 
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menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota. 

Menurut Danisworo (dalam Surtiani, 2006: 51) bahwa kita harus akui pula bahwa 

tumbuhnya permukiman-permukiman spontan dan permukiman kumuh adalah 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses urbanisasi.  

Suatu permukiman sudah sepantasnya menjadi tempat yang nyaman dan 

sehat baik kondisi lingkungannya maupun kondisi fisik bangunan dan prasarana 

umumnya sehingga menjadi sebuah permukiman yang layak untuk dihuni, menurut 

Direktorat Jenderal Cipta Karya, lokasi Kawasan perumahan perukiman yang layak 

adalah: 

a. Bebas polusi (air, udara, suara) 

b. Ketersediaan air bersih  

c. Berpotensi untuk perkembangan permukiman 

d. Aksesibilitas yang baik 

e. Mudah dan aman mencapai tempat kerja 

f. Tidak berada di bawah permukaan air setempat 

g. Mepunyai kemiringan rata-rata 

h. Kelegalan lahan 

2.1.2 Persebaran Permukiman 
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Persebaran adalah terpencarnya suatu hal dengan maksud dan tujuan 

tertentu. Persebaran permukiman di satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. 

Terjadinya keanekaragaman pola permukiman merupakan sebagai wujud dari 

persebaran penduduk yang tidak merata. 

Jika ditinjau dari letak ketinggian wilayah, faktor ini mempunyai hubungan 

erat dengan kualitas lahan. Bahwa semakin meningkatnya letak ketinggian tempat 

suatu wilayah, maka semakin meningkat pula kekasaran topografinya. Semakin 

meningkatnya letak ketinggian tempat, maka kemungkinan untuk terjadinya 

pengelompokkan permukiman secara teratur maupun penyebaran secara teratur 

sangat kecil. Semakin meningkatnya letak ketinggian tempat pada suatu wilayah, 

pola permukiman semakin tersebar secara tidak teratur. Sebaliknya, dari letak 

ketinggian tempat ini lebih banyak menunjukkan bahwa keadaan permukaan air 

sumur semakin dalam. Permasalahan ini biasanya dimiliki oleh permukiman yang 

dekat dengan pantai.  

Contohnya daerah-daerah dengan permukaan air tanah yang dalam 

menyebabkan adanya sumur-sumur yang sangat sedikit, karena pembuatan 

pembuatan sumursumur itu akan memakan biaya dan waktu yang banyak. Oleh 

karena itu sebuah sumber air, dalam hal ini sumur menjadi pemusatan penduduk. 

Sebaliknya, permukaan air tanah yang dangkal memungkinkan pembuatan sumur-

sumur dimana-mana. Sehingga perumahan penduduk dapat didirikan dengan 

pemilihan tempat yang ada. 
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Terdapatnya permukiman dalam artian sempit di suatu wilayah, tentu 

disebabkan oleh adanya kemungkinan untuk hidup bagi masyarakat kampung yang 

bersangkutan, sesuai dengan keahlian atau ketrampilan mereka. Makin besarnya 

kemungkinan untuk hidup yang diberikan suatu wilayah, semakin besar pula 

kemungkinan jumlah manusia yang tinggal di wilayah tersebut, atau semakin besar 

pula terjadinya pemusatan penduduk wilayah tersebut (Ritohardoyo, 1989) 

2.1.3 Perkembangan Permukiman 

Perkembangan merupakan proses pembangunan suatu lahan secara 

kontinyu (Yunus, 2010). Perkembangan permukiman dipengaruhi oleh beberapa 

hal, antara lain: pertumbuhan alami penduduk dan mobilitas penduduk dalam 

bentuk urbanisasi. 

Perkembangan  permukiman  merupakan  suatu fenomena  keruangan, 

karena  permukiman  merupakan  salah  satu  contoh dari arti  ruang  (space)  yang 

dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung di permukaan bumi. Dalam 

hal ini perkembangan permukiman berkaitan dengan proses spasial.   

Perkembangan permukiman merupakan pengaruh  dari perkembangan kota. 

Hal tersebut terjadi akibat pertumbuhan penduduk, keadaan ekonomi masyarakat, 

serta bertambahnya kegiatan masyarakat. Perkembangan permukiman ini pada 

dasarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah masing-masing. Mengingat 

bagaimana manusia memiliki pertimbangan dalam memilih lokasi untuk bertempat 

tinggal, baik berteduh melindungi diri atau keperluan pribadi lainnya. 

Berkembangnya rumah-rumah sebagai suatu permukiman di samping sebagai 
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tempat tinggal, juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai tempat berlangsungnya 

proses sosialisasi dimana individu diperkenalkan kepada nilai, kebiasaan, adat yang 

berlaku di dalam masyarakat (Soebroto, 1983 dalam Firdianti, 2010). Maka dari itu, 

pembentukan moral pribadi tergantung pada lingkungan yang mendidiknya. 

Terjadinya perkembangan permukiman ini selain dipengaruhi oleh 

pertumbuhan alami juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk dalam bentuk 

urbanisasi secara besar- besaran. Menurut Rindarjono (2017:\\\\\\)Mobilitas 

penduduk dan perkembangan permukiman penduduk disebabkan oleh dua kekuatan 

yaitu :  

1. Kekuatan sentripetal (centripetal forces)  

Merupakan kekuatan yang mengakibatkan perubahan tata guna lahan 

sebagai akibat dari gerakan penduduk yang berasal dari luar kota memasuki wilayah 

perkotaan atau daerah bagian dalam (inner zone). Faktor pendorong yang berasal 

dari belakang atau pinggiran (peripheral zone) adalah kehidupan penduduknya 

yang masih tergantung pada kota, kurangnya berbagai fasilitas dan pelayanan, dan 

letak yang dekat dengan kota. Faktor yang menarik dari dalam kota (inner zone) 

adalah makin banyaknya jalan dan frekuensi angkutan yang makin tinggi, lapangan 

kerja yang cukup tersedia dan bervariasi serta fasilitas-fasilitas yang memadai. 

2. Kekuatan sentrifugal (centrifugal forces)  
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Merupakan kekuatan yang mengakibatkan perubahan penggunaan lahan 

sebagai akibat dari gerakan penduduk yang berasal dari dalam kota menuju kearah 

bagian wilayah pinggiran kota atau luar kota. Faktor yang mendorong gerakan 

penduduk dari dalam antara lain keadaan di daerah pusat kota semakin padat, usaha 

untuk memperbanyak penguasaan dan pemilikan tanah, sistem sewa yang semakin 

tinggi, makin banyaknya peraturan yang mengikat, pajak yang tinggi dan 

lingkungan yang tercemar. Faktor yang mempengaruhi dari daerah belakang atau 

pinggiran kota adalah lingkungan yang masih terbuka dan menyenangkan, harga 

lahan yang masih murah, sistem transportasi dan komunikasi yang makin baik, serta 

keadaan lalu lintas yang kurang padat. 

2.1.4 Permukiman Kumuh 

Menurut Undang-Undang  Nomor 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang 

perumahan dan permukiman disebutkan bahwa permukiman kumuh adalah 

permukiman yang tidak layak di huni antara lain karena berada pada lahan yang 

tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat 

tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit 

lingkungan, kuallitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan 

yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penguninya. 

Permukiman kumuh adalah permukiman dengan rumah dan kondisi hunian 

masyarakat di Kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan 

prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar 

kebutuhan, kepadatan bangunan tinggi, persyaratan rumah tidak mengindahkan 
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kaidah kesehatan, kebutuhan sarana air bersih yang kurang memadai, sanitasi 

maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan yang sangat buruk, ruang terbuka 

yang hamper tidak ada, serta kelengkapan fasilitas social lainnya yang tidak 

mendukung (Rindarjono, 2017: 65).   

Menurut Komarudin (1997: 83-112) lingkungan permukiman kumuh dapat 

didefiniskan sebagai lingkungan yang berpenghuni padat, kondisi sosial ekonomi 

masyarakat rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukuran rumah yang 

dibawah standar, sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan 

kesehatan, serta hunian yang dibangun diatas tanah milik negara atau milik orang 

lain dan diluar perundang-undangan yang berlaku. 

Kawasan kumuh adalah sebuah Kawasan dengan tingkat kepadatan populasi 

tinggi di sebuah wilayah yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan 

kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran 

tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti 

kejahatan, obat terlarang dan minuman keras. Menurut CSU’s Urban Studies

Department, Kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi 

lingkungan yang buruk, ktor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk 

ventilasi cahaya, udara, sanitasi, dan lapangan terbuka). Kondisi yang ada 

seringkali menimbulkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia 

(misalnya kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi dari berbagai 

faktor.  
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Lingkungan permukiman kumuh berdasarkan lokasi dapat digolongkan 

kumuh nelayan, kumuh dekat pusat kegiatan sosial ekonomi, kumuh pusat kota, 

kumuh pinggiran kota, kumuh Kawasan pariwisata, kumuh daerah rawan bencana, 

kumuh tepian sungai dan danau. Selain itu, tingkat kekumuhan satu berbeda dengan 

yang lainnyakarena terkait karakteristik lingkungan itu sendiri (I Ketut Alit, 2005).  

Permukiman kumuh dapat diidentifikasi melalui ciri-cirinya, berikut adalah 

ciri-ciri permukiman kumuh menurut Nagamuwara (2013): 

1. Penampilan fisik bangunannya yang miskin konstruksi, yaitu banuyaknya 

bangunan-bangunan temporer yang berdiri serta nampak tak terurus maupun 

tanpa perawatan, 

2. Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka, biasanya 

masyarakat kawasan kumuh berpenghasilan rendah, 

3. Kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat tidak adanya jarak antar 

bangunan maupun siteplan yang tidak tersencana, 

4. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen, 

5. Sistim sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik, 

6. Kondisi sosial yang tidak baik dapat dilihat dengan banyaknya tindakan 

kejahatan maupun kriminal, 

7. Banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan 

menyewa rumah. 

Saat ini pemerintah Indonesia tengah mencanangkan program KOTAKU 

(Kota Tanpa Kumuh) yang berjalan sejak tahun 2016 dengan menargetkan 11.067 
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kelurahan yang terindikasi kumuh di seluruh Indonesia. Untuk dapat mengindikasi 

suatu kelurahan termasuk dalam kelurahan yang kumuh, terdapat 7 indikator 

kekumuhan antara lain: 

1. Kondisi Bangunan Gedung 

Bangunan gedung merupakan bangunan rumah sebagai tempat tinggal bagi 

penghuninya. Kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi bangunan gedung yaitu:  

a. Keteraturan bangunan. Keteraturan bangunan merupakan bangunan 

permukiman yangsecara fisik memenuhi standar  teknis paling sedikit 

pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu 

zona.  

b. Tingkat kepadatan bangunan. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang 

tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang seperti Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) maupun Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi 

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).  

c. Kualitas bangunan. Kualita bangunan yang tidak memenuhi syarat yaitu 

kondisi bangunan gedung permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan 

teknis. Adapun persyaratan teknis yang dimaksud yaitu mengenai 

pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan gedung, kesehatan 

bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung.dan pembangunan bangunan 

gedung diatas atau dibawah tanah, air, mauoun sarana dan prasarana umum. 

2. Kondisi Jalan lingkungan 

 Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan yaitu jaringan jalan 

lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan permukiman, dan kualitas 
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permukaan jalan lingkungan yang buruk yaitu terjadi kerusakan pada permukaan 

jalan sehingga mengganggu kenyamanan aksesibilitas lingkungan permukiman.  

3. Kondisi Penyediaan air minum  

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum yaitu 

ketidaktersediaan akses aman air minum yaitu kondisi dimana penduduk di 

lingkungan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi standar 

kesehatan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu dalam 

lingkungan permukiman.  

4. Kodisi Drainase  

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan yaitu drainase 

lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air huan sehingga menimbulkan 

genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih 

dari 2 kali setahun, ketidaktersediaan drainase baik saluran tersier maupun saluran 

local menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan, drainase 

lingkungan permukiman tidak terpelihara dengan baik sehingga pada saluran 

drainase terjadi akumulasi limbah padat dan cair, kontruksi drainase lingkungan 

yang buruk yaitu berupa galian tanah tanpa material pelapis maupun kontruksi yang 

telah rusak.  

5. Air limbah 

Kriteria pengelolaan ditinjau dari air limbah yaitu sistem dan sarana 

prasarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis yang 
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berlaku yaitu tidak memiliki sistem yang memadahi seperti kakus/kloset yang 

terhubung dengan tangki septik baik secara individual maupun komunal, tidak 

tersedianya sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.  

6. Pengelolaan persampahan  

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan yaitu prasarana 

dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tempat 

sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat 

pengumpulan sampah dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, recycle), gerobak atau 

truk sampah pada skala lingkungan, tempat pengolahan sampah terpadu pada skala 

lingkungan. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan 

teknis pada lingkungan permukiman yaitu pewadahan dan pemilahan domestik, 

pengumpulan lingkungan, pengangkutan lingkungan, dan pengolahan lingkungan. 

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga 

terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah, 

maupun jaringan drainase.  

7. Proteksi kebakaran  

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran yaitu kondisi dimana 

ketidaktersediaan pasokan air yang diperoleh dari sumber alam dan buatan, jalan 

lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, 

sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadi kebakaran, data tentang sistem 

proteksi kebakaran lingkungsn mudah diskses. 

Di daerah perkotaan khususnya daerah pesisir yang terletak di pinggiran 

kota, penyebab suatu wilayah atau permukiman dapat menjadi kumuh sangat 
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beragam. Di daerah pesisir peningkatan luasan kumuh setiap tahunnya dapat 

terbilang pesat karena satu dan dua hal.  Adapun penyebab adanya Kawasan kumuh 

atau peningkatan jumlah Kawasan kumuh yang ada di perkotaan adalah: 

1. Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi atau kemiskinan menjadi pendorong untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih baik di kota dengan keterbatasan pengetahuan, keterampilan 

dan modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat diantara sesama 

pendatang. Maka para pendatang tersebut hanya dapat tinggal dan membangun 

rumah dengan kondisi yang sangat minimdi kota-kota. Disisi lain pertambahan 

jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu 

menyediakan hunain layak.  

2. Faktor bencana 

Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan Kawasan 

kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam seperti banjir, gempa, gunung 

Meletus,longsor, rob, maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku 

juga menjadi penyebab jumlah permukiman kumuh meningkat dengan cepat. 

Banyak faktor yang menjadi alasan suatu permukiman berproses menjadi 

daerah yang kumuh. Permukiman kumuh dipilah atas tiga macam berdasarkan asal 

atau proses terjadinya. Yaitu (Sutanto, 1995; dalam Suharini, 2005):  

a. Kumuh bangunan (created), daerah hunian masyarakat ekonomi lemah dengan 

ciri fisik: 
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1) Bangunan mudah dipindah. 

2) Dibangun dengan bahan seadanya. 

3) Sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni (kumuh sejak awal). 

b. Kumuh turunan (generated) 

1) Rumah-rumah yang semula dibangun dengan ijin, pada bagian kota yang 

lama, kondisinya semakin memburuk sehingga menjadi rumah kumuh.  

2) Desa lama yang terkepung oleh pemekaran kota yang cepat. 

3) Bangunan dan prasarana merosot oleh kurangnya pemeliharaan.       

c. Kumuh dalam proyek perumahan (in project housing)   

1) Kelompok proyek perumahan yang disediakan oleh badan pemerintah bagi 

masyarakat ekonomi lemah. 

2) rumah-rumah diperluas sendiri oleh penghuni dengan pemeliharaan sangat 

jelek yang mengakibatkan kemerosotan jasa prasarana. 

Sedangkan menurut Bourne (1981), berdasarkan proses yang terjadi, 

permukiman kumuh  dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu instantaneous atau 

invasion dan infiltration. Proses yang pertama berjalan dalam waktu yang singkat 

dan dalam jumlah yang besar, sedangkan pada proses yang kedua berjalan secara 

lambat, namun berlangsung secara terus menerus. Di Indonesia pada umumnya 

proses permukiman kumuh berlangsung secara infiltration, yang selanjutnya dapat 

dibedakan lagi menjadi dua tipe yaitu karena proses penuaan (aging process) dan 

karena proses pemadatan (densification process). 
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Proses terjadinya permukiman kumuh berjalan terus menerus baik secara 

instantaneous maupun secara infiltration akibat yang terjadi adalah semakin 

bertambah jumlahnya, semakin luas daerahnya, dan semakin menurun kualitas 

lingkungannya. Apabila dibiarkan maka akan berdampak pada penurunan nilai 

keindahan kota, serta menimbulkan dampak negatif lainnya seperti meningkatnya 

kriminalitas, rawan kebakaran, rawan penyakit, dan sebagainya. Bahaya politikpun 

tidak dapat dihindari, karena terjadinya ketimpangan social yang terjadi akan 

dengan mudah dapat menyulut terjadinya konflik antar masyarakat.      

2.1.5 Faktor  – Faktor  Penyebab  Munculnya Permukiman Kumuh 

Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat 

dan layak merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas 

ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan 

perbedaan pelakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani 

kehidupan seseorang  atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat (Haryati & Nunung, 2014). 

Kebutuhan akan rumah merupakan satu kebutuhan manusia setelah pangan 

dan sandang. Setiap individu manusia pada dasarnya akan mengutamakan 

pemenuhan kebutuhan akan rumah, setiap orang akan berusaha memenuhi 

kebutuhan rumah dalam setiap tingkat kehidupan masyarakat dengan 

memperhatikan selera dan kemampuan yang dimilikinya (Iril, 2013). Akan tetapi, 

bagi masyarakat ekonomi rendah, pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni 

merupakan hal yang sulit untuk dipenuhi. Hal tersebut dikarenakan pendapatan 

yang tidak tetap, terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga sulit mendapat pekerjaan 
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yang layak, rendahnya Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat 

berpenghasilan rendah atau ekonomi rendah.   

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi faktor munculnya permukiman 

kumuuh di suatu wilayah, antara lain: faktor ekonomi, faktor bencana, faktor 

psikologis, dan faktor sarana danprasarana umum ( Dengan modifikasi: Astuti, 

2004 dalam Rindarjono, 2017) 

a. Faktor ekonomi 

Menurut Turner (1971, dalam Rindarjono, 2017) yang merujuk pada teori 

tentang kebutuhan dasar manusia dari Maslow, terdapat kaitan antara kondisi 

ekonomi seseorang dengan skala prioritas kebutuhan hidup dan prioritas kebutuhan 

rumah. 

Dalam menentukan prioritas tentang rumah, seseorang atau sebuah keluarga 

yang berpendapatan sangat rendah cenderung meletakkan prioritas utama pada 

lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yag dapat memberikan kesempatan 

kerja. Tanpa kesempatan kerja yang dapat menopang kebutuhan sehari-hari, sulit 

bagi mereka untuk dapat mempertahankan hidupnya. Status kepemilikan rumah dan 

lahan menempati prioritas kedua, sedangkan bentuk maupun kualitas bangunan 

atau rumah adalah prioritas terakhir, yang terpenting pada tahap ini adalah 

tersedianya rumah untuk berlindug dan beristirahat. 

Seiring dengan meningkatnya pendapatan, prioritas kebutuhan rumahnya 

akan berubah, serta status kepemilikan rumah akan berubah pula. Status 

kepemilikan rumah dan lahan akan  menjadi prioritas utama, karena orang atau 

keluarga tersebut ingin mendapatkan kejelasan tentang status kepemilikan rumah 
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dan lahannya. Dengan demikian, mereka yakin mereka tidak akan digusur. Tanpa 

adanya jaminan kejelasan status kepemilikan rumah dan lahannya, seseorang atau 

keluarga akan selalu merasa tidak aman sehingga mengurangi minat mereka untuk 

memperluas, memelihara, atau meningkatkan kualitas rumahnya dengan baik.  

b. Faktor Bencana 

Salah satu faktor suatu lingkungan menjadi kumuh adalah bencana. Bencana 

yang dimaksud bermacam-macam bias karena kebakaran, gempa bumi, tsunami, 

dll. Untuk daerah pesisir bencana yang paling umum terjadi adalah rob. Rob adalah 

banjir yang diakibatkan oleh air laut yang poasang dan menggenangi wilayah 

daratan. Rob dapat menjadi salah satu faktor karena genangan air laut tersebut dapat 

mengakibatkan rusaknya jalan, dinding rumah, dan infrastruktur lain.  

Sebenarnya, baik masyarakat maupun pemerintah tidak tinggal diam dalam 

menghadapi rob di suatu wilayah. Berbagai macam upaya dilakukan untuk 

mengatasi hal tersebut. Kenaikan air laut yang dapat mengakibatkan rob adalah 

salah satu efek dari adanya pemanasan global (Marfai, 2006). Pemanasan global 

dapat menyebabkan perubahan iklim dan naiknya muka air laut.  

Faktor non alami yang juga sangat berpengaruh terhadap semakin luasnya 

genangan adalah perubahan tata guna lahan serta tidak berfungsinya saluran 

drainase dengan baik. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dapat 

menyebabkan perubahan tata guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Wilayah yang seharusnya menjadi wilayah resapan air kini berubah fungsi menjadi 

permukiman dan fasilitas lain. Disamping itu, proyek pelebaran dan pengaspalan 

bahkan pembetonan jalan menjadikan saluran-saluran drainase menjadi tertutup 
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dan semakin sempit  sehingga pada saat musim hujan saluran tidak berfungsi 

dengan optimal. 

c. Faktor psikologi 

Manusia adalah makhluk sosial, maka manusia selalu hidup Bersama orang 

lain, maka munculah suatu kelompok rumah yang kemudian disebut permukiman. 

Sebuah permukiman tidak hanya sebagai perlindungan mereka tetapi juga sebagai 

tempat berlangsungnya proses sosialisasi. Proses ini adalah suatu pembelajaran 

dimana seorang individu diperkenalkan kepada nilai serta adat yang ada dalam 

masyarakatnya. Kebutuhan kehidupan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan fisik 

saja, tetapi juga kebutukan psikis, seperti kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 

untuk aktualisasi diri juga kebutuhan akan kasih sayang  dari sesama. Kebutuhan 

psikis yang paling mendasar adalah kebutuhan perlindungan atau rasa aman, 

apabila kebutuhan dasar ini tidak dapat terpenuhi maka timbul rasa tidak betah. 

Kebutuhan rasa aman inilah yang sangat menonjol pada para pemukim di 

permukiman kumuh, walaupun keadaan rumah yang tidak permanen dan tidak 

layak huni sekalipun, serta lingkungan yang jauh dari syarat kesehatan, mereka 

tetap betah tinggal di permukiman tersebut karena adanya rasa aman dan saling 

melindungi.  

d. Sarana dan Prasarana Umum 

Secara umum, karakteristik permukiman kumuh dapat dipengaruhi juga 

oleh kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana umum seperti: jaringan 

jalan, kondisi drainase, kondisi sanitasi, kondisi pengelolaan persampahan, air 

layak minum, dan kondisi proteksi kebakaran. Kondidi sarana dan prasarana umum 
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dapat dikatakan ketersediaannya belum merata. Bahkan hamper sebagian besar 

rumah tangga di lingkungan permukiman kumuh mempunyai akses yang sangat 

terbatas terhadap pelayanan sarana dan prasarana tersebut. 

Rendahnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana ini pada umumnya 

disebabkan karena kemampuan pemerintah yang masih belum optimal dalam 

menyediakannya, selain karena faktor penyediaan pemerintah yang terbatas, 

kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga masih rendah. Bahkan dapat 

pula disebabkan karena keterbatasan peran berbagai Lembaga maupun individu 

atau pihak di luar pemerintah, baik secara professional maupun sukarela dalam 

peningkatan permasalahan sarana dan prasarana dasar. 

2.1.6 Interpretasi Citra 

Interpretasi citra adalah kegiatan menganalisis foto udara dan atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek 

tersebut (Sutanto dalam Maruf, 2017). Pengertian lain interpretasi yang 

dikemukakan oleh Lillesand dalam Danoedoro (2012) interpretasi adalah ilmu dan 

seni untuk memperoleh informasi tentang objek, area atau  gejala melalui analisis 

menggunakan kaidah ilmiah , dan data yang diperoleh dengan menggunakan alat 

tanpa kontak langsung terhadap objek, area, atau gejala yang dikaji. Interpretasi saat 

ini berorientasi pada tekonologi satelit sebagai wahananya. Interpretasi memiliki 

kelebihan dalam mengkaji perkotaansalah satunya adalah kemampuan dalam 

memberikan informasi secara detailkarena resolusi spasial yang besar sehingga 

memudahkan ketika dilakukan survey lapangan (Yang dalam Muvidayanti, 2017). 
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Perkembangan teknologi yang pesat mampu menghasilkan citra satelit 

dengan resolusi spasial tinggi. Citra satelit merupakan rekaman gambar permukaan 

bumi yang diperoleh dari satelit. Citra dengan resolusi tinggi dapat mengidentifikasi 

permukiman kumuh dengan berbagai peranan  yaitu gambaran kondisi permukiman 

terkini, khususnya kondisi bangunan dan jarak antar bangunan. Citra dengan 

resolusi yang tinggi memiliki tingkat kedetailan yang baik untuk studi permukiman 

kumuh. 

Sutanto dalam Maruf (2017) mengemukakan bahwa permukiman kumuh 

dapat diidentifikasi dari foto udara berdasarkan faktor fisiknya, antara lain: ukuran 

rumah,kepadatan rumah yang tinggi, dan atap dengan rona tidak seragam. Selain 

itu, Maysaroh (2012) menyatakan permukiman kumuh dapat diinterpretasi dengan 

ciri-ciri atap rumah berwarna gelap diikuti dengan bangunan kepadatan tinggi yang 

dilihat dari jarak antar bangunan yang terlihat relatif tidak ada celah. Warna atap 

tampak gelap menandakan permukiman atau rumah tersebut sudah lama terbangun, 

sehingga ronanya tampak gelap hingga kelabu hitam. 

2.2 Kajian Hasil-hasil Penelitian yang Relevan 

I Ketut Alit (2005) yang berjudul ”Pemberdayaan MaSyarakat dalam 

peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Propinsi Bali” penelitian

ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dalam meningkatkan 

kualitas permukiman kumuh di Propinsi Bali. Menyadari keterbatasan kemampuan 

berbagai sektor yang terlibat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman, 

dan adanya potensi masyarakat yag besar, maka pendekatan pemberdayaan 



29 

masyarakat merupakan pilihan yang cukup menarik. Dari penelitian ini, hasilnya 

pemberdayaan masyarakat propinsi Bali dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 

5 tahap kegiatan, yaitu antara lain: 1) tahap pengambilan inisiatif dimana 

masyarakat Propinsi Bali diberikan penyadaran, dorongan, motivasi, dan 

dikenalkan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. 2) tahap 

perencanaan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat memerlukan bimbingan 

konsultan perencana dan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dan Bersama-sama 

menyusun program pembangunan. Keuntungannya, pada setiap perencanaan 

program yang disusun oleh masyarakat tentu saja akan diterima masyarakat. 3) 

tahap pelaksanaan masyarakat dapat berperan dalam berbagai hal, misalnya dalam 

menyediakan lahan, bahan bangunan, tenaga kerja, menjaga ketertiban, keamanan, 

dan sebagainya. Sisi positifnya adalah dapat menghindari berbagai bentuk 

kesalahpahaman dalam pelaksanaannya antar pihak yang terlibat. 4) tahap 

pengawasan dapat melibatkkan tokoh atau pemimpin masyarakat karena mereka 

memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat. Dengan melibatkan tokoh maka 

dapat tetap berpegang pada nilai-nilai lokal masyarakat Propinsi Bali seperti norma, 

nilai kepribadian, dan keterbukaan merupakan pilihan pemberdayaan yang dapat 

diselesaikan secara musyawarah. 5) tahap pengelolaan dan pemeliharaan 

lingkungan. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh aktivitas warga yang 

bersifat membina, membangun, dan mengembangkan lingkungannya. 

Erni Suharini (2007) yang berjudul “Menemukenali Agihan Permukiman

Kumuh di Perkotaan melalui Interpretasi Citra Penginderaan Jauh” penelitian ini

bertujuan untuk menghasilkan data terkait agihan permukiman kumuh dalam 
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bentuk peta agar lebih efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian ini, dapat 

dihasilkan berupa penggambaran agihan spasial permukiman kumuh yang meliputi 

letak, bentang, luas, intensitas kekumuhan terkait dengan suatu perwujudan (badan 

air, rel kereta, dsb). Terdapat 3 cara untuk pembuatan peta permukiman kumuh hasil 

interpretasi foto udara, yaitu 1) cara overlay (tumpangsusun). 2) cara SIG (Sistem 

Informasi Geografis). 3) Cara sederhana. Berdasarkan ketiga cara tersebut, cara SIG 

yang dapat menghasilkan peta atau hasil yang lebih akurat, dan hasil digitasi dapat 

dipergunakan untuk kepentingan/pembuatanpeta lainnya.  

M. Lutfi Khakim (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemetaan

Persebaran Permukiman di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal”, bertujuan 1)

untuk mengetahui persebaran permukiman di Kecamatan Kendal Kabupaten 

Kendal, 2) untuk mengetahui pola permukiman di Kecamatan Kendal Kabupaten 

Kendal. Metode yang digunakan adalah survei dan analisis data sekunder. Hasil 

penelitian diketahui bahwa persebaran permukiman penduduk di Kecamatan 

Kendal merata di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kendal terdapat 

permukimannya. Permukiman paling padat terdapat di Kelurahan Pegulon yang 

kepadatan penduduknya 10.343 Orang/Km2 dengan luas wilayah 0,23 Km2 . 

Jumlah bangunan tempat tinggal penduduk 493 bangunan. Sebagian besar pola 

permukiman yang ada di Kecamatan Kendal adalah pola permukiman memanjang 

di kanan-kiri sungai atau jalan (Line Village Community). Pola ini yang rumah-

rumah penduduknya memanjang sepanjang kanan atau kiri sungai ataupun jalan 

yang rata-rata terdapat di semua kelurahan di Kecamatan Kendal. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Pertumbuhan Penduduk Urbanisasi 

Peningkatan Kebutuhan 

Rumah 

Peningkatan Kebutuhan 

lahan 
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Faktor Ekonomi 

Permukiman padat 

penduduik 

Bencana (Rob) 

Peraturan Kurang Tegas 

Dan Tidak Ada Sanksi 

Karakter lingkungan 

Pembangunan 

Permukiman Secara Ilegal 

d 

Peta perkembangan 

permukiman kumuh 

Kelurahan Tegalsari Tahun 

2007 sampai 2017 

Interpretasi Citra Tahun 

2007& 2017 

Karakter bangunan 

Permukiman  kumuh 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Proses perkembangan permukiman yang terjadi di daerah penelitian adalah 

perkembangan spasial sentripetal secara horizontal. Proses perkembangan spasial 

sentripetal secara horizontal adalah proses penambahan bangunan-bangunan yang 

terjadi di bagian dalam kota dan pada daerah penelitian termasuk dalam proses 

pengisian ruang-ruang pada lahan yang kosong dengan membangun rumah-rumah  

untuk dijadikan tempat tinggal. 

Faktor yang mempengaruhi munculnya permukiman kumuh di Kelurahan 

Tegalsari antara lain: faktor ekonomi, faktor bencana yaitu rob, faktor psikologis, 

dan faktor sarana dan prasarana umum, 

5.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian tentang Perkembangan dan 

Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Permukiman Kumuh di Kelurahan 

Tegalsari Kota Tegal (Tahun 2007-2017) adalah sebagai berikut: 

1. Disediakannya perumahan murah bagi penduduk yang kurang mampu 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni serta 

terjangkau dan lingkungan yang baik dan tanah yang legal. Sehingga kualitas 

permukiman dapat meningkat. 
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2. perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana permukiman terutama pada 

pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan drainase, serta proteksi 

kebakaran. 
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