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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan pembangunan di perkotaan akan diikuti oleh pertambahan jumlah 

penduduk, mulai dari penduduk asli perkotaan hingga masyarakat yang 

melakukan urbanisasi dari desa ke kota. Setelah adanya pertambahan jumlah 

penduduk maka permintaan terhadap tempat tinggal semakin meningkat 

sedangkan lahan tersedia semakin berkurang sehingga yang terjadi antar satu 

rumah dengan rumah lain jaraknya berdekatan dan menimbulkan kondisi sempit 

bagi keberlangsungan kegiatan masyarakat. Selain itu masyarakat pedesaan yang 

tidak memiliki keahlian kerja memungkinkan dapat membuat suasana diperkotaan 

menjadi semakin padat dan menjadikan masyarakat tersebut sulit untuk 

mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni sehingga yang terjadi dilapangan, 

masyarakat membangun rumah yang dapat dikatakan tidak layak huni, dan jika 

semakin banyak akan menciptakan permukiman kumuh (slum area). 

Pemukiman kumuh merupakan salah satu fenomena permasalahan struktural di 

Indonesia yang tidak terselesaikan hingga saat ini, permukiman kumuh (slum) 

adalah sekelompok bangunan disuatu daerah yang dicirikan oleh keburukan yang 

berlebihan, kondisi kurang sehat, kekurangan fasilitas, jiwa dan moral (Endang 

Purwaningsih, 1982). Karakteristik pemukiman kumuh dapat di identifikasi 

berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini peraturan 

yang dijadikan dasar menentukan pemukiman kumuh tersebut yaitu mengacu pada 

peraturan Ditjen Cipta Karya mengenai pedoman perngembangan pemukiman 

kumuh. Pada muatan isi dari ketentuan tersebut terdapat beberapa kendala sosial 

ekonomi dan sarana prasarana lingkungan pemukiman kumuh yang seperti: 

penyediaan sanitasi air bersih, MCK limbah black water dan grey water, 

pengelolaan sampah, saluran air/drainase ,jalan setapak, dan jalan lingkungan. 

Aspek - aspek sarana prasarana tersebut yang menjadi fokus utama dalam 

mengetahui karakteristik penyediaan layanan sarana prasarana di pemukiman 

kumuh. 
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Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kota penyangga bagi provinsi DKI 

Jakarta dimana kota Jakarta sudah dipenuhi oleh jumlah penduduk yang semakin 

bertambah dengan pesat dan tidak diimbangi dan lahan terbatas. Masyarakat yang 

berasal dari luar Jabodetabek dan ingin bekerja di kawasan Jabodetabek 

memerlukan tempat tinggal yang dekat dengan lokasi tempat kerja sehingga 

memilih lokasi salah satunya di Kabupaten Bekasi karena terdapat banyak 

kawasan industri. Pada kenyataannya banyak masyarakat pendatang dari luar 

Jabodetabek tidak memiliki keahlian kerja sehingga masyarakat tersebut 

membangun rumah di tempat yang seharusnya tidak layak dan melanggar 

peraturan untuk dijadikan tempat tinggal, seperti di bantaran sungai serta bantaran 

rel kereta api sehingga menjadikan kawasan tersebut menjadi kumuh, dan air 

sungai menjadi keruh karena semua kegiatan rumah tangga dilakukan dan 

bergantung kepada sungai seperti membuang sampah kesungai, menggunakan air 

sungai untuk mandi dan kegiatan rumah tangga lainnya, sehingga yang awalnya 

sungai tersebut bersih karena ulah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai 

menjadikan sungai tersebut menjadi tercemar dan penuh dengan tumpukan 

sampah. 

Persebaran penduduk yang tersebar pada setiap wilayah menyebabkan banyak 

tipologi kawasan tergolong ke dalam kawasan permukiman kumuh sehingga tidak 

semua yang berada di bantaran sungai,di luar bantaran sungai juga dapat 

dikatakan kumuh jika dilihat dari aspek sosial ekonomi dan sarana prasarana. 

Berdasarkan Pedoman Ditjen Cipta Karya mengenai pengembangan kawasan 

permukiman kumuh dijelaskan bahwa pada setiap tipologi memiliki karakteristik 

kawasan yang berbeda seperti permukiman kumuh bantaran rel kereta api 

permasalahan utama adalah pembuangan sampah masyarakat masih membuang di 

piggiran rel kereta api, serta akses jaringan jalan yang tidak terhubung dengan 

hirarki jalan. Pemukiman padat perkotaan memiliki permasalahan utama adalah 

kekeringan air bersih karena menggunakan sumber air tanah dan jumlah penduduk 

pada setiap wilayah semakin padat, menjadi semakin sulitnya mendapatkan air, 

selain itu lebar jalan yang sempit menjadi kendala lainnya karena hanya dapat 

dilalui oleh satu kendaraan bermotor.  
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1.2.  Rumusan Permasalahan 

Kawasan di Permukiman kumuh umumnya adalah permasalahan sosial ekonomi 

tergolong menengah kebawah dan pelayanan sarana prasarana lingkungan jauh 

dibawah standar syarat yang telah diatur oleh pemerintah mengenai sarana 

prasarana lingkungan perumahan di perkotaan. Permasalahan sosial ekonomi 

antara lain tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah, sehingga kurangnya 

pemahaman terhadap pentingnya kesehatan lingkungan, tingkat pendapatan 

masyarakat masih jauh dibawah UMR (Upah Minimum Regional) dan mata 

pencaharian tidak tetap, aspek – aspek tersebut menjadikan kesadaran akan 

pentingnya lingkungan menjadi terabaikan karena fokus untuk mencukupi 

kebutuhan hidup. 

 

Permasalahan sarana prasarana lingkungan antar setiap tipologi permukiman 

kumuh mengalami perbedaan satu dengan lainnya sehingga menjadikan 

perbedaan karakteristik kawasan permukiman kumuh pada setiap tipologi. Dalam 

hal ini kawasan yang memiliki perbedaan karakteristik terletak di Desa 

Setiamekar yaitu permukiman kumuh padat perkotaan, dan Desa Mekarsari yaitu 

permukiman kumuh bantaran rel kereta api, dan bantaran sungai. Permasalahan – 

permasalahan yang terjadi dikawasan tersebut berdasarkan data dari Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bekasi  pada tahun 2018 terjadi 

beberapa masalah seperti di permukiman kumuh padat perkotaan permasalahan 

paling utama cenderung kepada wilayah padat penduduk dan sarana prasarana 

yang tersedia menjadi terbatas. Permasalahannya antara lain lebar jaringan jalan 

terbatas karena hanya dilalui oleh satu kendaraan bermotor dimana tidak sesuai 

dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah, permasalahan lainnya adalah air 

bersih memiliki kendala kekeringan karena pada setiap rumah menggunakan air 

tanah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.  

 

Permukiman kumuh bantaran sungai memiliki permasalahan lebih cenderung ke 

pencemaran terhadap sumber air bersih yang diakibatkan oleh tercemarnya air 

sungai. Permasalahannya antara lain: pengolahan sampah tidak dilayani oleh 

petugas kebersihan sehingga masyarakat membuang sampah ke bandan sungai 
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dan bibir sungai, permasalahan air bersih menggunakan air tanah yang tercemar 

oleh air sungai, serta tidak terdapat jaringan drainase sehingga pembuangan 

limbah rumah tangga hasil cuci dibuang kesungai dan terjadi pencemaran air 

sungai.  

 

Permukiman kumuh bantaran rel kereta api memiliki permasalahan berupa akses 

jalan yang terputus dengan jalan utama sehingga menghambat pergerakan 

mobilitas masyarakat. Permasalahannya antara lain: pengolahan sampah 

dilakukan dengan membuang ke pinggiran rel kereta api, permasalahan drainase 

dimana perkerasan menggunakan tanah dan lebar masih dibawah standar syarat, 

serta akses jalan tidak berhirarki dengan jalan utama hal ini tidak sesuai dengan 

standar syarat sarana prasarana permukiman di perkotaan. 

Berdasarkan penjelasan perumusan masalah yang berbeda - beda pada tiap 

tipologi maka permasalahan pada penelitian ini adalah“Bagaimana karakteristik 

kawasan permukiman kumuh berdasarkan tipologi kumuh di Desa Mekarsari dan 

Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi” 

1.3. Tujuan dan Sasaran 

1.3.1 Tujuan  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik 

kawasan permukiman kumuh berdasarkan tipologi permukiman kumuh di Desa 

Mekarsari dan Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran yang dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Teridentifikasinya tipologi dan karakterisik kawasan permukiman kumuh 

di Desa Mekarsari dan Desa Setiamekar 

2. Teridentifikasinya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di 

kawasan permukiman kumuh 

3. Teridentifikasinya karakteristik pelayanan sarana prasarana lingkungan 

seperti sanitasi air bersih, drainase, MCK air limbah black water dan grey 

water, Pengolahan sampah serta jaringan jalan di permukiman kumuh. 



5 

 

Institut Teknologi Nasional 

4. Mengetahui hubungan antara kondisi sosial ekonomi dengan sarana 

prasarana lingkungan di permukiman kumuh berdasarkan tipologi kumuh. 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1.  Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi yang digunakan pada penelitian ini adalah berfokus pada 

indentifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh berdasarkan tipologi 

permukiman kumuh di Desa Mekarsari, dan Desa Setiamekar. Berikut merupakan 

ruang lingkup substansi yang digunakan antara lain: 

1) Membahas tipologi permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan 

Ditjen Cipta Karya Nomor 110/KPTS/2016 mengenai permukiman kumuh 

yang ada di Desa Mekarsari dan Desa Setiamekar seperti permukiman 

kumuh padat perkotaan, permukiman kumuh bantaran sungai, 

permukiman kumuh bantaran rel kereta api. 

2) Membahas kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa pendidikan terakhir, 

lama tinggal, asal daerah, penghasilan, tanggungan keluarga, kepemilikan 

rumah, dan kepemilikan lahan di permukiman kumuh padat perkotaan, 

bantaran sungai, dan bantaran rel kereta api 

3) Membahas karakteristik pelayanan sarana prasarana lingkungan dan 

membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan pada setiap 

sarana prasarana seperti: air bersih, air minum, MCK Limbah black water 

dan grey water, persampahan, jaringan drainase dan jaringan jalan. 

4) Masyarakat yang dijadikan sebagai responden adalah per kepala keluarga 

dan tidak perorangan masyarakat karena diasumsikan mewakili setiap 

rumah. 

5) Membahas mengenai hubungan antara variabel sosial ekonomi dengan 

variabel sarana prasarana lingkungan menggunakan analisis crosstabs 

dengan metode uji chi-square. 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam melakukan penelitian identifikasi karakteristik 

kawasan permukiman kumuh berdasarkan tipologi permukiman kumuh 
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berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Cipta Karya Nomor 110/KPTS/2016 bahwa 

terdapat 60 Desa di Kabupaten Bekasi yang teridentifikasi sebagai kawasan 

permukiman kumuh, lokasi penelitian terletak di Desa Mekarsari dan Desa 

Setiamekar penentuan lokasi penelitian di dasari oleh Ditjen Cipta Karya dalam 

pedoman mengenai Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh dimana 

identifikasi kawasan di prioritaskan yang berlokasi dekat dengan pusat perkotaan, 

karena terdapat perbedaan tipologi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka lokasi penelitian berada di Desa Mekarsari 

dan Desa Setiamekar karena dekat dengan pusat perkotaan, berikut merupakan 

penjelasan mengenai lokasi penelitian: 

Tabel 1.1 Penentuan Lokasi Penelitian 

No. Lokasi Penelitian Tipologi Permukiman Kumuh 

1. Desa Mekarsari  

Permukiman kumuh tepian sungai yaitu permukiman 

kumuh bantaran sungai kalibaru 

Permukiman kumuh dataran rendah dengan kemiringan 

lereng <10% yaitu permukiman kumuh padat perkotaan 

dengan kemiringan 0 – 2%. 

2. Desa Setiamekar 

Permukiman kumuh dataran rendah dengan kemiringan 

lereng <10% yaitu permukiman kumuh bantaran rel kereta 

api dengan kemiringan 0 – 2% 

Sumber: Surat Keputusan Ditjen Cipta Karya Nomor 110/KPTS/2016 

Berdasarkan penjelasan diatas maka Desa Mekarsari dan Desa Setiamekar 

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi terdapat tipologi permukiman 

kumuh tepi air yaitu permukiman kumuh bantaran sungai dan permukiman kumuh 

dataran rendah yaitu permukiman kumuh padat perkotaan dan permukiman 

kumuh bantaran rel kereta api karena memiliki kemiringan lereng 0 – 2%. Berikut 

merupakan peta wilayah penelitian mengenai identifikasi karakteristik kawasan 

permukiman kumuh berdasarkan tipologi permukiman kumuh: 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, 2020 

Gambar 1. 1 Peta Permukiman Kumuh Padat Perkotaan 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, 2020 

Gambar 1. 2 Peta Permukiman Kumuh Bantaran Sungai 
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Gambar 1. 3 Peta Permukiman Kumuh Bantaran Rel Kereta Api 
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1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN 

Penyajian laporan penelitian Tugas Akhir ini disusun menurut sistematika 

sekurang-kurangnya sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai dasar-dasar dan batasan dari penelitian yang 

akan dilakukan diantaranya berisikan latar belakang, rumusan permasalahan, 

tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah dan substansi dan sistematika 

penyajian laporan.  

BAB II: KAJIAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan terkait teori-teori yang dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian diantaranya berisikan teori mengenai aspek – aspek permukiman 

kumuh berdasarkan tipologi kumuh. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian diantaranya pendekatan studi, metode pengumpulan data, metode 

analisis, kerangka pemikiran dan kerangka analisis. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM WILAYAH 

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum berupa kondisi sosial 

ekonomi dan infrastruktur secara umum di tiap tipologi permukiman kumuh. 

BAB V: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai analisis yang dilakukan guna mengetahui 

karakteristik pelayanan sarana prasarana dan hubungan dengan kondisi sosial 

ekonomi di setiap tipologi permukiman kumuh. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisi penutup kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis dan 

rekomendasi berupa rekomendasi dari permasalahan sarana prasarana lingkungan 

dan analisis tabulasi silang pada permukiman kumuh sesuai dengan tipologi.


