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BAB I  

KAWASAN PERKOTAAN DAN 

PERMASALAHANNYA 

1.1. Pendahuluan  

Perkembangan pusat kota yang merupakan sentra dari 

kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat 

membawa pengaruh bagi tingginya arus tenaga kerja baik dari 

dalam kota itu sendiri maupun dari luar wilayah kota, sehingga 

menyebabkan pula tingginya arus urbanisasi. Urbanisasi telah 

menyebabkan ledakan jumlah penduduk kota yang sangat pesat,  

yang salah satu implikasinya adalah terjadinya penggumpalan 

tenaga kerja di kota-kota besar di Indonesia. Dampak lain dari 

tingginya arus urbanisasi kota adalah dalam hal kurang tertatanya 

permukiman kota (Todaro, 2000). 

Kawasan pusat kota pada umumnya merupakan pusat 

kegiatan ekonomi (perdagangan dan industri), pusat 

pemerintahan maupun pusat kegiatan budaya dan pariwisata. 

Dengan adanya peningkatan ekonomi saat ini mengakibatkan 

pusat-pusat kota tersebut menjadi sasaran investasi atau 

penanaman modal masyarakat baik dalam skala besar maupun 

kecil (sektor informal). Dengan didukung oleh kebijakan 

ekonomi suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Hal ini akan menyebabkan perkembangan 

kegiatan di pusat kota berjalan sangat pesat. Sejalan dengan hal 

ini maka dalam rangka meningkatkan taraf hidup, 

pembangunan, perumahan dan permukiman merupakan bagian 

dari pembangunan nasional yang harus ditingkatkan dan 
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dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana dan 

berkelanjutan (Alvi Syahrin, 2003). Pertumbuhan pusat kota ini 

akan menjadikan daya tarik bagi masyarakat untuk mencari uang 

di pusat kota tersebut. Baik untuk masyarakat pencari kerja 

maupun yang ingin membuka usaha. Masyarakat yang bekerja di 

pusat kota akan mencari tempat tinggal tidak jauh dari tempat 

dia bekerja.  

Adapun kelebihan permukiman di pusat-pusat kota ini 

adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan 

memadai disamping aksesibilitas yang mudah.  Keberadaan 

aktivitas permukiman padat penduduk yang semakin 

berkembang sebagaimana di Kota Medan menimbulkan 

berbagai permasalahan bagi penataan ruang kawasan pusat kota 

secara keseluruhan. Kekumuhan kawasan permukiman ditinjau 

dari aspek fisik: (1) ketimpangan tampilan fisik bangunan yang 

terjadi  yaitu adanya bangunan mewah atau modern di kawasan 

perdagangan berdampingan dengan bangunan tradisional 

sederhana di permukiman,  (2) munculnya bangunan-bangunan 

tidak permanen baru di badan jalan maupun di trotoar yang 

mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan kenyamanan 

pengguna jalan, (3)  pemanfaatan daerah sungai oleh masyarakat 

untuk kegiatan ekonomi, yang menjadikan terganggunya fungsi 

sungai secara maksimal, (4) tidak adanya jarak antar bangunan 

yang mengakibatkan rumah menjadi tidak sehat, (5) kumuhnya 

permukiman akibat aktivitas kawasan yang terlalu berlebihan, 

sehingga  menyebabkan lingkungan hunian menjadi tidak sehat 

dan tidak nyaman untuk dihuni, (6).  tidak berfungsinya saluran 

drainase kota di kawasan tersebut secara optimal, (7) sampah 

dan limbah akibat aktivitas warga yang tidak dikelola dengan 

baik, sehingga menyebabkan pemandangan yang kotor, (8) 
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kurangnya sarana prasarana juga kurang terpeliharanya sarana 

prasarana (jalan lingkungan, tempat sampah, MCK umum) dan 

(9) terlalu padatnya jumlah penduduk, yang kurang seimbang 

dengan daya tampung ruang hunian dan penataan ruang yang 

kurang tepat (Komaruddin, 1997). 

Permukiman  kumuh banyak terdapat di kawasan Medan 

Utara seperti di Belawan, Labuhan, Marelan, Tembung, Denai, 

Sunggal dan Medan Johor. Bahkan terdapat juga pada daerah 

pusat Kota Medan. Kawasan kumuh di Utara Medan 

merupakan perumahan nelayan yang terletak di bantaran sungai 

Deli. Sedangkan di pusat kota ada di bantaran sungai Babura 

dan daerah pinggir rel kereta api. Hingga 2008, luas wilayah 

permukiman kumuh di Medan mencapai 403 hektar di 7 

kecamatan terdiri dari 18 kelurahan. Luas daerah kumuh di 

Medan mencapai 15-20 persen atau 403 hektar dengan tingkat 

pertumbuhan mencapai 1,5 persen pertahun dari total 

keseluruhan luas daerah tersebut. Daerah tersebut mencakup 7 

kecamatan yakni Medan Area dengan luas daerah kumuh 24.55 

Ha dengan 1.625 masyarakat miskin, Medan Denai 107.4 Ha 

dengan 6.849 masyarakat miskin, Medan Perjuangan 14.30 Ha 

dengan 1.067 warga miskin, Medan Belawan 61.35 ha dengan 

penduduk miskin17.716 warga, Medan Deli 112.2 Ha dengan 

penduduk miskin 25.280 orang, Medan Labuhan 56.5 Ha 

dengan penduduk miskin 20.599 dan Medan Marelan 27 Ha 

dengan penduduk miskin 11.931 warga (Badan Pusat Statistik 

Kota Medan, 2008).  

Fenomena  banjir yang terjadi di berbagai wilayah di 

Indonesia akhir-akhir ini, pada dasarnya, merupakan indikasi 

yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, 
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antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan 

ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Banjir bias juga  

disebabkan oleh aktivitas sosial-ekonomi manusia yang dinamis, 

seperti pemanfaatan sempadan sungai untuk permukiman, 

pemanfaatan wilayah retensi banjir, perilaku masyarakat yang 

buruk dengan membuang sampah ke sungai/selokan dan tidak 

menanam pohon.   

 

Gambar 1.1. Tempat Pelelangan Ikan di Kawasan Medan Utara 

Banyak  faktor penyebab  terjadinya banjir antara lain : (a) 

Perubahan cuaca  yang menyebabkan terjadinya hujan lokal, air 

dari hulu, air pasang laut dan air tanah, (b) Penataan ruang  yang 

tidak teratur sehingga mengabaikan fungsi-fungsi ekologis, (c) 

Perencanaan drainase yang tidak komprihensif (hanya mengikuti 

badan jalan  yang tidak mengalir ke parit-parit pembuangan), (d) 

Kerusakan hutan sebagai daerah tangkapan air (catchment area) 

sehingga air yang jatuh ke tanah langsung terbawa ke hilir, (e) 

perubahan fungsi bantaran sungai (flood plain) sehingga sungai 

semakin sempit sehingga daearah tangkapan semakin kecil, (f) 
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berkurangnya daerah tangkapan air akibat perubahan fungsi, 

misalnya lembah-lembah berubah fungsi menjadi tempat 

pembuangan sampah, (g) konversi lahan  di daerah pegunungan  

yang sebelumnya menjadi daerah tangkapan air hujan dan ruang 

terbuka (green belt)  berubah menjadi lahan  impervious (kedap 

air) seperti pembangunan villa, hotel dan permukiman, (h) 

Faktor sosial budaya yakni kurangnya kesadaran masyarakat  

dalam menjaga lingkungan hidupnya: perbandingan antara 

jumlah lahan terbuka dengan area  impervious (koefisien dasar 

bangunan).        

 

Gambar 1.2. Pemukiman Nelayan Tradisional di Belawan-Medan 

Kota Medan adalah salah satu wilayah dataran rendah dan 

datar (flat), dengan ketinggian 2,5 meter sampai 25 meter dari 

permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan 0-4 %. Menurut 

Badan Pertanahan Nasional,  (2010)  bahwa  luas wilayah Kota 

Medan  adalah  26.510 Ha yang terdiri dari  51,2 %  areal 

permukiman,  18,5 % untuk pertanian, 0,6 % masing-masing 
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untuk areal perusahaan dan jasa  serta 0,7 % untuk areal 

industri.  

Untuk menurunkan persoalan lingkungan hidup 

perkotaan ini maka perkembangan kota harus mengacu pada  

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang  bertujuan  

menciptakan pemerataan  perkembangan perkotaan dan 

pengembangan sub-pusat kegiatan kota. Dalam Rencana Umum 

Tata Ruang Kota  (RUTRK), wilayah Kota  Medan dibagi 

menjadi 5 wilayah pembangunan dan mengacu pada  

homogenitas wilayah dan kegiatan: (1) Pelabuhan, industri, 

terminal barang, pergudangan berorientasi pelabuhan Belawan, 

perumahan dan konservasi meliputi Kecamatan Medan 

Belawan, Medan Marelan dan Medan Labuhan, (2) Perumahan, 

perdagangan (Pasar Induk Sekunder) dan perkebunan di 

Kecamatan Medan Deli, (3) Perumahan, industri (Kawasan 

Industri Medan), terminal barang/pergudangan berorientasi 

konsumen meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan 

Perjuangan, Medan Area,  Medan Denai,  Medan Tembung dan 

Medan Amplas, (4) Pusat bisnis, pusat pemerintahan, 

perumahan, hutan kota dan pusat pendidikan meliputi 

Kecamatan Medan Baru, Medan Maimon, Medan Polonia, 

Medan Kota dan Medan Johor, (5) Perumahan, perkantoran, 

konservasi, lapangan golf dan hutan kota meliputi Kecamatan 

Medan Barat, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Helvetia, 

Medan Tuntungan dan Medan Selayang  (Dinas Tata Kota, 

Pemerintahan Kota Medan 2008).  

Penggunaan lain-lain adalah lahan yang terpakai untuk 

fasilitas umum seperti jalan raya, instansi pemerintah,  fasilitas 

pendidikan, kesehatan dan lainnya, termasuk lahan kosong. 
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Penggunaan lain-lain ini adalah sebanyak 7.534,4 Ha (28,4 % 

dari total wilayah Kota Medan). Kota Medan juga dilalui  oleh 

Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Belawan dan beberapa 

sungai-sungai kecil lainnya.  Kondisi fisik ini menyebabkan  Kota 

Medan rentan terhadap  banjir diantaranya adalah: (1) bila 

jumlah hujan di daerah hulu (Deli Serdang dan Karo) cukup 

tinggi maka terjadi banjir, (2) bila jumlah  hujan wilayah Medan 

cukup tinggi maka pasti akan terjadi banjir. Jumlah curah hujan 

di wilayah Kota Medan dan daerah belakangnya, hinterland  

(Kabupaten Langkat, Deli Serdang dan Karo) juga cukup tinggi 

dan mendukung terjadinya  banjir.  Juga wilayah datar dan 

rendah ini juga menyebabkan naiknya air laut pada hari pasang 

naik terutama di wilayah yang berbatasan dengan garis pantai 

(Kecamatan Medan Belawan dan Medan Labuhan).   

Banjir besar terjadi pada tanggal 31 Maret 2011 pukul 

01.00 WIB terjadi banjir di 4 Kecamatan (Kecamatan Petisah, 

Kecamatan Polonia, Kecamatan Tutungan, dan Kecamatan 

Medan Baru) Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ketinggian 

air berkisar antara 2-3 meter (Laporan Dinas Kesehatan Kota 

Medan, 2011). Mitigasi bencana banjir yang memberikan 

dampak besar terhadap kawasan kumuh  dasarnya lebih 

mengacu  pada UU No 26 tahun 2007. Pasal 5 ayat 2, dijelaskan 

bahwa penataan ruang harus  memasukkan kawasan rawan 

bencana, serta diperkuat oleh UU no 27 tahun 2007 pasal 7 ayat 

3 mengamanatkan pemda wajib menyusun perencanaan zonasi 

yang berbasis mitigasi  bencana. Tata Ruang adalah salah satu 

bentuk kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan 

wilayah/kota yang mencakup 3 proses utama; perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang 
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pasal 1 (5) UU No 26/2007). Fungsinya menciptakan ruang 

wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.  

Banjir yang menjadi rutinitas dihadapi oleh masyarakat 

pinggiran yang notabene adalah wilayah kumuh Kota Medan 

menjadikan persoalan penting yang harus segera ditangani.  

Pentingnya penanganan banjir khususnya diwilayah 

permukiman yang kumuh menjadi sangat penting dalam 

menghadapi perubahan iklim saat ini. Perkiraan hujan yang 

tidak dapat diprediksi baik jumlah dan hari hujan menyebabkan 

kawasan kumuh menjadi sangat rentan terhadap datangnya 

banjir. Tanpa adanya mitigasi (pencegahan dalam jangka panang 

dan menyeluruh) maka masyarakat yang tinggal di wilayah akan 

menjadi tidak berdaya. Banjir sudah pasti akan terjadi pada 

bulan-bulan turun hujan, dan akibat banjir tersebut masih bisa 

diminimisasi dengan pengelolaan yang tepat. Dari gambaran ini 

penulis ingin melihat permasalahan-permasalahan yang 

berkaitan dengan permukiman kumuh dan mitigasi banjir yang 

dilakukan agar dampaknya tidak terlalu menyengsarakan 

masyarakat. Mitigasi dapat dilakukan di wilayah terkena dampak 

juga wilayah atas yang merupakan pendukung memiliki kualitas 

baik secara fisik dan non fisik. 



Pemukiman Kumuh | 9  

 

Gambar 1.3. Dampak Banjir di Pemukiman Warga 

1.2. Permasalahan dalam Penataan Kota 

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah 

membutuhkan dana yang cukup besar serta waktu dalam 

pembuatan proses perizinan untuk pemanfaatan dan 

penggunaan tanah. Untuk itu sangatlah logis, banyak kepala 

daerah yang menentang adanya konsep kelestarian dengan 

menawarkan luas dan jarak sempadan. Hal ini dimungkinkan, 

karena para kepala pemerintahan tersebut hanya mempunyai 

garansi lima tahun dalam satu kali masa jabatan, sementara 

modal yang digunakan cukup besar, sehingga apabila dapat 

menurunkan sempadan pantai dari 100 meter menjadi 75 meter 

dari bibir tepi pantai sehingga akan diperoleh lahan untuk 

pembangunan.  

Kepemilikan hak atas tanah masyarakat yang berada 

dalam kawasan lindung dapat difungsikan sebagai kawasan 

pelestarian. Ini akan menjadi konflik kepentingan karena tanah 

akan memiliki nilai ekonomi yang baik dalam jangka pendek. 

Dengan kata lain, diperlukan revitalisasi penatagunaan tanah 
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(pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan) di kawasan-kawasan 

lindung dan kawasan strategis sosial budaya dan lingkungan). 

Dalam hal penataan wilayah, ada beberapa faktor yang 

mungkin menyebabkan permasalahan, diantaranya adalah: 

Kalangan Pemda yang menganggap terbatasnya persediaan lahan 

untuk pembangunan terkait dengan adanya sempadan kawasan 

khusus dan kawasan lindung lainnya seperti sempadan pantai, 

sungai, danau, jalan, mata air dan lokasi-lokasi yang berada di 

kawasan strategi. Walaupun secara normatif telah diatur dalam 

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, kalangan 

masyarakat akan menganggap hak-hak tanahnya dibatasi, 

terutama yang berada di kawasan khusus, dan kawasan lainnya 

yang ditujukan untuk melindungai kawasan yang ada. 

Kebijakan dan integritas para kepala daerah sangat 

berpengaruh terhadap keberadaan dokumen tata ruang baik 

rencana tara ruang dan wilayah (RTRW). Langkanya ketetapan 

hukum ini dilengkapi dengan belum satupun Pemda Kabupaten 

yang memiliki Perda tentang perlindungan Lahan pertanian 

Pangan berkelanjutan yang diamatkan oleh Undang-Undang No 

41 tahun 2009. Walaupun telah ada landasan hukum peraturan 

Pemerintah (PP) No. 11 tahun 2011 tentang Penetapan dan 

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, dan PP No. 12 tahun 2012 tentang Insentif 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini 

disebabkan oleh adanya anggapan bahwa adanya penetapan 

kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan akan membatasi 

gerak langka pembangunan di sektor ekonomi.  

Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait dengan 

kebutuhan lahan dan sanksi yang lebih berat dari sanksi dalam 
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tata ruang. Hal ini perlu adanya pola pikir yang semula adalah 

pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan, perlu diubah 

menjadi pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan 

berbasis kearifan lokal dalam bingkai NKRI.   

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan pembiayaan 

pembangunan serta ketersediaan kualitas tenaga ahli. 

Pembiayaan dan kualitas tenaga ahli yang rendah sering 

berpengaruh terhadap kualitas produk dokumen RTRW. 

Penyusunan dokumen tata ruang didahului oleh kajian 

akademik yang meliputi analisis aspek fisik, lingkungan, 

ekonomi, sosial budaya. Analisis berbagai aspek tersebut 

diperlukan spesifikasi tenaga ahli yang sesuai dengan 

kepakarannya. Anggaran RTRW yang rendah berdampak pada 

kualitas dan kepakaran tim penyusun yang rendah pula. Bahkan 

beberapa nama pakar hanya sebatas dicantumkan. Namun 

dalam pelaksanaannnya sering tidak terlibat. Penyusunan 

RTRW dan penataan ruang lainnya, seperti rencana detail tata 

ruang (RDTR), rencana strategis atau rencana rinci, sering 

dikerjakan oleh pihak ketiga. 

Permasalahan juga terletak pada tingkat ketelitian dan 

keterbaruan data base sebagai modal dasar perencanaan 

penataan wilayah perkotaan. Data-data terkait sarana/prasarana 

fisik, lingkungan, sosial budaya dan ekonomi merupakan data 

pokok yang sering disebut data base atau data dasar yang 

digunakan untuk analisis kesesuaian lahan dalam penentuan 

berbagai kawasan. Denikian pula data untuk analisis daya 

dukung lahan dan air serta ruang wilayah. Banyaknya data dan 

informasi yang dibutuhkan diperoleh dari data primer, data 

sekunder dan data hasil analisis. Berbagai data tersebut 
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diperoleh dari hasil survei, analisis dan klasifikasi tertentu sesuai 

dengan tingkatan yang telah disyaratkan, seperti halnya data 

penduduk dan data penggunaan dan pemanfaatan lahan harus 

data terkini, yang diproyeksikan untuk 20 tahun mendatang. 

Demikian pula data fisik, lingkungan dan sosial budaya serta 

ekonomi membutuhkan data primer, disamping data sekunder 

sebagai pembanding. Mahal dan lamanya memperoleh data 

tersebut, sering dijadikan alasan menggunakan data lama. Oleh 

karena itu, dalam perencanaan sering tidak sesuai dengan 

kebutuhan tingkat kualitas datanya. 

1.3. Permasalahan Kawasan Kumuh Perkotaan 

Kawasan perkotaan mempunyai daya tarik yang tinggi 

sehingga mampu menarik manusia untuk berpindah dari 

kawasan rural  ke urban. Adanya fenomena ini menyebabkan 

tingginya tingkat populasi diperkotaan yang diikuti dengan 

meningkatnya kebutuhan lahan. Kebutuhan lahan tumbuh 

seiring dengan tumbuhnya perkembangan penduduk, dimana 

lahan akan digunakan sebagai wadah untuk mewadahi segala 

aktivitas penduduk. Seiring dengan berjalannya waktu, 

pertumbuhan penduduk dan aktivitasya terus berjalan 

sedangkan luas lahan tetap sehingga menimbulkan kawasan 

padat, kemacetan dan bencana banjir.  

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin 

tingginya kebutuhan lahan akan menimbulkan gejala-gejala sosial 

seperti kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas. Kemiskinan 

dan kebutuhan lahan yang tumbuh diperkotaan akan 

menimbulkan adanya kawasan yang disebut sebagai kawasan 

kumuh. Kawasan/ permukiman kumuh identik dengan tempat 

tinggal bagi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah, 
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sarana prasarana yang tidak memadai, serta lingkungan yang 

rawan bencana (kebakaran, banjir, dan penyakit endemik).  

Kawasan kumuh yang tumbuh di Kota Medan dengan 

pesat tanpa pengaturan dan pengawasan dinas terkait tentunya 

menimbulkan banyak sekali persoalan. Mulai dari persoalan 

ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Dalam kajian ini  

yang akan dibahas lebih terfokus kepada aspek lingkungan 

hidup yakni pada saat curah hujan tingga, wilayah kumuh yang 

paling sering terkena banjir. Kondisi rumah dan sanitasi yang 

tidak sesuai standart menyebabkan masyarakat di kawasan 

kumuh sangat rentan terhadap penyakit. Oleh sebab itu dalam 

kajian ini akan dieksplorasi kekumuhan permukiman di Kota 

Medan, dan dicari permodelan yang tepat jika terjadi banjir.  
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Gambar 1.4. Alur Permasalahan 
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Dalam mengembangkan Pemodelan manajemen 

lingkungan yang tepat diperlukan kajian terhadap beberapa 

aspek diantaranya adalah: 

a. Bagaimanakan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan 

hidup masyarakat di permukiman kumuh di Kota 

Medan dan yang terkena dampak banjir.  

b. Apakah  upaya-upaya yang dilakukan  masyarakat dalam 

mengurangi dampak banjir di wilayah kumuh Kota 

Medan. 

c. Bagaimana model mitigasi yang paling sesuai dalam 

mengurangi dampak banjir di wilayah kumuh Kota 

Medan. 

Kota Medan memiliki titik-titik permukiman kumuh dan 

menyebar di hampir semua  Kecamatan. Tingkat kekumuhan 

ini akan bertambah bila tidak segera ditanggulangi secara 

menyeluruh, semua aspek dan keterkaitan antar wilayah. 

Kawasan kumuh bukan hanya memberokan ketidaknyamanan 

bagi penghuninya dan juga menjadi lebih rentan bila ada 

gangguan kualitas lingkungan, misalnya kebakaran ketika kering 

dan banjir ketika musim hujan tiba. 

Dalam rencana tata ruang Kota Medan, tata guna lahan 

yang digunakan untuk aktivitas ekonomi juga didukung oleh 

wilayah penyangga di wilayah Selatan: Kecamatan Medan 

Tuntungan, Medan Johor, Medan Selayang untuk menahan air 

dari hilir. Di wilayah ini mestinya tersedia lahan terbuka yang  

ditumbuhi vegetasi untuk menahan air yang melimpah.  

Berbagai faktor yang mempengaruhi  genangan air dan banjir di 

Kota Medan adalah sistem sungai, kondisi existing sistem 
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drainase Kota Medan, drainase dan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam mengelola lingkungannya.   

Perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian 

menjadi permukiman baru atau lahan terbangun akan 

menyebabkan  perubahan suatu permukaan tanah yang lulus air 

menjadi permukaan yang diperkeras dan kedap air sehingga 

menurunkan  peenyerapan (inflitrasi) yang berpengaruh buruk  

terhadap fungsi kawasan resapan air.  Selain itu daya serap air 

secara alamiah ke dalam tanah bergantung dari kondisi 

kelulusan tanah, liputan permukaan dan lain-lain. Semakin 

padat tanah, semakin sedikit kelulusannya (permeabilitas) 

sehingga air semakin sulit masuk ke dalam tanah.  Semakin lebat  

liputan tumbuh-tumbuhan menutup lahan, semakin besar daya 

penahanan air hujan  untuk tidak menjadi air larian (run off). 

Akan tetapi  penutup lahan yang  bukan dari tumbuh-tu,buhan, 

seperti aspal, plasteran, cor beton justru menurunkan daya serap 

air hujan ke dalam tanah.  

Sejak tahun 1992  kecenderungan  pertumbuhan wilayah 

Kota Medan adalah: (a) ke arah Barat seluas  3.638,86 Ha 

(Kecamatan Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Selayang, 

Medan Petisah dan Medan Baru), (b) ke arah Selatan seluas   

845,33 Ha (Kecamatan Medan Johor) dan ke arah Timur seluas 

 2.515,93 Ha (Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, 

Medan Perjuangan, Medan Area dan Medan Kota).   

Sejalan dengan pembentukan Wilayah Pembangunan 

Kota Medan, rencana pengembangan kota juga mengacu pada 

RTRWK Kota Medan Tahun 1993 di wilayah yang telah 

ditetapkan yakni: (a) aliran sungai yang mengalir  dari arah  

Selatan ke Utara dan dijadikan jalur preservasi hijau, (b) 
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recharge  zone di  wilayah Selatan Kota Medan (c) preservasi 

coastal zone di Utara Kota Medan  pada dataran rendah  karena 

senantiasa banjir dan (d) penentuan besar Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB) untuk wilayah Selatan Kota Medan.    

Pada kenyataannya pemanfaatan lahan di di Kota Medan  

tidak lagi mengacu pada Tata Ruang Kota Medan, seperti di 

wilayah resapan air  (wilayah Selatan Kota Medan: Kecamatan  

Medan Johor, Medang Selayang dan Medan Tuntungan) 

pertumbuhan pembangunan fisik sangat cepat. Di wilayah 

Selatan persentase  koefisien dasar bangunan (KDB) menjadi 

lebih kecil  dari 30 %.  Pada hal wilayah tersebut adalah daerah 

tangkapan air yang membutuhkan ruang yang besar sebagai areal 

resapan air. Perubahan peruntukan lahan ini akan 

mempengaruhi  proses hidrologis di Kota Medan.  

Tingginya jumlah penduduk di pusat kota mengharuskan 

terpenuhinya kebutuhan akan permukiman yang layak huni, 

khususnya untuk menampung kaum urbanis yang pekerjaannya 

terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa di kawasan 

komersial yang ada di pusat kota. Ketersediaan sarana dan 

prasarana yang lengkap di pusat kota ini menimbulkan daya 

tarik bagi masyarakat untuk bermukim di kawasan tersebut.  

Mereka membutuhkan tempat hunian lebih banyak 

berada di sekitar kawasan komersial kota, hal ini dimungkinkan 

juga karena mereka mendekati pusat perdagangan untuk 

membuka usaha dengan memanfaatkan keramaian dan 

padatnya pengunjung yang berdatangan ke pusat-pusat 

perbelanjaan di kota. Selain itu alasan lain bagi masyarakat 

tertarik untuk bertempat tinggal di sekitar kawasan pusat kota 

karena lebih memudahkan jangkauan tempat kerja  bagi mereka 
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yang bekerja di pusat kota, serta memenuhi kebutuhan tempat 

tinggal masyarakat yang banyak bekerja di kawasan pusat kota. 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di pusat kota 

juga menjadi daya tarik masyarakat untuk tinggal di kawasan 

tersebut. 

Selain itu pengaturan dari stake holder: pemerintah, LSM, 

Perguruan Tinggi juga tidak sekuat besarnya pemicu terjadinya 

permukiman kumuh. Oleh sebab itu dampak yang ditimbulkan 

adalah menurunnya kwalitas hidup masyarakat penghuni 

permukiman kumuh dan juga permukiman disekitarnya. Dalam 

kondisi normal, kwalitas lingkungan dan manusia di kawasan 

kumuh sudah sangat rendah dan akan semakin rendah bila 

terjadi kerusakan lingkungan hidup seperti banjir dan 

kebakaran. Oleh sebab itu melalui kajian ini akan dirumuskan 

model dari hasil temuan di semua aspek dan menyeluruh.   
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BAB  II 
KARAKTERISTIK WILAYAH KOTA MEDAN 

2.1. Pendahuluan 

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) 
atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Dengan 
demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainya, Medan 
memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah 
penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan 
terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' 
Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung 
miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di 
atas permukaan laut. 

2.1.1. Batas Wilayah 

Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai 
berikut: 

Batas Utara Selat Malaka  

Batas Timur Kabupaten Deli Serdang  

Batas Selatan Kabupaten Deli Serdang  

Batas Barat Kabupaten Deli Serdang  

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah 
yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di 
bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis 
Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya 
alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang
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Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, 
Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara 
ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan 
kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling 
memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. 

Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur 
pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai 
gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, 
baik perdagangan domestik maupun luar negeri (ekspor-impor). 
Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota 
dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah 
Belawan dan pusat Kota Medan saat ini. 

Secara administratif, di Sebelah Utara Kota Medan 
berbatasan dengan Selat Malaka, dan di Sebelah Timur, Barat, 
dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.  

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan 2009-
2013 

 Kecamatan 
Luas 

(Km2) 
Persentase 

(%) 
 (1) (2) (3) 
1. Medan Tuntungan 20,68 7,80 
2. Medan Johor 14,58 5,50 
3. Medan Amplas 11,19 4,22 
4. Medan Denai 9,05 3,41 
5. Medan Area 5,52 2,08 
6. Medan Kota 5,27 1,99 
7. Medan Maimun 2,98 1,12 
8. Medan Polonia 9,01 3,40 
9. Medan Baru 5,84 2,20 

https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
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 Kecamatan 
Luas 

(Km2) 
Persentase 

(%) 
 (1) (2) (3) 
10. Medan Selayang 12,81 4,83 
11. Medan Sunggal 15,44 5,82 
12. Medan Helvetia 13,16 4,98 
13. Medan Petisah 6,82 2,57 
14. Medan Barat 5,53 2,01 
15. Medan Timur 7,76 2,93 
16. Medan Perjuangan 4,09 1,54 
17. Medan Tembung 7,99 3,01 
18. Medan Deli 20,84 7,86 
19. Medan Labuhan 36,67 13,83 
20 Medan Marela 23,82 8,99 
21. Medan Belawan 26,25 9,90 

 Jumlah/Total 265,10 100,00 
Sumber : BPS Kota Medan, Tahun 2013 

Saat ini Pemerintahan Kota Medan terdiri dari 21 
kecamatan dengan 151 kelurahan dan sebanyak 2.001 
lingkungan.  Berdasarkan batas wilayah administratif, Kota 
Medan termasuk kota yang relatif kecil dibanding kota lainnya 
(urutan ke 25 dari kota – kota besar di Indonesia), namun 
secara ekonomi posisi regional Kota Medan menjadi kota yang 
sangat penting.  Hal tersebut karena Kota Medan berada dalam 
wilayah hinterland dengan basis ekonomi sumberdaya alam 
yang relatif besar dan beragam, serta dukungan kepelabuhan 
yang ada. 

Kota Medan memiliki keterbatasan ruang dibanding kota 
besar lainnya (Kepadatan penduduk 7.989 jiwa/km²), sebagai 
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akibat bentuk wilayah administratif yang ramping di tengah.  
Akibat keterbatasan ruang tersebut, maka daya dukung 
lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal, terutama 
hambatan alamiah dalam pengembangan Wilayah Utara Kota 
Medan, khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana 
perkotaan.  Kondisi tersebut menyebabkan tidak seimbangnya 
dan kurang terpadunya penataan ruang, baik di bagian utara 
maupun di bagian selatan, yang menimbulkan adanya 
wacana/keinginan masyarakat untuk membagi Kota Medan 
menjadi dua yaitu pada bagian utara Kota Medan dengan 
kecamatan yang diharapkan bergabung adalah Kecamatan 
Medan Belawan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan 
Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Deli, tentunya hal ini 
perlu dikaji lebih jauh agar tidak menimbulkan masalah baru. 

2.1.2. Sungai 

Sedikitnya ada sembilan sungai yang melintasi kota ini, 
yaitu: Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Sikambing, 
Sungai Putih, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Sulang-
Saling, Sungai Kera, dan Sungai Tuntungan. Selain itu, untuk 
mencegah banjir yang terus melanda beberapa wilayah Medan, 
pemerintah telah membuat sebuah proyek kanal besar yang 
lebih dikenal dengan nama Medan Kanal Timur. 

2.2. Kondisi Geografis dan Potensi Bencana Wilayah Kota 
Medan 

Ada beberapa faktor yang akan dibahas pada bagian ini, 
yaitu sebagai berikut. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Belawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Deli
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a. Peta Tutupan Vegetasi 

Tutupan Vegetasi di Kota Medan diperoleh dari hasil 

pengolahan data penginderaan jauh citra MODIS NDVI (The 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer Normalized Difference 
Vegetation Index) Tahun 2013, dimana untuk Kota Medan 
dihasilkan dihasilkan 5 (lima) tutupan vegetasi yaitu lahan 
kosong, wilayah pemukiman, Ladang/Kebun, Taman Kota dan 
Hutan Kota. Dari hasil klasifikasi tutupan vegetasu bahwa kota 
Medan didominasi oleh wilayah pemukiman kecuali kecamatan 
Medan Marelan, Medan Labuhan dan Belawan seperti 
ditunjukkan oleh gambar 2.1.  

b. Kemiringan (Slope) 

Kondisi lereng di Kota Medan dihasilkan dari hasil 

ekstraksi Digital Elevation Model–Shuttle Radar Topographic 

Mapping (DEM-SRTM), dimana Wilayah Kota Medan 
seluruhnya berada pada range Datar–Landai dimana 
kemiringan lereng berkisar 0-8% (lihat gambar 2.2).  

c. Sistem Pembentuk Tanah (Land Formation) 

Sistem pembentuk tanah (land formation) untuk Kota 
Medan terdiri dari beberapa jenis tanah yang didominasi oleh 
inland volcanic alluvial plains.  Jenis tanah tersebut terbentuk 
dari batual alluvial yang terbentuk dari endapan gunung merapi 
dengan tekstur yang datar.  Untuk wilayah pesisir timur kota 
Medan khususnya Medan Labuhan dan Belawan terdiri dari 
tanah lumpur (mudflats) yang sangat rentan terhadap banjir 
karena sifatnya yang reaktif terhadap rendaman air.  Bagian 
Selatan Kota Medan, khusunya di Medan Tuntungan dan Johor 
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terdiri dari pendinginan magma berupa batuan tuff yang lebih 
kokok dan stabil dibandingkan dengan kecamatan lainnya 
(gambar 2.3).  

 
Gambar 2.1 Peta Tutupan Vegetasi Kota Medan Tahun 2013 
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Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng di Kota Medan 
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Gambar 2.3 Peta Formasi Pembentukan Tanah                   

(Land Formation) Kota Medan 
d. Curah Hujan Bulanan di Kota Medan 

Untuk curah hujan bulanan di Kota Medan diperoleh 
dari jumlah curah hujan bulanan pada bulan Oktober sebagai 
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puncak musim hujan di wilayah Sumatera Utara. Peta curah 
hujan bulanan memperlihatkan dimana seluruh Kota Medan 
memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar antara 200 – 
300 mm per bulan.   

 
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Bulanan di Bulan Penghujan 

Kota Medan 
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e. Peta Ketinggian di Kota Medan 

Kondisi lereng di Kota Medan dihasilkan dari hasil 

ekstraksi Digital Elevation Model–Shuttle Radar Topographic 

Mapping (DEM-SRTM).  Berdasarkan data DEM SRTM, terlihat 
bahwa wilayah Kota Medan memiliki ketinggian yang tergolong 
dalam wilayah dataran rendah (0 – 50 mean sea level), kecuali 
wilayah selatan Kota Medan (Kecamatan Medan Johor dan 
Medan Tuntungan). 

 
Gambar 2.5 Peta Ketinggian (Elevasi) di Kota Medan 
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Peta resiko banjir di kota Medan memperlihatkan bahwa 
resiko banjir dengan intensitas tinggi dan sedang terjadi di 
beberapa kecamatan yang berada di sepanjang Daerah Aliran 
Sungai (DAS) terutama DAS Deli.  DAS Deli adalah salah satu 
dari tiga DAS yang membelah kota Medan.  Dari analisa spasial 
yang dilakukan terlihat bahwa pengaruh keberadaan sungai deli 
di tengah-tengah kota Medan sangat berdampak sebagai 
penyuplai air dari banjir yang terjadi di Kota Medan.   
Berdasarkan pemodelan resiko banjir yang dilakukan, beberapa 
kecamatan yang memiliki resiko banjir tinggi di Kota Medan 
adalah sebagai . Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan 
Area, Medan Polonia, Medan Kota, Medan Baru, Medan 
Perjuangan dan Medan Petisah. Dalam penelitian ini, 
kecamatan-kecamatan tersebut ditetapkan sebagai daerah 
sample penelitian. Penentuan daerah sample didasarkan bukan 
hanya pada resiko banjir tetapi juga berdasarkan jumlah kepala 
keluarga yang dapat memberikan indikasi terhadap kerentanan 
bencana dari suatu daerah.  Artinya semakin banyak jumlah 
kepala keluarga di sebuah kecamatan menyiratkan semakin 
tingginya kerentanan dan resiko kejadian banjir. 
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Gambar 2.6 Peta Resiko Banjir di Kota Medan 
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Tabel 2.2 Hasil Perhitungan Modeling Resiko Banjir di Kota 
Medan 

 

Penggunaan lahan di Kota Medan dihasilkan berdasarkan 
citra satelit MODIS dengan menggunakan produk indeks 
vegetasi NDVI tahun 2013.  Indeks Vegetasi telah banyak 
dipergunakan dalam mengklasifikasikan tutupan lahan di 
sebuah daerah.  Dengan indeks vegetasi tersebut, terlihat bahwa 
sebagian besar kecamatan di kota Medan telah kehilangan 
tutupan vegetasi yang berakibat pada meningkatnya resiko 
banjir di Kota Medan.    
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Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan di Kota Medan 

Berdasarkan Satelit MODIS Tahun 2013 
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Berdasarkan peta penggunaan lahan tersebut, terlihat 
adanya korelasi positif antara jumlah tutupan vegetasi dengan 
tingginya resiko banjir di Kota Medan. Artinya daerah yang 
telah kehilangan tutupan vegetasi akan cenderung memiliki 
resiko banjir yang lebih tinggi.  Pada peta penggunaan lahan, 
kecamatan-kecamatan yang terindikasi memiliki resiko banjir 
tinggi terdiri dari kawasan wilayah pemukiman penduduk yang 
tidak lagi memiliki tutupan vegetasi.  Dalam modeling resiko 
banjir, wilayah Kecamatan Medan Labuhan dan Belawan 
memiliki resiko banjir yang tinggi namun berdasarkan catatan 
kejadian banjir yang ada ternyata wilayah-wilayah tersebut 
bukan termasuk dalam wilayah yang menjadi langganan banjir.  
Hal tersebut terjadi karena pada kecamatan Medan Labuhan 
dan Belawan masih banyak terdapat wilayah resapan air yang 
diindikasikan dengan masih banyaknya kawasan dengan 
tutupan vegetasi yang padat.   

Berdasarkan data sekunder tentang kondisi sistem 
drainase serta  sejarah kejadian banjir di Kota Medan tampak 
bahwa Kota Medan mempunyai potensi tertimpa bencana 
banjir, baik berupa banjir makro maupun banjir mikro/ 
genangan. Seperti telah dijelaskan pada bab awal pada laporan 
ini bahwa Kota Medan dilewati oleh 2 buah sungai besar yaitu 
Sungai Babura dan Sungai Deli yang keduanya bermuara di 
Selat Malaka. Beberapa anak sungai juga terdapat di Kota 
Medan antara lain Sungai Babura, Sungai Denai, dan Sungai 
Belawan. Banjir makro terjadi akibat meluapnya kedua sungai 
besar tersebut apabila terjadi curah hujan tinggi.  
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Banjir terjadi dari pengalaman sejarah bahwa banjir 
makro ini terjadi dengan periode ulang 25 tahunan. Daerah 
yang terkena banjir makro ini pada umumnya adalah daerah 
dataran rendah di hilir sungai. Namun, dari pengalaman 
kejadian banjir pada tahun 2001, Bandara Polonia yang terletak 
di sekitar pertengahan Sungai Deli dan Sungai Babura juga 
mengalami genangan sampai lebih dari 10 cm sehingga 
mengganggu jadwal penerbangan masuk dan keluar bandara 
tersebut. Banjir tersebut pada umumnya disebabkan selain 
karena curah hujan 25 tahunan yang tinggi, juga karena 
kapasitas sungai yang tidak memadai, serta adanya pengaruh 
pasang-surut air laut di Selat Malaka. 

Sementara itu, banjir mikro terjadi hampir merata di 
semua tempat di Kota Medan. Di daerah hulu sungai, yang 
termasuk daerah tinggi di Kota Medan seperti Kecamatan 
Medan Kota, Medan Selayang, dan Medan Baru tak luput dari 
genangan ini. Daerah rawan genangan terbanyak terdapat di 
daerah tengah Kota Medan. Daerah tersebut antara lain 
Kecamatan Medan Selatan, Medan Helvetia, Medan Barat, 
Medan Perjuangan, dan Medan Timur. Di daerah hilir Kota 
Medan beberapa kecamatan seperti Kecamatan Medan Deli dan 
Medan Belawan merupakan daerah yang seringkali terkena 
bencana banjir atau genangan. 

Dari data curah hujan bulanan yang tercatat di Station 
Polonia dan Sampali dari tahun 2007 sampai dengan 2013, 
tampak bahwa curah hujan di Kota Medan tergolong tinggi 
dengan ktinggian curah hujan rata-rata tahunan setinggi 2764 
mm (St. Sampali) dan 3087 mm (St. Polonia). Curah hujan 
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terendah terjadi pada bulan Januari dengan tinggi hujan 120 
mm (St. Sampali) dan 104 mm (St. Polonia). Curah hujan 
tertinggi yang tercatat tahun 2007 pada St. Polonia dan St. 
Sampali terjadi pada bulan September dengan ketinggian curah 
hujan berturut-turut  386 mm dan 331 mm. Dari data hujan 
tersebut, kerawanan terjadinya bencana banjir di Kota Medan 
tergolong menengah. Penggolongan kerawanan daerah terhadap 
kejadian banjir dapat dilihat pada Tabel 2.8.  
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Gambar 2.8 Lokasi Rawan Genangan Banjir di Kota Medan 

Berdasarkan peta di atas maka lokasi rawan genangan 
yang ada di wilayah kota Medan dinyatakan dalam tabel berikut. 
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Tabel 2.3 Lokasi Rawan Genangan 

A. Daerah Bagian Hulu, meliputi Wiliayah-wilayah Kecamatan :  
1 Medan Kota dengan 

lokasi rawan genangan 
: Kelurahan Pasar Baru  

Kelurahan Pusat Pasar  
Kelurahan Sei Rengas I  
Kelurahan Mesjid  
Kelurahan Pandau Hulu I  
Kelurahan Kota Maksum III  
Kelurahan Pasar Merah Barat  
Kelurahan Teladan Timur  

2. Medan Selayang dengan 
lokasi rawan genangan 

: Kelurahan Beringan  
Kelurahan PB. Selayang II  

3. Medan Baru dengan 
lokasi rawan genangan 

: Kelurahan Petisah Hulu  
Kelurahan Darat  
Kelurahan Titi Rantai  

B. Daerah Bagian Tengah, meliputi Wilayah-wilayah Kecamatan 
4. Medan Petisan dengan 

lokasi rawan genangan 
: Kelurahan Petisan Tengah 

Kelurahan Sekip dengan luas genangan  
Kelurahan Sei Putih Barat  
Kelurahan Sei Sikambing Darat  

5. Medan Helvetia dengan 
lokasi rawan  genangan 

: Kelurahan Helvetia  
Kelurahan Helvetia Timur  
Kelurahan Helvetia Tengah  
Kelurahan Tanjung Gusta  
Kelurahan Dwikora  
Kelurahan Sei Sikambing C.II  
Kelurahan Cinta Damai  

6. Medan Barat dengan 
lokasi rawan genangan 

: Kelurahan Karang Berombak  
Kelurahan Brayan Kota  
Kelurahan Glugur Kota  
Keluarahan Sei Agul  
Kelurahan Kesawan  
Kelurahan Sitalas  
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7. Medan Perjuangan 
dengan lokasi rawan 
genangan 

: Kota Kecamatan Medan Perjuangan  
Kelurahan Sei Kera Hilir  

8. Medan Timur dengan 
lokasi rawan genangan 

: Kelurahan Gang Buntu  
Kelurahan Didodadi  
Keluarahan Durian  
Kelurahan Durian  
Kelurahan Gaharu  
Kelurahan Glugur Darat I  
Kelurahan Glugur Darat II  
Kelurahan P. Brayan Darat I  
Kelurahan P. Brayan Darat II  
Kelurahan P. Brayan Bengkel  
Kelurahan P. Brayan Bengkel Baru  
Kelurahan Perintis  

C. Daerah Bagian Hilir, meliputi Wiliayah-wilayah Kecamatan 
9. Medan Deli dengan 

lokasi rawan genangan 
: Kelurhan Tanjung Mulia  

Kelurahan Tanjung Mulia Hilir  
Kelurahan Mabar Hilir  
Kelurahan Titi Papan  

10. Medan Belawan dengan 
lokasi rawan genangan 

: Kelurahan Belawan I  
Kelurahan Belawan II  
Kelurahan Belawan Bahagia  
Kelurahan Belawan Bahari  

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, 2013 

f. Rawan Gelombang Pasang di Medan 

Telah di sebutkan sebelumnya bahwa menurut data dari 
Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
(DVMBG), Sumatera Utara merupakan daerah yang 
mempunyai kerawanan terjadinya gelombang pasang dan 
tsunami. Pusat Kota Medan tidak  terletak di tepi pantai, 
namun sedikit lebih masuk ke daratan sekitar lebih kurang 20 
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km. Kota yang terletak di tepi pantai adalah Belawan. Sehingga, 
boleh dikatakan bahwa Kota Medan tidak terkena sapuan 
langsung apabila di daerah Selat Malaka terjadi gelombang 
pasang. Namun demikian, karena topografi Kota Medan relatif 
datar, dengan ketinggian daerah bervariasi mulai 3 meter 
sampai 35 meter di atas permukaan air pasang tertinggi, maka 
ada kemungkinan gelombang pasang akan mempengaruhi Kota 
Medan melalui sungai besar yang bermuara di Selat Malaka. 
Bencana yang mungkin timbul berupa banjir akibat curah hujan 
tinggi disertai naiknya muka air sungai pada saat terjadi 
gelombang pasang karena air sungai tidak bisa mengalir dengan 
bebas ke laut. 

Daerah yang merupakan rawan bencana gelombang 
pasang adalah kawasan Perkotaan Belawan. Daerah ini terletak 
pada daerah pantai yang datar dengan ketinggian daratan dari 
muka laut rata-rata antara 1 meter sampai dengan 5 meter. 
Perkampungan nelayan menghadap langsung ke Selat Malaka 
sehingga apabila terjadi gelombang pasang pada Selat Malaka, 
maka perkampungan ini akan terkena dampaknya 

2.3. Potensi Pengembangan Wilayah Kota Medan 

Kota Medan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, 
bisa diidentifikasikan sebagai wilayah yang memiliki potensi 
yang dapat dikembangkan sebagai salah satu pusat 
perekonomian daerah dan regional yang penting dan utama di 
Pulau Sumatera. Hal ini mengingat Kota Medan memiliki 
kedudukan, fungsi dan peranan penting serta strategis sebagai 
pintu gerbang utama untuk kegiatan jasa perdagangan barang 
dan keuangan domestik, maupun regional/internasional di 
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Kawasan Barat Indonesia yang didukung oleh faktor-faktor 
dominan yang dimilikinya.   

Beberapa faktor berikut ini mendukung tujuan untuk 
menjadikan Kota Medan sebagai kota jasa, perdagangan, 
keuangan dan industri berskala regional dan nasional : (1) 
60,8% industri perbankan memilih lokasi di Kota Medan; (2) 
84,8% kredit perbankan diserap oleh kegiatan ekonomi kota; 
(3) usaha industri yang terus berkembang, di mana sampai saat 
ini telah mencapai 5.598 usaha, baik berskala usaha besar, 
sedang dan kecil; (4) ketersediaan kawasan-kawasan industri; (5) 
berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, 
perkantoran, kota-kota baru, perhotelan, pusat-pusat jajanan, 
dan lain-lain serta (6) struktur ekonomi kota yang terbentuk 
sampai saat ini yang cenderung semakin kuat secara 
fundamental.  Adapun pembangunan dan pengambangan fisik 
Kota Medan diarahkan untuk kepentingan kerjasama 
pembangunan kawasan industri dan perdagangan baru dalam 
rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menciptakan 
daya tarik pusat kota dan mendorong pengembangan dunia 
usaha. 

Potensi pengembangan wilayah Kota Medan yang utama 
sesuai dengan RT/RW Nasional, RT/RW Provinsi Sumatera 
Utara, RT/RW Mebidangro dan RT/RW Kota Medan adalah : 
(1) sebagai pusat kegiatan nasional, (2) sebagai kawasan strategis 
nasional, (3) sebagai ibukota propinsi Sumatera Utara, (4) 
sebagai pusat jasa, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan 
dan kesehatan, dan (5) sebagai dinamisator serta lokomotif bagi 
pertumbuhan wilayah hinterlandnya sehingga direncanakan 
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menjadi salah satu Kota Metropolitan baru di Indonesia selai 
Jakarta dan Surabaya. 

Kepadatan penduduk Kota Medan relatif tinggi dengan 
rata-rata kepadatan penduduk Kota Medan adalah 7.989 

jiwa/km
2. Sepanjang tahun 2009-2013 perubahan jumlah 

penduduk Kota Medan berdampak pada perubahan kepadatan 
penduduk disebabkan luas wilayah sebesar 265,10 km2.  
Kepadatan penduduk Kota Medan mengalami penurunan 0,54 
persen di tahun 2009 dari 8.001 jiwa/km2 menjadi 7.958 
jiwa/km2 di tahun 2010.  Selanjutnya, terjadi kenaikan sebesar 
0,40 persen menjadi 7.989 jiwa/km2 di tahun 2011, atau turun 
sebesar 0,14 persen dari tahun 2009 dan meningkat tahun 2013 
menjadi 2.123.210 jiwa.  

Kota Medan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 
memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai pusat pendorong kawasan sekitarnya untuk 
mengembangkan sektor unggulan industri, perkebunan, 
pertanian tanaman pangan, pariwisata dan perikanan. 

2. Sebagai pintu gerbang nasional dan internasional. 
3. Sebagai simpul transportasi nasional melalui pelabuhan 

Belawan dan Bandara Polonia. 
4. Sebagai simpul distribusi dan kolektor untuk barang dan 

jasa. 
5. Sebagai pusat jasa Pemerintahan. 

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kota 
Medan termasuk dalam pusat pelayanan primer, yaitu pusat 
yang melayani wilayah Provinsi Sumatera Utara, wilayah 
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Sumatera Utara bagian utara dan wilayah nasional/ 
internasional yang lebih luas. Pengembangan Kota Medan dan 
sekitarnya sebagai pusat pelayanan primer ‘A’ diarahkan sebagai 
pusat aktivitas sekunder dan tersier bagi Provinsi Sumatera 
Utara dengan fungsi utama : 

a. Pusat Pemerintahan Provinsi 
b. Pusat Perdagangan dan Jasa Regional 
c. Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata 
d. Pusat Transportasi Darat, Laut dan Udara Regional 
e. Pendidikan Tinggi 
f. Industri 

Sebagai tujuan pembangunan kota, kemajuan dan 
peningkatan kemakmuran masyarakat mencakup aspek sosial 
ekonomi.  Perubahan-perubahan secara sosial ekonomi dalam 
masyarakat merupakan indikator penting dalam pembangunan. 
Sebagai tolok ukur mitigasi banjir dalam pembangunan sering 
menggunakan indikator-indikator ekonomi maupun sosial.  
Indikator mitigasi banjir pembangunan kota secara makro 
berguna untuk melakukan penilaian situasi, memfasilitasi 
perumusan berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi 
permasalahan strategis dan operasional yang ada dan dalam 
rangka menentukan kebijakan yang akan diputuskan. 

Penyajian capaian mitigasi banjir melalui indikator makro 
pembangunan kota juga didasarkan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah.  Berdasarkan hal tersebut, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi, tidak hanya menjelaskan input yang 

digunakan, juga menguraikan output, outcome, benefit, dan impact 
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yang dihasilkan, sebagai tolok ukur mitigasi banjir dalam 
pembangunan kota. 

Secara konsepsi pembangunan dapat diartikan sebagai 
pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial.  Di samping itu, 
pertumbuhan ekonomi yang didasari dengan perubahan nilai-
nilai dan kelembagaan, menunjukkan penting adanya dimensi 
kualitatif di samping pertumbuhan ekonomi itu sendiri.  
Dengan kata lain, pembangunan ekonomi memang menjadikan 
indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai 
salah satu sasaran, namun memusatkan pada kualitas dari 
pembangunan ekonomi itu sendiri harus lebih diutamakan.  
Pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya 
meminimalkan atau mengurangi kemiskinan, pengangguran 
dan ketimpangan, sehingga strategi pembangunan berorientasi 
kepada aspek menumbuhkan kesempatan kerja, mewujudkan 
pemerataan, pengentasan kemiskinan dan mengatur 
pemenuhan kebutuhan pokok. 

 



 

Pemukiman Kumuh | 44  

BAB III 
PEMUKIMAN KUMUH 

3.1. Pendahuluan  

Menurut Khomarudin (1997) lingkungan permukiman 
kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut : (a) lingkungan yg 
berpenghuni padat (melebihi 500 org per Ha), (b) kondisi sosial 
ekonomi masyarakat rendah, (c) jumlah rumahnya sangat padat 
dan ukurannya dibawah standart, (d) sarana prasarana tidak ada 
atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan dan (e) 
hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan 
di luar perundang-undangan yang berlaku. 

Gambaran lingkungan kumuh adalah: (a) lingkungan 
permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat 
huniannya berdesakkan, (b)  luas rumah tidak sebanding dengan 
jumlah penghuni, (c) rumah hanya sekedar tempat untuk 
berlindung dari panas dan hujan, (d) hunian bersifat sementara 
dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuni, (e) 
lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa 
perencanaan, (f) prasarana kurang (MCK, air bersih, saluran 
buangan, listrik, jalan lingkungan), (g) fasilitas sosial kurang 
(sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), (h) mata 
pencaharian yang tidak tetap dan usaha non formal dan (i) 
pendidikan masyarakat rendah. 

Penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh antara 
lain adalah: (a) urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi 



 

Pemukiman Kumuh | 45  

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, (b) sulit mencari 
pekerjaan, (c) sulitnya mencicil atau menyewa rumah, (d) kurang 
tegasnyapelaksanaan perundang-undangan, (e) perbaikan 
lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta 
(f) disiplin warga yang rendah, (g) kota sebagai pusat 
perdagangan yang menarik bagi para pengusaha dan (h) semakin 
sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah. 

Pengertian permukiman kumuh adalah: (1)  karakter fisik, 
yang dimaksud adalah karakter dari sarana dan prasarana 
fisiknya seperti suplai air bersih, sanitasi, listrik, jalan 
lingkungan, (2) karakter sosial, pada umumnya masyarakat yang 
berada di permukiman kumuh adalah penduduk dengan 
pendapatan yang rendah, sebagai pekerja/buruh, informal 
sektor. (3) kepemilikan tanah, biasanya masyarakat menempati 
tanah-tanah ilegal, misalnya mereka membangun rumahnya 
bukan diatas tanah miliknya tetapi tanah milik pemerintah atau  
swasta yang biasa tidak digunakan karena dianggap tidak 
produktif dan mereka tidak memiliki sertifikat tanda 
kepemilikan tanah. 

Adapun timbulnya kawasan kumuh ini menurut Hari 
Srinivas (2003) dapat dikelompokkan menjadi: Faktor internal 
yang meliputi faktor budaya, agama, tempat bekerja, tempat 
lahir, lama tinggal, investasi rumah, jenis bangunan rumah; dan 
Faktor eksternal yang meliputi kepemilikan tanah dan kebijakan 
pemerintah. Masih menurut Hari Srinivas (2003) sebab adanya 
permukiman kumuh adalah : 
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a. Karakter bangunan: umur bangunan yang sudah terlalu tua, 
tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang 
tidak memenuhi syarat. 

b. Karakter lingkungan: tidak ada open space (ruang terbuka 
hijau) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi 
keluarga;kepadatan penduduk yang tinggi; sarana prasarana 
yang tidak terencana dengan baik (Direktorat 
Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta 
Karya - Departemen Pekerjaan Umum, 2006). 

Keadaan kumuh  tersebut dapat mencerminkan keadaan 
ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut. 
Adapun ciri kawasan kumuh dapat tercermin dari : 

a. Penampilan fisik bangunannya yang miskin konstruksi, 
yaitu banyaknya bangunan-bangunan temporer yang berdiri 
serta nampak tak terurus maupun tanpa perawatan. 

b. Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi 
mereka, biasanya masyarakat kawasan kumuh 
berpenghasilan rendah. 

c. Kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat tidak 
adanya jarak antar bangunan maupun siteplan yang tidak 
tersencana. 

d. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang 
heterogen. 

e. Sistim sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang 
baik. 

f. Kondisi sosial yang tidak baik dapat dilihat dengan 
banyaknya tindakan kejahatan maupun kriminal. 
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g. Banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang bertempat 
tinggal dengan menyewa rumah. 

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, lokasi kawasan 
perumahan yang layak adalah: (a) tidak terganggu oleh polusi 
(air, udara, suara), (b) tersedia air bersih, (c) memiliki 
kemungkinan untuk perkembangan pembangunannya, (d) 
mempunyai aksesibilitas yang baik, (e) mudah dan aman 
mencapai tempat kerja, (g) tidak berada dibawah permukaan air 
setempat, (h) mempunyai kemiringan <15 o C. 

Adapun dasar perencanaan perumahan harus 
memperhatikan standart  prasarana lingkungan perumahan. 
Standart prasarana lingkungan permukiman adalah : 

a. Jenis Prasarana Lingkungan 

Secara umum prasarana lingkungan dikenal sebagai utilities 
dan amenities atau disebut juga wisma, marga, suka dan 
penyempurna. Lebih spesifik lagi, jenis-jenis tersebut adalah 
fasilitas, sistim jaringan sirkulasi, drainasi dan kesehatan 
lingkungan. Rumah harus memenuhi persyaratan rumah 
sehat. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
“Kesehatan” ditegaskan, bahwa kesehatan lingkungan untuk 
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, 
dilakukan antara lain melalui peningkatan sanitasi 
lingkungan pada tempat tinggal maupun terhadap bentuk 
atau wujud substantifnya berupa fisik, kimia atau biologis 
termasuk perubahan perilaku yang diselenggarakan untuk 
mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan 
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lingkungan yang bebas dari risiko yang membahayakan 
kesehatan dan keselamatan hidup manusia. 

b.  Ketentuan Besaran 
Ketentuan besaran fasilitas secara umum diturunkan dari 
kebutuhan penduduk atas fasilitas tersebut. Secara normatif 
standart kebutuhan diukur per satuan jumlah penduduk 
tertentu sesuai dengan kebutuhannya. 

Tabel 2.1. Standar Ukuran fasilitas Umum 

No Komponen Kriteria Teknis Keterangan 
1. Sarana 

Pendidikan  
- 1 TK untuk tiap 200 
Kepala Keluarga 
- 1 SD untuk tiap 400 
Kepala Keluarga 

 

2. Sarana 
Kesehatan  

- 1 Puskesmas 
Pembantu untuk 
tiap 3000 Kepala 
Keluarga 

- 1 Puskesmas untuk 
tiap 6000 Kepala 
Keluarga. 

 

Disamping 
besaran jumlah 
penduduk, dapat 
pula diturunkan 
dari jumlah unit 
rumah yang 
dilayani, satu 
satuan luas atau 
satuan wilayah 
administrasi yang 
dilayani. 
Misalnya 1 
puskesmas per 
Kecamatan 

3. Jaringan Jalan  - Jaringan Jalan - 
Jarak minimum 
setiap rumah 100 

Pada prinsipnya, 
jaringan jalan 
harus mampu 
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No Komponen Kriteria Teknis Keterangan 
m dari jalan 
kendaraan satu 
arah 

     dan 300 m dari 
jalan 2 arah. 

- Lebar perkerasan 
minimum untuk 
jalan 2 arah 4 m. 

- Kepadatan jalan 
minimal 50-100 
m/ha untuk jalan 
2 arah. 

- Pedestrian yang 
diperkeras 
minimal berjarak 
20 m, dengan 
perkerasan 1-3 m 

melayani 
kepentingan 
mobil kebakaran. 
Disamping itu, 
maksimal 15 
menit jalan kaki 
harus terlayani 
oleh angkutan 
umum.  
Dimensi minimal 
pejalan kaki 
sebanding 
dengan lebar 
gerobak 
dorong/becak. 

4. Air Bersih  
(Kran umum) 

- Kapasitas layanan 
minimum  
201/org/hari 

- Kapasitas jaringan 
jaringan  
minimum 60 
lt/org/hr 

- Cakupan layanan 
20-50 kk/unit 

Perhitungan 
kebutuhan lebih 
rinci mengenai 
kran umum  
didasarkan atas 
jumlah pelanggan 
PAM dan kualitas 
air setempat. 
 

5. Fire hidrant Dalam radius 60 m 
s.d. 120 m 

 

6. Sanitasi  - Tangki septict 
individu, resapan  
individu 

Pada prinsipnya, 
lingkungan harus 
bersih dari 
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No Komponen Kriteria Teknis Keterangan 
- Tangki septict 

bersama, resapan 
bersama Mini 
IPAL 

pencemaran 
limbah rumah 
tangga. 

5. Persampahan  - Minimal jarak 
TPS/Transfer 
Depo 15 menit 
perjalanan  
gerobag sampah 

- Setiap gerobag 
melayani 30  
sampai 50 unit 
rumah   

- Pengelolaan 
sampah 
lingkungan 
ditangani 
masyarakat 
setempat. 

- Pelayanan sampah 
sangat tergantung 
pada sistim 
penanganan 
lingkungan/sekto
r 
kota. 

Pada prinsipnya 
pelayanan 
sampah yang 
dikelola 
lingkungan 
mampu dikelola 
oleh lingkungan 
yang 
bersangkutan 

6. Drainase - Jaringan drainasi 
dibangun 
memanfaatkan 
jaringan jalan dan  
badan air yang 

Bentuk 
penangannya 
dapat 
merupakan 
bagian dari 
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No Komponen Kriteria Teknis Keterangan 
ada. 

- Dimensi saluran 
diperhitungkan 
atas dasar layanan 
(coverage area) 
blok/lingkungan 
bersangkutan. 

- Penempatan 
saluran 
memperhitungka
n ketersediaan 
lahan (dapat 
disamping atau 
dibawah jalan) 

- Jika tdak 
tersambung 
dengan sistem 
kota, harus 
dipersiapkan 
resapan setempat 
atau kolam retensi 

sistem jaringan 
kota atau sistem 
setempat. 

Sumber: Dinas Kimpraswil Kota Medan, 2003. 

Kriteria non ekonomi dipertimbangkan sebagai 
penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap 
penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat 
memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut 
apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau sudah 
tidak sesuai lagi.  
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Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut :  

a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu 
sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.  

b. Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan 
kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan 
permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian 
berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.  

c. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman 
kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap 
penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan 
kerapatan dan kepadatan penduduk.  

Kriteria ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas 
dasar sasaran program penanganan kawasan permukiman 

kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan city 

without slum sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari 
Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan 
mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan 
permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi 
pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini 
meliputi:  

a. Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya 
pada wilayah kota, apakah apakah kawasan itu strategis atau 
kurang strategis.  

b. Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana 
keterkaitan dengan faktor ekonomi memberikan 
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ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan 
kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok 
ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan 
seperti pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi 
lainnya.  

c. Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian 
penduduk kawasan permukiman kumuh.  

Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres 
No. 5 tahun 1990 tentang Peremajan Permukiman Kumuh 
adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan 
kemudahan pengelolaanya. Kemudahan pengurusan masalah 
status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan 
investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari 
kriteria ini meliputi:  (a). status pemilikan lahan kawasan 
perumahan permukiman dan  (b).  status sertifikat tanah yang 
ada. Kriteria kondisi prasarana dan sarana yang mempengaruhi 
suatu kawasan permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri 
atas : kondisi jalan,  drainase, air bersih dan air limbah  

Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi) 
dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya 
penanganan kawasan permukiman kumuh. Hal ini mempunyai 
indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya 
keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di 
daerahnya. Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi :  

a. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan 
kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan 
mekanisme kelembagaan penanganannya.  
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b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya 

rencana penanganan (grand scenario) kawasan, rencana induk 

(master plan) kawasan dan lainnya.  

Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, 
selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan permukiman 
kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) 
kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan 
permukiman penyangga. Kriteria ini akan menghasilkan lokasi 
kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya 
yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria 
ini menggunakan variabel sebagai berikut :  

a. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan 
pusat kota metropolitan.  

b. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan 
kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan.  

c. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan 
kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan.  

d. Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota 
daerah yang bersangkutan.  

3.2. Faktor Penyebab Pertumbuhan Kawasan Permukiman 

Urbanisasi dengan perencanaan dan pengelolaan yang 
tidak baik memberi konstribusi dalam meningkatknya ancaman 
banjir karena perubahan penggunaan lahan secara tidak layak. 
Dengan semakin membengkaknya dan bertumbuhnya kota-kota 
ke arah luar untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi, 
ekspansi perkotaan dalam skala besar dalam bentuk 



 

Pemukiman Kumuh | 55  

pembangunan yang tidak terencana untuk dataran banjir, di 
wilayah pesisir maupun darat, maupun di daerah banjir itu 
sendiri. 

Di negara-negara berkembang, porsi tertinggi 
pertumbuhan populasi kota dan ekspansi wilayah terjadi pada 
lokasi tinggal terpadat, kualitas tempat tinggal informal 
berkualitas rendah yang dikenal dengan istilah „kumuh‟. 
Kawasan tersebut berada pada pusat kota ataupun pinggiran, 
baik yang dekat maupun jauh, dan seringkali berada pada risiko 
tertinggi. Konsentrasi kaum miskin di wilayah ini, yang secara 
umum tidak memiliki tempat tinggal, infratruktur dan provisi 
layanan yang layak, meningkatkan risiko banjir dan 
menekankan bahwa dampak banjir lebih buruk bagi yang 
terpuruk. 

Dalam perkembangannya perumahan permukiman di 
pusat kota ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut 
Constantinos A. Doxiadis  dalam (Khomarrudin, 1997) 
disebutkan bahwa perkembangan perumahan permukiman 

(development of human settlement) dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu : 

a. Growth of density (Pertambahan jumlah penduduk) 
Dengan 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 
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di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan 
pertumbuhan perumahan permukiman. 

b. Urbanization (Urbanisasi) 
Dengan 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 
menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di 
kawasan pusat kota. Menurut Danisworo dalam  
Khomarudin (1997) bahwa kita harus akui pula bahwa 
tumbuhnya permukiman-permukiman spontan dan 
permukiman kumuh adalah merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari proses urbanisasi. 

Dari artian perumahan permukiman dapat disimpulkan 
bahwa permukiman terdiri dari dua bagian yaitu: manusia (baik 
sebagai pribadi maupun dalam hubungan sosial) dan tempat 
yang mewadahi manusia yang berupa bangunan (baik rumah 
maupun elemen penunjang lain).  Ada lima elemen dasar 
permukiman: 

a. Nature (alam) yang bisa dimanfaatkan untuk membangun 
rumah dan difungsikan semaksimal mungkin, 

b. Man (manusia) baik pribadi maupun kelompok, 

c. Society (Masyarakat) bukan hanya kehidupan pribadi yang 
ada tapi juga hubungan sosial masyarakat, 

d. Shells (rumah) atau bangunan dimana didalamnya tinggal 
manusia dengan fungsinya masing-masing, 
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e. Networks (jaringan atau sarana prasarana) yaitu jaringan yang 
mendukung fungsi permukiman baik alami maupun buatan 
manusia seperti jalan lingkungan, pengadaan air bersih, 
listrik, drainase, dan lain-lain. 

Dalam membicarakan alam adalah alam pada saat 
permukiman akan dibangun, bukan kondisi pada suatu saat 
dimasa lampau. Karena seiring berjalannya waktu, alam pun 
mengalami perubahan. Kondisi alam pada waktu manusia pada 
jaman purba dengan kondisi sekarang sangatlah berbeda. Untuk 
mencapai tujuan permukiman yang ideal sangatlah dipengaruhi 
oleh kelima elemen dasar tersebut. Yaitu kombinasi antara alam, 
manusia, bangunan, masyarakat dan sarana prasarana. 

Elemen dasar tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Alam: iklim, kekayaan alam, topografi, kandungan air, 
tempat tumbuh tanaman, tempat binatang hidup. 

b. Manusia: kebutuhan biologi (ruang, udara, air, suhu,dll), 
rasa, kebutuhan emosi (hubungan manusia, keamanan, 
keindahan, dll), nilai moral dan budaya. 

c. Masyarakat: kepadatan penduduk, tingkat strata, budaya, 
ekonomi, pendidikan, kesehatan, hiburan, hukum. 

d. Bangunan: rumah, fasilitas umum (sekolah, rumah sakit, 
perdagangan, dll), tempat rekreasi, perkantoran, industri, 
transportasi. 

e. Sarana prasarana: jaringan (sistim air bersih, listrik, jalan, 
telepon, TV), sarana transportasi, drainase, sampah, MCK. 

Adapun elemen dasar lingkungan perumahan menurut 
Dirjen Cipta Karya yaitu (a) jalan lingkungan, (b) jalan setapak, 
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(c) sistem drainase, (d) penyediaan air bersih, (e)  pengumpulan 
dan pembuangan sampah dan (f)  fasilitas penyehatan 
lingkungan (MCK). 

Ada dua pendekatan dalam menangani lingkungan 
kumuh ini menurut Komarudin (1997) yaitu: (a) 

penggunaan/pemindahan teknologi (technological transfer) dan  

(b) penangannan sendiri (self reliant technology).  Dalam kaitannya 
dengan dua hal tersebut diatas ada tujuh belas hal sulitnya 
menangani masalah lingkungan permukiman ini : 

a. High rise building (bangunan tinggi) yang akan ditangani oleh 
penghuni yang tergusur, memerlukan biaya yang besar 
karena biaya yang digunakan bukan hanya untuk 
membangun kamar tidur saja. 

b. Peremajaan lingkungan kumuh, yang merupakan proyek 

yang besar (large project). Jadi harga dipertimbangkan dengan 
matang dan harus dipikirkan dengan matang karena 
menyangkut banyak orang yang akan digusur atau 
dimukimkan kembali. 

c. Adanya dualisme antara peremajaan lingkungan dengan 
penataan lingkungan. Penghuni rumah kumuh biasanya 
masih lebih senang tinggal di rumah kumuhnya daripada di 
rumah sewa bertingkat. 

d. Banyak peremajaan lingkungan kumuh yang tidak melalui 

survey sosial (social survey) tentang karakteristik penduduk 
yang akan tergusur. 

e. Banyak peremajaan lingkungan kumuh yang kurang 
memperhatikan kelengkapan lingkungan seperti taman, 
tempat terbuka, tempat rekreasi, sampah, pemadam 
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kebakaran dan tempat bermain anak. Karena hal tersebut 
memerlukan biaya besar. 

f. Tenaga yang bergerak di dalam program peremajaan 
lingkungan kumuh tidak profesional. 

g. Penggusuran (squater clearance) sering diartikan jelek, 
padahal pemerintah berusaha meremajakan lingkungan dan 
memukimkan penduduk ke lingkungan yang lebih baik. 

h. Keterbatasan lahan (land shortage). Dalam melaksanakan 
peremajaan lingkungan kumuh harus memilih lokasi yang 
tepat dan disesuaikan dengan tujuannya dan konsumen 
yang akan menempati. 

i. Belum kuatnya dana pembangunan perumahan (no housing 

finance). 

j. Perlu lingkungan hidup yang baik (the nice environment). 
k. Perlu diciptakan kebersamaan antar warga. 

l. Belum berkembangnya prinsip relationship. Dalam 
melakukan peremajaan lingkungan kumuh, harus 
dilakukan pendekatan yang manusiawi tanpa kekerasan. 

m. Sulitnya menegakkan hukum (upholding the law) Akan 
diperlukan waktu yang lama untuk mengubah pola hidup 
masyarakat kumuh untuk dibawa ke lingkungan 
permukiman yang teratur. 

n. Perlu adanya informasi kepemilikan, di lingkungan kumuh 
masyarakat merasa memiliki rumah tapi di lingkungan yang 
baru mereka harus menyewa, jadi perlu diadakan 
penyuluhan yang terus menerus. 

o. Mawas diri (knowing our limit) Jika dana terbatas hendaklah 
jangan mengadakan eremajaan secara besar-besaran. 
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Mungkin bisa diadakan pendekatan dengan dua tahap yaitu 
penataan lingkungan dan peremajaan pada bagian yang 
sangat kumuh. 

p. Perlu koordinasi terpadu, dimana semua instansi terkait 
harus mensukseskan program peremajaan lingkungan 
kumuh ini. 

q. Pengelola program peremajaan lingkungan kumuh ini harus 
berpandangan obyektif dan luas serta harus melihat 
kepentingan pemerintah dan masyarakat yang 
bersangkutan. 

3.3. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh 

Kondisi perumahan kampung digolongkan sebagai 
perumahan marginal, tidak memenuhi standar yang berlaku. 
Namun penghuninya, sesungguhnya, tidak bersifat pasif 
terhadap lingkungan perumahannya.  Secara sadar atau tidak, 
penghuni memberi tanggapan terhadap tempat tinggalnya 
dengan mengerahkan segenap sumber daya (fisik, sosial, 
ekonomi) guna memenuhi kebutuhan rumah  yang sesuai 
norma. Ada usaha yang dapat dilakukan penghuni terhadap 
rumahnya, yaitu : 

a. Usaha memenuhi kebutuhan ketika penghuni merasakan 
kekurangan pada rumahnya. Bentuk tindakan dapat berupa 
pindah rumah juga dapat berupa perubahan atau 
penambahan terhadap rumahnya. Jadi penghuni secara aktif 
menimbulkan perubahan terhadap keadaan rumahnya atau 

diistilahkan  sebagai housing adjustment. 
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b. Usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan akibat 
berbagai kekurangan pada rumah, dengan cara melakukan 
perubahan pada dirinya tanpa merubah rumahnya. Dalam 
hal ini penghuni bersifat pasif atau diistilahkan sebagai 

housing adaptation. 

Menurut UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman, peningkatan kualitas permukiman dapat berupa 
kegiatan-kegiatan: perbaikan atau pemugaran; peremajaan dan 
pengelolaan/pemeliharaan yang berkelanjutan. Program 
peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang selama 
ini menjadi perhatian pemerintah adalah kawasan perumahan 
dan permukiman yang termasuk kategori kawasan kumuh, yang 
ditandai antara lain dengan kondisi prasarana dan sarana yang 
tidak memadai baik secara kualitas dan kuantitas, kondisi sosial 
ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi sosial budaya 
masyarakat, dan kondisi lingkungan yang rawan bencana, 

penyakit dan keamanan (Dirjen Cipta Karya, 1999). 

Dalam UU Nomor 4 tahun 1992 tentang “Perumahan 
dan Permukiman” ditegaskan bahwa penataan perumahan dan 
permukiman berlandaskan pada asas  manfaat, adil, dan merata, 
kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri  sendiri, 
ketergantungan, dan kelestarian lingkungan hidup. Penataan 
perumahan dan permukiman bertujuan : 

a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan 
dasar manusia, dalam  rangka peningkatan dan pemerataan 
kesejahteraan rakyat. 
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b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak 
dalam lingkungan sehat, aman, serasi, dan teratur. 

c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran 
penduduk yang rasional. 

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, 
budaya, dan bidang-bidang lain. 

e. Bentuk-bentuk perbaikan lingkungan permukiman 
berdasarkan PU. Cipta Karya, terdapat beberapa bentuk 
usaha pelaksanaan perbaikan permukiman, yaitu sebagai 
berikut : 

a. Pemugaran rumah, diartikan pengembalian keadaan fisik 
seperti semula. 

b. Program Perbaikan Kampung (KIP); KIP merupakan 
program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan dan penghijauan masyarakat melalui perbaikan 
lingkungan secara fisik. Tujuan utamanya adalah perbaikan 
kesehatan lingkungan kampung. Komponen dasarnya 
adalah perbaikan infrastruktur kawasan seperti jalan 
kendaraan, jalan setapak, saluran drainase, MCK dan 
sebagainya. 

c. Perbaikan lingkungan kawasan pasar; perbaikan lingkungan 
kawasan pasar adalah perbaikan permukiman disekitar 
pasar, yang dilakukan sebagai akibat dari tambahan beban 
yang diterima masyarakat sekitar pasar karena tidak 
memiliki sarana pendukung seperti saluran drainase, 
tempat parkir, tempat sampah, los-los yang tidak teratur 
serta tidak memenuhi syarat/kurang berfungsi. Pasar dan  
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masyarakat pasar adalah satu kesatuan yang saling 
membutuhkan baik yang positif maupun negatif. 

d. Pembangunan perumahan; merupakan salah atau bentuk 
peremajaan kota dengan cara membangun perumahan 
melalui penataan kampung kumuh secara fisik agar dapat 
menampung lebih banyak penghuni atau pihak lain yang 
membutuhkan. Keuntungan dari program ini adalah relatif 
cepat dan segera terlihat hasilnya. 

e. Konsolidasi lahan; merupakan kegiatan terpadu untuk 
menata kembali pola kepemilikan tanah di suatu wilayah 
yang kurang/tidak teratur. 

f. Pengembangan lahan terkendali; merupakan upaya 
penataan lanjut dalam rangka pengembangan tata ruang 
kota, khususnya bagian wilayah kota secara lebih 
implementatif, bila perlu melalui pemindahan/ 
pengembangan daerah pinggir kota. 

f. Secara umum pengembangan lahan terkendali bertujuan 
untuk mendorong iklim partisipasif dalam pembangunan 
dengan melibatkan potensi dan keinginan masyarakat 
terutama swasta, pengusaha kecil dan konsumen. 

a. Pembangunan rumah susun; membangun lingkungan 
hunian secara keseluruhan dengan tujuan untuk menata 
kembali suatu kawasan kota, baik secara fisik maupun 
fungsional dan keuntungan ekonomisnya. 

Prinsip   dasar pembangunan  permukiman  yang  
berkelanjutan menurut Research Triangle Institut  terdiri atas 
aspek-aspek: (a) ekonomi (kesejahteraan), (b) ekologi  
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(lingkungan hidup), (c) equity (pemerataan), (d) engagement 
(peranserta) dan (e) energi.   

 Berbagai konsep perencanaan kota yang berkelanjutan 
telah dipaparkan oleh Ebenezer Howard dalam buku Garden 
Cities, namun  tidak akan bisa tercapai bila  penghuni kota 
tersebut tidak menjalankan keterpaduan semua bidang 
kehidupan  pembagunan yang berkelanjutan (Franklin, 2000). 

Kosep permukiman  yang berwawasan lingkungan 
bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 
Di dalam permkiman yang berwawasan lingkungan,ada 4 
komponen yang dipakai sebagai indikatornya yaitu: Sosial, 
Ekonomi, Lingkungan dan Budaya (Maclaren, 1996).  

Dalam strategi perencanaan kawasan permukiman yang 
berwawasan lingkungan dapat dilihat prinsip: (a) mengelola dan 
memelihara lingkungan supaya dengan semestinya, misalkan 
tempat pembuangan sampah, drainase dan sistem pembuangan, 
(b) minimilisasi pengaruh bangunan pada lingungan sekitarnya, 
misalnya pemanfaatan ruang, fasilitas peayanan, jaringan 
infrastruktur direncanakan secara efiien, (c) melindungi sumber-
sumebr alam dan sumber daya lahan untuk generasi selanjutnya, 
misalnya melindungi pemakaian sumber daya air, tanah dan 
udara, (d) mengurangi limbah yang dihasilkan oleh bangunan 
lainnya, dengan menanam tanaman yang dapat melindungi 
ekologi kawasan, (e) meningkatkan keterlibatan masyarakat 
dalam menggalakkan pemeliharaan lingkungan, (f) 
mensosialisasikan pentingnya lingkungan yang sehat. (Grant, 
et.al, 1996).   



 

Pemukiman Kumuh | 65  

A. Banjir   

Proses  hidrologis (siklus air) dipengaruhi oleh jumlah 
air hujan dan daya resap tanah  (luas dan jenis tanah). Banjir 
akan muncul bila jumlah air yang masuk tidak sama dengan 
air yang terserap oleh tanah. Banjir merupakan  fenomena 
hidrologi yang terjadi karena kapasitas sistem tidak 
mencukupi, dapat menyebabkan: (a)  Kuantitatif genangan: 
luapan banjir dari saluran yang ada (permukaan air 
maksimum) serta luas, kedalaman, frekuensi dan durasi 
genangan air, (b) Kualitatif genangan: adanya akibat dari air 
permukaan  seperti dampak sosial, ekonomis dan budaya, 
(Odum dalam Soekirman, 2007). 

Banyak  faktor penyebab  terjadinya banjir antara lain : 
(a) perubahan cuaca  yang menyebabkan terjadinya hujan 
lokal, air dari hulu, air pasang laut dan air tanah, (b) 
Penataan ruang  yang tidak teratur sehingga mengabaikan 
fungsi-fungsi ekologis, (c) Perencanaan drainase yang tidak 
komprihensif (hanya mengikuti badan jalan  yang tidak 
mengalir ke parit-parit pembuangan), (d) Kerusakan hutan 
sebagai daerah tangkapan air (catchment area) sehingga air 
yang jatuh ke tanah langsung terbawa ke hilir, (e) perubahan 
fungsi bantaran sungai (flood plain) sehingga sungai semakin 
sempit sehingga daearah tangkapan semakin kecil, (f) 
berkurangnya daerah tangkapan air akibat perubahan fungsi, 
misalnya lembah-lembah  berubah fungsi menjadi tempat 
pembuangan sampah, (g) konversi lahan  di daerah 
pegunungan  yang sebelumnya menjadi daerah tangkapan air 
hujan dan ruang terbuka (green belt)  berubh menjadi lahan  



 

Pemukiman Kumuh | 66  

impervious (kedap air) seperti pembangunan villa, hotel dan 
permukiman, (h) Faktor sosial budaya yakni kurangnya 
kesadaran masyarakat  dalam menjaga lingkungan hidupnya : 
perbandingan antara jumlah lahan terbuka dengan area  
impervious (koefisien dasar bangunan).        

Selain itu  daya serap air secara alamiah ke dalam tanah  
bergantung dari kondisi kelulusan tanah, liputan  permukaan 
dan lain-lain. Semakin padat tanah, semakin sedikit 
kelulusannya (permeabilitas) sehingga air semakin sulit 
masuk ke dalam tanah.  Semakin lebat  liputan tumbuh-
tumbuhan menutup lahan, semakin besar daya penahanan 
air hujan  untuk tidak menjadi air larian (run off). Akan 
tetapi  penutup lahan yang  bukan dari tumbuh-tu,buhan, 
seperti aspal, plasteran, cor brton justru menurunkan daya 
serap air hujan ke dalam tanah (Legowo, 1995). Perubahan 
penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi 
permukiman barru atau lahan terbangun  akan menyebabkan  
perubahan suatu permukaan tanah yang lulus air menjadi 
permukaan yang diperkeras dan kedap air sehingga 
menurunkan  peenyerapan (inflitrasi) yang berpengaruh 
buruk  terhadap fungsi kawasan resapan air. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 
memperkecil tidak seimbangnya siklus hidrologi antara lain : 
(a) pembuatan drainase yakni menyimpan kelebihan air 
dalam saluran-saluran yang bermuara ke dam-dam secara 
komprihensif, (b) menata kota dengan pola kesimbangan 
alam, tersedianya ruang terbuka hijau kota yang 
proporsional, tempat penampungan air, perbandingan 
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koefisien dasar bangunan tidak lebih dari 30 %, (c) menjalin 
koordinasi dengan wilayah hulu sebagai tempat daerah aliran 
sungai (DAS) dan memberikan pendidikan lingkungan 
kepada masyarakat dalam  menjaga wlingkungan hidup di 
masing-masing wilayahnya. 

Selain itu  daya serap air secara alamiah ke dalam tanah  
bergantung dari kondisi kelulusan tanah, liputan  permukaan 
dan lain-lain. Semakin padat tanah, semakin sedikit 
kelulusannya (permeabilitas) sehingga air semakin sulit 
masuk ke dalam tanah.  Semakin lebat  liputan tumbuh-
tumbuhan menutup lahan, semakin besar daya penahanan 

air hujan  untuk tidak menjadi air larian (run off). Akan tetapi  
penutup lahan yang  bukan dari tumbuh-tu,buhan, seperti 
aspal, plasteran, cor brton justru menurunkan daya serap air 
hujan ke dalam tanah (Legowo, 1995). Perubahan 
penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi 
permukiman barru atau lahan terbangun  akan menyebabkan  
perubahan suatu permukaan tanah yang lulus air menjadi 
permukaan yang diperkeras dan kedap air sehingga 
menurunkan  penyerapan (inflitrasi) yang berpengaruh buruk  
terhadap fungsi kawasan resapan air. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 
memperkecil tidak seimbangnya siklus hidrologi antara lain: 
(a) pembuatan drainase yakni menyimpan kelebihan air 
dalam saluran-saluran yang bermuara ke dam-dam secara 
komprihensif, (b) menata kota dengan pola kesimbangan 
alam, tersedianya ruang terbuka hijau kota yang 
proporsional, tempat penampungan air, perbandingan 
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koefisien dasar bangunan tidak lebih dari 30 %, (c) menjalin 
koordinasi dengan wilayah hulu sebagai tempat daerah aliran 
sungai (DAS) dan memberikan pendidikan lingkungan 
kepada masyarakat dalam  menjaga wlingkungan hidup di 
masing-masing wilayahnya. Kawasan penyangga ini   berupa  
vegetasi pohon di daerah aliran sungai (DAS),  kawasan 
lindung, hutan rakyat, perkebunan rakyat,  waduk-waduk 
penampung  air, ruang terbuka (taman dan hutan kota, 
lapangan olah raga dan pekarangan),  areal pertanian dan  
saluran air.   

Secara umum penyebab banjir adalah: (a) perubahan 
cuaca  yang menyebabkan terjadinya hujan lokal, air dari 
hulu, air pasang laut dan air tanah, (b) penataan ruang  yang 
tidak teratur sehingga mengabaikan fungsi-fungsi ekologis, (c) 
perencanaan drainase yang tidak komprihensif (hanya 
mengikuti badan jalan  yang tidak mengalir ke parit-parit 
pembuangan), (d) kerusakan hutan sebagai daerah tangkapan 
air (catchment area) sehingga air yang jatuh ke tanah 
langsung terbawa ke hilir, (e) perubahan fungsi bantaran 
sungai (flood plain) sehingga sungai semakin sempit sehingga 
daearah tangkapan semakin kecil, (f) berkurangnya daerah 
tangkapan air akibat perubahan fungsi, misalnya lembah-
lembah  berubah fungsi menjadi tempat pembuangan 
sampah, (g) konversi lahan  di daerah pegunungan  yang 
sebelumnya menjadi daerah tangkapan air hujan dan ruang 
terbuka (green belt)  berubah menjadi lahan  impervious 
(kedap air) seperti pembangunan villa, hotel dan 
permukiman dan  (h) faktor sosial budaya yakni kurangnya 
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kesadaran masyarakat  dalam menjaga lingkungan hidupnya : 
perbandingan antara jumlah lahan terbuka dengan area 
resapan air (koefisien dasar bangunan).        

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 
memperkecil tidak seimbangnya siklus hidrologi antara lain: 
(a) pembuatan drainase yakni menyimpan kelebihan air 
dalam saluran-saluran yang bermuara ke dam-dam secara 
komprihensif, (b) menata kota dengan pola kesimbangan 
alam, tersedianya ruang terbuka hijau kota yang 
proporsional, tempat penampungan air, perbandingan 
koefisien dasar bangunan tidak lebih dari 30 %, (c) menjalin 
koordinasi dengan wilayah hulu sebagai tempat daerah aliran 
sungai (DAS) dan memberikan pendidikan lingkungan 
kepada masyarakat dalam  menjaga wlingkungan hidup di 
masing-masing wilayahnya.     

B. Mitigasi  

Mitigasi (mitigation) adalah upaya sistematik untuk 
menurunkan risiko bencana baik secara struktural melalui 
pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non 
strukutral melalui peraturan perundangan kelembagaan 
maupun pelatihan (Bastian, 2008). Pencegahan bencana  
(mitigasi) adalah adalah upaya yang dilakukan untuk 
menghilangkan atau mengurangi ancaman. Contoh tindakan 
pencegahan : pembuatan hujan buatan untuk mencegah 
terjadinya kekeringan di suatu wilayah, melarang atau 
menghentikan penebangan hutan, menanam tanaman bahan 
pangan pokok alternative, menanam pepohonan di lereng 
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gunung. Mitigasi atau pengurangan  upaya untuk mengurangi 
atau meredam risiko yang  dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
fisik dan non fisik.  

Contoh tindakan mitigasi atau peredaman dampak 
ancaman: Membuat bendungan, tanggul, kanal untuk 
mengendalikan banjir; pembangunan tanggul,sungai dan 
lainnya Penetapan dan pelaksanaan peraturan, sanksi; 
pemberian penghargaan mengenai penggunaan lahan, tempat 
membangun rumah, aturan bangunan,Penyediaan informasi, 
penyuluhan, pelatihan, penyusunan kurikulum 
pendidikan,penanggulangan bencana. 

Kesiapsiagaan, upaya yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-
langkah yang tepat guna dan berdaya guna.  Kesiapsiagaan 
adalah upaya menghadapi situasi darurat serta mengenali 
berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pada saat 
itu. Hal ini bertujuan agar warga mempunyai persiapan yang 
lebih baik untuk menghadapi bencana.  

Contoh tindakan kesiapsiagaan: pembuatan sistem 
peringatan dini, membuat sistem pemantauan ancaman, 
membuat sistem penyebaran peringatan ancaman, 
pembuatan rencana evakuasi, membuat tempat dan sarana 
evakuasi, penyusunan rencana darurat, rencana siaga, 
pelatihan, gladi dan simulasi atau ujicoba, memasang rambu 
evakuasi dan peringatan dini. 

Pada dasarnya mitigasi penanggulangan bencana 
meliputi empat aspek :  
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a. Kesiapsiagaan (preparedness) adalah upaya yang 
dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui 
pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan 
berdaya guna. (UUNo 21 Tahun 2004).  Kesiapsiagaan 
berarti mencegah dan mengurangi bencana, mengambil 
langkah-langkah untuk mengurangi dampak yang terjadi 
akibat bencana dan memastikan semua orang siap siaga 
jika bencana terjadi.  

b. Tanggap darura : apa yang dilakukan saat dan setelah 
bencana terjadi untuk menyelamatkan korban jiwa, 
mengurangi dampak penderitaan dan berhadapan 
dengan dampak langsung dengan bencana. 

c. Pemulihan setelah bencana–upaya mengembalikan 
situasi seperti semula atau mungkin menjadi lebih baik 
sebenlum bencana terjadi dengan cara membangun 
kembali masyarakat melalui cara yang sesuai dan 
memperkirakan resiko bencana di masa mendatang. 

d. Pembangunan  yang berkelanjutan, adalah upaya jangka 
panjang masyarakat untuk tumbuh dan berkembang 
dengan cara yang tepat berlanjut tanpa mengakibatkan 
bencana lainnya ataupun masalah baru. 
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BAB IV 
PERMASALAHAN LINGKUNGAN 

4.1. Pendahuluan  

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah 
yang diambil pemerintah untuk melakukan percepatan dan 
perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Meski demikian, 
tanpa rumusan kebijakan yang berwawasan lingkungan, 
pembangunan akan membawa dampak buruk pada kualitas 
lingkungan hidup. Sejalan dengan lajunya pembangunan 
nasional yang dilaksanakan permasalahan lingkungan hidup 
yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di 
sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang 
alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk 
pertambangan di hutan lindung. 

Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung 
meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak 
diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan 
dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. 
Perpindahan ibu kota baru juga salah suatu dampak yang 
berpengaruh bagi lingkungan, mengingatkan Kalimantan Timur 
memiliki wilayah hutan tropis yang begitu luas dan berperan 
sebagai paru-paru dunia. Sehingga dibutuhkan pendekatan 
pembangunan yang berbasis alam. Pemerintah harus melakukan 
penanaman pohon kembali, hingga merestorasi ekosistem hutan 
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bakau dan gambut. Tak hanya soal hutan, Kalimantan Timur 
juga memiliki banyak wilayah pertambangan.  

Kerusakan lingkungan ini salah satunya diakibatkan oleh 
operasi pertambangan yang masif di Kalimantan timur. 
“Kalimantan timur adalah provinsi yang paling banyak izin 
tambang. Lebih dari 1.404 izin usaha pertambangan mineral 
dan batu bara. Dan 48 wilayah operasi minyak bumi dan gas 
alam. Ini saja sudah menciptakan banyak masalah, mulai 
konflik, perampasan lahan, konflik masyarakat dengan 
perusahaan, pencemaran, pengrusakan hulu sungai dan lubang 
tambang. 

Pemerintah juga harus mengingat bahwa Kalimantan 
timur juga mengalami krisis lingkungan hidup, seperti 
kebakaran hutan dan lahan, lalu pada tahun ’70 pembalakan 
hutan yang cukup masif, hingga eksploitasi perkebunan kepala 
sawit pada periode 1990-2000an. Jika berbagai permasalahan 
lingkungan ini tidak dicari solusi, maka keberlanjutan 
kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini 
dikarenakan alam menjadi sumber pemenuhan segala 
kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, 
obat-obatan, estetika, dan lainnya. Kerusakan alam berarti sama 
dengan daya dukung kehidupan manusia. 

Tengok saja, rentetan peristiwa ataupun kejadian yang 
meliputi lingkungan hidup saat ini seperti; banjir, longsor, 
keterancaman hutan dan satwa juga manusia. Krisis lingkungan 
yang terjadi saat ini telah sampai pada tahap serius yang 
mengancam eksistensi planet bumi dan kehidupan para 
penghuninya. Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi 
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baik dalam lingkup global maupun nasional, sebenarnya berakar 
dari perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap 
lingkungan jika sudah rusak maka tidak ada yang mau 
disalahkan. 

Maka mari kita mulai jawab pertanyaan-pertanyaan itu. 
Pemimpin dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai ke RT, 
RW dan lurah atau kepala desa, tidak pernah fokus untuk 
mengarahkan rakyatnya tentang pengelolaan lingkungan di 
wilayah mereka masing-masing. Banyak penyebabnya. Tetapi 
yang paling dominan adalah ketidakmampuan mereka 
menangani permasalahan yang banyak dan pendekatannya 
bukan proaktif tapi reaktif. 

Sebagai misal sampah. Di setiap kota, desa dan wilayah 
yang difikirkan adalah bagaimana membuang sampah ke tempat 
pembuangan akhir (TPA) bukan bagaimana mengedukasi 

masyarakat bagaimana mengelola sampah menerapkan 4R (reuse, 

reduce, recycle, recovery). Sejumlah permasalahan lingkungan 
dijumpai di seluruh dunia saat ini dan terkhusus di Indonesia. 
Permasalahan sampah masih menempati urutan pertama. Banjir 
menyusul jadi masalah nomor dua. 

Pencemaran badan air seperti sungai, danau dan laut ada 
di peringkat ketiga. Pemanasan global ada diperingkat 
selanjutnya terbukti dengan tenggelamnya pulau-pulau dan kota-
kota di dunia. Pencemaran udara menjadi langganan tahunan 
ada di peringkat kelima. Peringkat selanjutnya adalah rusaknya 
ekosistem laut. Diikuti oleh sulitnya air bersih. Lalu, kerusakan 
hutan ada diperingkat ke delapan. Abrasi pantai ada di 
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peringkat ke sembilan. Dan, pencemaran tanah ada di peringkat 
ke-10. 

Pendidikan mestinya dirancang sebagai mesin pencetak 
manusia yang peduli dan punya wawasan lingkungan. Hanya 
kritik tajam sering dikemukakan oleh masyarakat luas bahwa 
ternyata pendidikan di negara kita dari tingkatan sekolah 
rendah sampai ke perguruan tinggi tidak banyak yang 
mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. 
Banyak yang menyalahkan kurikulum, ada juga yang 
menyalahkan porsi praktek yang lebih sedikit dibanding teori. 
Ada juga yang menyalahkan guru dan dosen yang tidak 
memberikan contoh tentang kepedulian kepada lingkungan. 

Kritik membangun dari masyarakat yang menganggap 
rendah sistem pendidikan kita harus diakui dan diterima 
dengan lapang dada. Perbaikan mesti diarahkan kepada capaian 
mata pelajaran dan atau mata kuliah di sekolah dan perguruan 
tinggi kita. Selama ini mata pelajaran dan atau mata kuliah 
diarahkan agar murid atau mahasiswa dapat mengetahui 
pengelolaan lingkungan. Mestinya, capaian mata kuliah 
diarahkan kepada menjadikan murid dan atau mahasiswa 
mampu mengelola lingkungan dengan baik. 

Untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian mata 
pelajaran atau mata kuliah menjadikan murid dan/atau 
mahasiswa mampu mengelola lingkungan diperlukan 
kelengkapan dan iklim pembelajaran yang memadai. Praktek 
pengelolaan sampah 4R mesti ada di setiap sekolah atau 
kampus. Penerapan materi ini sangat penting bagi 
pelajar/mahasiswa agar mampu menjadi pelopor di kemudian 
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hari. Pelajar/mahasiswa harus memberikan edukasi mengenai 
lingkungan terhadap kesadaran bagi seluruh warga agar paham 
akan pentingnya menjaga ekosistem lingkungan. 

4.2. Sampah dan Banjir 

Pembangunan yang dilaksanakan secara masif di sejumlah 
wilayah di Indonesia memerlukan perhatian serius dari 
pemerintah dengan melibatkan setiap komponen seperti 
masyarakat dan swasta dalam menjaga pembangunan yang 
berkelanjutan dan berkomitmen melaksanakan pembangunan 
yang berwawasan lingkungan. Sejumlah isu-isu strategis dalam 
pengelolaan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah antara 
lain:  

1. Ilegal logging, penebangan hutan secara liar dapat merusak 
keseimbangan alam, keanekaragaman hewani dan hayati 
yang ada dihutan menjadi berkurang, sumber daya air 
menurun yang berujung pada kehancuran sumber daya 
hutan berimbas kepada aspek ekonomi dan sosial 
masyarakat yang ada disekitar hutan.  

2. Pertambangan Ilegal, upaya penambangan yang dilakukan 
oleh oknum-oknum yang tidak memiliki izin dan terkadang 
mengabaikan aspek keselamatan dan tidak berwawasan 
lingkungan.  

3. Pencemaran laut, kondisi laut yang tercemar disebabkan 
oleh manusia seperti minyak tertumpah ke laut, pecemaran 
sampah organik dilaut yang menganggu ekosistem dan 
keindahan panorama laut.  

4. Alih fungsi lahan pertanian, banyak lahan produktif yang 
dikonversi menjadi area industri sehingga berpengaruh pada 
produktifitas pangan yang dihasilkan di dalam negeri.   
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Keempat isu tersebut dapat berakibat pada timbulnya 
banjir di daerah hulu sungai. Selain keempat aspek tersebut, 
penyebab banjir yang lainnya yang sering melanda Kota Medan 
dan sekitarnya adalah terjadinya penumpukan sampah di dalam 
Sungai Deli. Diperkirakan hampir 90 persen berbagai jenis 
sampah dibuang masyarakat ke Sungai Deli sehingga 
menimbulkan seringnya sungai itu meluap (Mandailing, 2016). 
Timbunan sampah yang cukup banyak di dalam Sungai Deli, ini 
kemudian mengakibatkan pendangkalan pada palung sungai 
sehingga sungai tidak mampu menampung debit air pada saat 
hujan lebat. 

Penyebab banjir lainnya adalah dikarenakan faktor alam, 
yakni terjadinya banjir besar di hulu sungai Sibolangit, 
Kabupaten Deli Serdang dan Berastagi, Kabupaten Karo yang 
mengakibatkan meluapnya secara tiba-tiba Sungai Deli mau pun 
Sungai Babura yang membelah Kota Medan. Selain itu, 
banyaknya rumah-rumah penduduk yang berdiri di bantaran 
sungai Sungai Deli, memunculkan masalah lainnya. Saluran 
parit di depan rumah penduduk juga banyak yang mengalami 
penyumbatan sehingga tidak dapat lagi berfungsi dengan baik 
ketika turun hujan. Air yang tidak tertampung parit ini 
kemudian menyebabkan terjadinya genangan hingga mencapai 
badan jalan. 

Penyebab banjir lainnya yang sering melanda kota Medan 
adalah tidak adanya pemahaman bahwa parit adalah merupakan 
saluran drainase yang harus dijaga kebersihannya. Banyak 
masyarakat yang menutup parit didepan rumah mereka atau 
lubang trotoar yang berada di pinggiran jalan dengan semen, 
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sehingga terjadi penyempitan bagi saluran pembuangan air ke 
parit. Kalau terjadi hujan lebat, warga akhirnya dibuat repot 
dengan genangan air hujan seperti kolam di badan jalan. 
Permasalahan dampak banjir menjadi lebih kritis karena banjir 
lebih parah dan adanya kemungkinan disebabkan oleh 
perubahan iklim, kerusakan sosial- ekonomi, penduduk yang 
terkena dampak, kemarahan publik dan penanganan banjir yang 
tidak optimal.  

Kota Medan adalah merupakan salah satu kota yang padat 
penduduknya. Boleh dikatakan bahwa produksi sampah sangat 
banyak setiap hari, baik sampah masyarakat maupun sampah 
industri. Sampah pada dasarnya  merupakan bahan yang 
dibuang atau yang terbuang dari suatu hasil aktifitas manusia 
maupun proses–proses alam yang dipandang tidak memiliki 
manfaat lagi. 

Terjadinya timbunan dan tumpukan sampah dipinggir 
jalan atau di lahan kosong  menjadi problematika di masyarakat  
terutama di musim hujan, karena dapat menimbulkan genangan 
air akibat saluran air tertimbun sampah, dan terjadi 
perkembangbiakan bakteri serta bibit-bibit kuman serta 
menimbulkan gejala-gejala peyakit seperti gejala demam 
berdarah (DBD). Kondisi ini membuat pemerintah dan petugas 
kebersihan mengalami kendala dalam mengatasi pengelolaan 
sampah warga.  

Selain itu, beragam jenis sampah ditemukan di dalam 
drainase, seperti kayu, batu, sampah plastik, botol-botol, kabel, 
ban bekas serta sampah-sampah lainnya (Pencawan, 2020). 
Sampah-sampah ini dapat menghambat laju air, sehingga 
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genangan air yang ada tidak dapat segera surut. Ini 
menunjukkan bahwa sampah yang dibuang sembarangan akan 

dapat berdampak pada terjadinya banjir. 

4.3. Kebakaran Hutan dan Lahan 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang 

memiliki wilayah hutan terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan 

Zaire. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa 

Indonesia dan karunia yang tak terhingga dari Tuhan Yang 

Maha Esa. Dilihat dari manfaatnya, hutan dikenal sebagai paru-

paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta 

dapat menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem 

alam. 

Hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara 

optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah 

mengalami degradasi dan deforestasi dengan munculnya fakta 

bahwa negara Indonesia dikenal sebagai negara yang 

mempunyai tingkat laju degradasi dan deforestasi tahunan 

tercepat di dunia. Sebanyak 72% dari hutan Indonesia asli telah 

musnah dengan 1,8 juta hektar hutan dirusak per tahun antara 

tahun 2000 hingga tahun 2005 dan sebuah tingkat kerusakan 

hutan sebesar 2% setiap tahunnya. 

Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan 

selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh 

dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan 

hidup menjadi terganggu. Penyebab utama kerusakan hutan 

adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena 

manusia yang menggunakan api dalam upaya pembukaan hutan 

untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan 

pertanian. Selain itu, kebakaran hutan juga didukung oleh faktor 
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alam yaitu pemanasan global, kemarau panjang yang seringkali 

dikaitkan dengan pengaruh iklim yang menjadi faktor utama 

penyebab terjadinya kebakaran hutan. 

Kebakaran hutan pada umumnya disebabkan oleh: musim 

kemarau, sumber api buatan manusia, bahan bakar. Faktor 

cuaca merupakan faktor utama penyebab terjadinya kebakaran 

hutan dan lahan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air 

tanah dan kelembapan relatif. Pada musim kemarau banyak 

bermunculan berita mengenai kebakaran hutan. Pada dasarnya, 

sebagian besar kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia.  

Hal ini disebabkan karena api dianggap sebagai alat yang 

paling efektif, murah dan cepat dalam membersihkan tapak 

penanaman. Namun yang menjadi kunci dari terjadinya 

kebakaran ini  adalah bahan bakar. Bahan bakar dianggap 

sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran hutan 

disebabkan karena jika tidak ada bahan bakar tentu saja 

meskipun datang musim kemarau dan ada yang melakukan 

penyulutan api di tempat kejadian, kebakaran tidak akan terjadi. 

Dampak kebakaran hutan dibedakan dalam dua kategori, 

yaitu dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap 

manusia. Dampaknya terhadap lingkungan adalah adanya 

perubahan pada sifat fisik tanah dan kimia tanah, menaikkan 

suhu tanah, menaikkan nilai nutrisi bagi tanaman, penurunan 

kadar organik dan nitrogen, kerusakan sifat fisik dan kimia 

tanah, dan erosi yaitu terkikisnya atau terangkutnya bagian tanah 

dari suatu tempat ketempat lain oleh media alami air, angin atau 

es. 

Dampak kebakaran terhadap manusia dibedakan dalam 

tiga sektor, yaitu dampak terhadap kesehatan, sosial, dan 
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ekonomi. Dampak kebakaran terhadap kesehatan adalah 

timbulnya infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma 

bronkial, bronkitis, pneumonia, iritasi mata dan kulit. 

Permasalahan yang terjadi pada saluran pernafasan disebabkan 

oleh banyaknya asap yang terhisap dan masuk ke dalam saluran 

pernafasan. Dampak yang paling banyak dialami oleh anak-

anak, lansia (orang tua), maupun ibu hamil. Selain itu, diduga 

kebakaran hutan ini dapat menghasilkan racun dioksin, yang 

dapat menyebabkan kanker dan kemandulan bagi wanita.   

Dampak yang terjadi terhadap kehidupan sosial adalah 

hilangnya mata pencaharian, rasa keamanan dan keharmonisan 

masyarakat lokal. Sedangkan dampak ekonomi antara lain 

meliputi dibatalkannya jadwal transportasi darat-air dan udara, 

hilangnya tumbuh-tumbuhan terutama tumbuhan yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi, biaya pengobatan masyarakat, 

turunnya produksi industri dan perkantoran, serta anjloknya 

bisnis pariwisata. 

Kebakaran hutan merupakan ancaman potensial bagi 

upaya pembangunan berkelanjutan.Dari tahun ke tahun kasus 

kebakaran di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada 

tahun 2012 terdapat 20.850 titik api (hotspot) kebakaran hutan 

di Indonesia hanya dalam kurun waktu 9 bulan (januari-

september). Angka ini mengalami peningkatan sebesar 26,7% 

dari tahun 2011 yang mencapai 16.450 titik dalam kurun waktu 

yang sama. Total 92% kebakaran terjadi di Kalimantan, 

Sumatera, dan Sulawesi serta 8% terjadi di Jawa dan Bali 

(DPRD, 2015:2). 

Adapun secara rinci jumlah titik api di daerah Sumatera 

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 2.  Rekapitulasi Titik Panas Tahunan Periode 2010-2015 

di Sumatera Selatan 

 

Sumber: UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi 

Sumatera Selatan, 2015. 

Terlalu banyak peraturan mengenai kebakaran hutan dan 

lahan yang pengimplementasiannya tidak dikoordinasikan secara 

baik. Hal ini disebabkan karena peraturan-peraturan tersebut 

disusun dan dikeluarkan pada berbagai tingkat yang berbeda, 

mulai dari Presiden sampai berbagai kementrian/departemen 

tertentu dan masing-masing propinsi. 

Sosialisasi mengenai kebijakan yang dibuat di tingkat 

nasional ke daerah-daerah seringkali tidak memadai dan 

memakan waktu yang cukup lama. Pendekatan yang dilakukan 

bersifat sektoral dan hanya terfokus pada masalah-masalah 

kebakaran hutan dan lahan. Perlu digaris bawahi, bahwa 
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kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah multi dan lintas 

sektoral. Kebijakan yang dibuat dan diputuskan harus 

disinkronisasikan dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. 

Contoh yang paling mudah adalah kebijakan dalam hal tata-guna 

lahan. Selama masyarakat yang tinggal di suatu kawasan dan 

sejak lama mengelola lahan di kawasan tersebut tidak memiliki 

hak dan dengan demikian mempunyai ‘rasa memiliki’ atas lahan 

yang dikelolanya, maka selama itupula segala usaha-usaha 

pencegahan dan pemadaman kebakaran di lahan tersebut tidak 

akan berjalan dengan baik. 

Besarnya benturan kepentingan dan minat antara berbagai 

pihak yang terlibat dalam hal pemanfaatan lahan dan 

sumberdaya alam menjadi alasan sulitnya mengendalikan 

kebakaran hutan. Terkait dengan hal ini, pemerintah 

merumuskan strategi koordinasi dengan pendekatan birokratif 

melalui Instruksi Presiden  (Inpres) Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan yang diperbarui dengan  Inpres Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan.  Persoalan pengendalian Karhutla juga menjadi penting 

saat diproyeksikan dengan penerapan Undang-undang (UU) 

Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana 

urusan kehutanan di tingkat kabupaten ditarik ke tingkat 

provinsi kecuali urusan taman hutan raya.    

4.4. Limbah 

Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan 

lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga 

mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana 
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mestinya (Soedjono, 1979). Pencemaran lingkungan memiliki 

dampak terhadap kesehatan, estetika, kerugian ekonomi, dan 

terganggunya ekosistem alami (Rahmadi, 2011). 

Ada banyak macam limbah yang terdapat di sekitar 

lingkungan kita, secara garis besar seperti limbah organik dan 

limbah non organik. Dalam jangka panjang limbah non organik 

seperti limbah plastik akan menjadi permasalahan yang harus 

mendapat penanganan khusus sehingga limbah plastik tersebut 

sesungguhnya jika dapat dikelola dengan cara dan metoda yang 

benar, maka dapat membantu dan sekaligus mencegah 

permasalahan yang mungkin saja terjadi yaitu seperti 

mengurangi kerusakan lingkungan yang tentunya dapat 

mengancam lingkungan dimana masyarakat tinggal. 

Limbah yang berasal dari rumah sakit atau limbah 

berbahaya (B3) lainnya juga dapat sangat membahayakan bagi 

manusia yang secara langsung terkontaminasi oleh perangkat-

perangkat bekas tersebut, dimana ketika dipegang tanpa 

menggunakan alat pelindung (proteksi) ketika menangani 

limbah-limbah tersebut. Sebagai contoh, operator kebersihan 

atau pemulung dimana mereka bekerja untuk memungut limbah 

plastik rumah sakit atau limbah berbahaya (B3) seperti plastik 

bekas infus, dan wadah-wadah bekas lainnya. Hal ini 

dimungkinkan karena umumnya pemulung tidak memakai alat 

pelindung (personal protective equipment) seperti sepatu bot, 

sarung tangan dan pelindung lainnya yang dapat mencegah 

mereka dari bahaya yang dapat berbahaya bagi kesehatan 

mereka. 

Problem limbah di kota bukanlah masalah baru karena 

sudah merupakan bagian dari konsekuensi, baik konsekuensi  
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dari  pertumbuhan dan perkembangan perkotaan, juga 

konsekuensi  dari  makin banyaknya rumah tangga di  perkotaan 

yang  melakukan berbagai  aktivitas  industri  berskala  rumah 

tangga  yang  menghasilkan berbagai bentuk limbah. Setiap 

individu di kota menghasilkan limbah rata-rata 0,50-0,65 kg per 

orang per hari dengan kepadatan 200 kg/m
3 

(Purwasasmita, 

2005). Pengelolaan limbah sangat terkait dengan aspek 

kesehatan masyarakat.  Pengelolaan  limbah  yang  tidak  benar  

bisa  memicu  bencana  bagi  kesehatan,  polusi  udara, 

pencemaran air, dan hambatan bagi kegiatan kota (Tiwow, dkk., 

2003). 

Mayoritas limbah kota berbahan organik yang  

biodegradable (60-75%)  yang  berasal  dari  berbagai sumber.  

Jenis ini jika dibiarkan atau terlambat  diolah akan membau.  

Biaya  utama penanganan limbah kota diprediksi yaitu 50% 

untuk pengumpulan atau angkutan, 40% untuk pembuangan 

dan 10% untuk daur ulang sehingga  biaya  yang  harus  

ditanggung  setiap  keluarga  pertahun  mencapai  kisaran  nilai  

yang  tidak  kecil. Mengolah limbah kota harus melibatkan 

semua lapisan masyarakat (Amron, 2007).  

Pengelolaan limbah kota hingga tuntas, tidak saja 

memerlukan teknik pengolahan limbah berskala besar yang 

butuh padat modal, tapi juga secara bersamaan butuh proses 

penerapan teknik pengolahan limbah berskala kecil yang bisa 

terdistribusi dalam jumlah banyak sehingga dapat mengurangi 

beban limbah secara terpusat dan menjadi sarana penting bagi  

pemeliharaan praktik budaya mengolah limbah secara lebih 

mandiri,  yang akan menjadi basis ketahanan ekosistem pada 

saat unit berskala besar mengalami gangguan (Purwanto, 2002). 
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Dampak negatif  pencemaran tidak hanya  memicu nilai  

kerugian  ekonomis  dan ekologis,  tapi  juga membahayakan 

kesehatan. Tingginya jumlah penduduk di perkotaan, 

mengakibatkan limbah padat-cair kian meningkat. Kontribusi 

pencemar organik oleh limbah cair dari manusia telah mencapai 

50%-75% dari limbah cair total dan ada kecenderungan terus 

meningkat. Diprediksi paling banyak hanya 60%-70% yang bisa 

terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh institusi 

yang bertanggung jawab masalah kebersihan, misalnya Dinas 

Kebersihan (Nasir et al., 2011). Limbah yang tak terangkut 

ditangani swadaya atau tercecer dan secara sistematis terbuang 

ke mana saja. 
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BAB V 

MANAJEMEN SANITASI 

5.1. Pendahuluan 

Upaya kesehatan lingkungan merupakan salah satu cara 

yang dilakukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang 

sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan 

bahwa Lingkungan sehat yang dimaksud mencakup lingkungan 

permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan 

fasilitas umum.  

Sanitasi dasar adalah syarat kesehatan lingkungan minimal 

yang harus dipunyai oleh setiap keluarga untuk memenuhi 

keperluan sehari-hari. Ruang lingkup sanitasi dasar yakni sarana 

penyediaan air bersih, sarana jamban keluarga, sarana 

pembuangan sampah, dan sarana pembuangan air limbah. 

Pembangunan sanitasi saat ini sudah menjadi bagian penting 

baik di tingkat kota maupun ke wilayah pedesaan.  

Berdasarkan hasil kajian terkait ketersediaan sanitasi, 

masyarakat yang tidak memiliki jamban akan melakukan 

aktivitas buang air besar ke sungai. Hal ini dikarenakan rumah 

responden yang sempit sehingga tidak ada ruang yang cukup 

untuk dibangun jamban, bahkan ada beberapa responden yang 

tidak memiliki kamar mandi sehingga aktivitas mandi, cuci 

pakaian dan kakus dilakukan di sungai. Masalah ekonomi juga 

merupakan salah satu faktor masyarakat tidak memiliki jamban. 

Berdasarkan hasil penelitian 67,5% masyarakat berpenghasilan 
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kurang dari Rp 500.000,00 sehingga penghasilan tersebut hanya 

cukup digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (Ningrum, 2013). 

Menurut Suparmin (2002) air limbah rumah tangga terdiri 

dari 3 fraksi penting salah satunya adalah tinja. Tinja merupakan 

fraksi yang paling berbahaya karena di dalamnya mengandung 

mikroba patogen, karena tinja atau kotoran manusia merupakan 

media sebagai tempat berkembang dan berinduknya bibit 

penyakit menular (misal kuman/bakteri, virus dan cacing).  

Menurut Suriawiria (1996), salah satu cara pengelolaan 

tinja manusia adalah dengan menggunakan tangki septik (septic 

tank) dan resapannya. Dengan cara ini maka buangan yang 

masuk ke dalam bejana/tangki akan mengendap, terpisah antara 

benda cair dengan benda padatannya. Benda padatan yang 

mengendap di dasar tangki dalam keadaan tanpa udara, akan 

diproses secara anaerobic oleh bakteri sehingga kandungan 

organik di dalamnya akan terurai.  

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait permasalahan 

air minum, higiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil Risert 

Kesehatan Dasar tahun 2010 menunjukkan penduduk yang 

melakukan BAB numpang di tetangga sebesar 6,7%, 

menngunakan jamban tidak sehat 25% dan 17,7% BAB 

disembarang tempat. Ini menunjukkan betapa rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan sanitasi di 

lingkungannya. 

5.2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan 

yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan 

standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi 
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kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup: pasokan air 

yang bersih dan aman; pembuangan limbah dari hewan, 

manusia dan industri yang efisien; perlindungan makanan dari 

kontaminasi biologi dan kimia; udara yang bersih dan aman; 

rumah yang bersih dan aman (Bagja Waluyo, 2012: 45). Upaya-

upaya untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang baik adalah 

sebagai berikut (Bagja Waluyo, 2012: 57-61):  

1) Mengembangkan kebiasaan atau perilaku hidup sehat; 

Terjangkitnya penyakit seperti diare diakibatkan oleh 

kebiasaan hidup yang tidak sehat. Kebiasaan yang dimaksud 

adalah tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, 

buang air besar atau kecil sembarangan, minum air yang 

belum dimasak secara benar dan lain-lain. 

2) Membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin; 

Ruangan dalam rumah dapat menimbulkan berbagai 

penyakit jika tidak secara rutin dibersihkan. Perlengkapan 

rumah seperti karpet dan kursi berpotensi menjadi tempat 

mengendapnya debu. Debu yang mengendap dan kemudian 

beterbangan di dalam ruangan dapat menimbulkan penyakit 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Debu juga dapat 

berfungsi sebagai media tempat menempelnya bakteri atau 

virus yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Ruangan 

yang tidak bersih dan rapi juga dapat mengundang masuknya 

lalat, nyamuk dan tikus masuk ke dalam ruangan. Padahal 

keduanya dapat menjadi vektor pembawa penyakit.  

3) Membersihkan kamar mandi dan toilet; Kamar mandi dan 

toilet merupakan bagian dari rumah yang paling kondusif 

untuk dijadikan tempat perkembangbiakan berbagai jenis 

organisme penyebab dan pembawa penyakit. Lantai kamar 

mandi yang senantiasa lembab atau bahkan basah 
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merupakan tempat yang cocok bagi berkembangnya bakteri 

atau mikroorganisme penyebab berbagai penyakit. Karena 

itu, kamar mandi dan toilet harus lebih sering dibersihkan 

dibanding ruangan lainnya.  

4) Menguras, menutup dan menimbun (3M); Bak atau tempat 

penampungan air dapat menjadi tempat yang sangat baik 

bagi perkembangbiakan nyamuk. Karena itu, bak dan 

tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras 

secara rutin minimal satu minggu sekali. Tempat 

penampungan air diupayakan selalu tertutup. Menutup 

tempat penyimpanan air dapat mencegah 

perkembangbiakan nyamuk. Menutup tempat 

penampungan air juga mencegah masuknya organisme 

lainnya yang dapat menimbulkan penyakit seperti tikus dan 

kecoa. Aktivitas menimbun dilakukan agar barang-barang di 

lingkungan tidak dijadikan sarang atau tempat 

perkembangbiakan organisme yang merugikan kesehatan. 

Kaleng, ban bekas, plastik, dan lain-lain sebaliknya ditimbun 

jika tidak akan dipakai lagi.  

5) Tidak membiarkan adanya air yang tergenang; Genangan air 

seringkali dianggap tidak membahayakan. Padahal, genangan 

air yang dibiarkan lama, terutama pada musim hujan dapat 

menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Karena itu, 

barang-barang bekas yang sedianya dapat menampung air 

seperti botol, kaleng, ban bekas sebaiknya dikubur atau 

dihancurkan.  

6) Membersihkan saluran pembuangan air; Air bekas mencuci, 

mandi, masak, dan air dari kakus akan masuk ke saluran 

pembuangan. Saluran tersebut biasanya terbuka dan air yang 

mengalir sangat kotor dari limbah cair maupun sampah. Jika 
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dibiarkan, tempat tersebut menjadi sumber berbagai jenis 

penyakit dari organisme yang hidup di dalamnya. Karena itu, 

secara individu maupun bersama-sama dengan warga 

masyarakat lainnya, secara rutin saluran tersebut harus 

dibersihkan.  

7) Menggunakan air yang bersih; Air menjadi salah satu 

komponen penting dalam kaitannya dengan kesehatan. 

Namun, sebagian masyarakat kita masih menggunakan air 

yang tidak bersih untuk keperluan mencuci dan mandi serta 

memasak maupun minum. Selain itu, proses masak yang 

tidak sempurna juga dapat menyebabkan penyakit. Karena 

itu, tidak heran jika banyak penyakit yang muncul karena 

faktor air. 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah 

pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi 

melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan. Prinsip 

pendekatan STBM adalah keterpaduan antara komponen 

peningkatan kebutuhan (demand), perbaikan penyediaan 

(supply) sanitasi dan penciptaan lingkungan yang mendukung, 

namun pelaksanaannya perlu dipertimbangkan komponen 

pendukung lainnya seperti strategi pembiayaan, metoda 

pemantauan dan pengelolaan pengetahuan/informasi sebagai 

media pembelajaran. ujuan STBM adalah untuk mencapai 

kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku higiene dan 

sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi 3 

komponen yaitu penciptaan lingkungan yang mendukung, 

peningkatan kebutuhan sanitasi, peningkatan penyediaan sanitasi 

dan pengembangan inovasi sesuai dengan konteks wilayah.  
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Penyelenggaraan STBM dilakukan secara mandiri oleh 

masyarakat. STBM terdiri dari 5 pilar yaitu:  

1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop-BABs), adalah 

kondisi setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi 

melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang 

berpotensi menularkan penyakit. Perilaku Stop-BABs 

diikuti dengan pemanfaatan sarana sanitasi yang saniter 

berupa jamban sehat  

2) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), adalah perilaku cuci 

tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. 

Sarana CTPS harus memiliki kriteria utama yaitu air bersih 

yang dapat dialirkan, sabun dan penampungan atau saluran 

air limbah yang aman.  

3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga 

(PAMM-RT), adalah melakukan kegiatan mengelola air 

minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki 

dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan 

digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan 

prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan 

makanan di rumah tangga.  

4) Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PS-RT), adalah 

melakukan kegiatan pengelolaan sampah di rumah tangga 

dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai 

ulang dan mendaur ulang. Tujuan dari pengamanan sampah 

rumah tangga yaitu untuk menghindari penyimpanan 

sampah rumah tangga dengan segera menangani sampah.  

5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT), 

adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di 

rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar 

mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu 
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kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang 

mampu memutus mata rantai penularan penyakit. Proses 

pengamanan limbah cair yang aman pada tingkat rumah 

tangga untuk menghindari terjadinya genangan air limbah 

yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. 

Program stop-BABs merupakan suatu kondisi ketika 

setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan 

perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi 

menyebarkan penyakit dengan dapat mengakses jamban. Syarat 

Jamban Sehat, antara lain: tidak mencemari sumber air minum, 

letak lubang penampung berjarak 10-15 meter dari sumber air 

minum; tidak berbau dan tinja tidak dapat dijamah oleh 

serangga maupun tikus; cukup luas dan landai/miring ke arah 

lubang jongkok sehingga tidak mencemari tanah di sekitarnya; 

mudah dibersihkan dan aman penggunannya; dilengkapi 

dinding dan atap pelindung, dinding kedap air dan berwarna; 

cukup penerangan; lantai kedap air; serta ventilasi cukup baik 

dengan tersedianya air dan alat pembersih. 

Pelaksanaan program STBM dimulai dari pilar pertama 

yaitu Stop-BABs yang merupakan pintu masuk sanitasi total dan 

merupakan upaya memutuskan rantai kontaminasi  kotoran 

manusia terhadap air baku minum, makan dan lainnya. STBM 

menggunakan pendekatan yang mengubah perilaku hygiene dan 

sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara 

pemicuan. Dengan metode pemicuan, STBM diharapkan dapat 

merubah perilaku kelompok masyarakat dalam upaya 

memperbaiki keadaan sanitasi lingkungan mereka, sehingga 

tercapai kondisi Open Defecation Free (ODF), pada suatu 

komunitas atau Desa. Suatu Desa dikatakan ODF jika 100% 
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penduduk desa tersebut mempunyai akses BAB di jamban 

sehat. 

Program STBM dilaksanakan melalui proses 

pelembagaan 3 (tiga) komponen sanitasi total yang merupakan 

satu kesatuan yang saling memengaruhi yaitu: Penciptaan 

lingkungan yang kondusif; Peningkatan kebutuhan dan 

permintaan sanitasi; dan Peningkatan penyediaan sanitasi. 

Pemerintah dalam hal ini terus berupaya meningkatkan 

aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi 

yang memadai melalui  kerjasama  pendanaan dengan pihak 

lain, seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), swasta (investasi langsung maupun Corporate Social 

Responsibility) dan masyarakat. 

5.3. Perilaku Masyarakat Hidup Bersih 

Perilaku Buang Air Besar sembarangan (BABs) atau open 

defecation termasuk salah satu perilaku yang tidak sehat. BABs 

adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja diladang, 

hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya 

dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, 

udara, dan air (Mukherjee, 2011). Sanitasi,  personal higiene 

dan lingkungan yang buruk berkaitan dengan penularan 

beberapa penyakit infeksi yaitu diare, kolera, typhoid fever, dan 

paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing tambang ascariasis, 

Hepatitis A dan E, penyakit kulit, trakhoma, malnutrisi dan  

penyakit yang  berhubungan dengan malnutrisi (Cairncross, 

2013). Prevalensi penyakit akibat sanitasi yang  buruk di 

Indonesia adalah penyakit diare (72%), cacingan (0,85%), 

scabies (23%), trakhoma (0,14%), hepatitis-A (0,57%), hepatitis-

E (0,02%), dan malnutrisi (2,5%) sedangkan kasus kematian 
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akibat sanitasi buruk adalah diare (46%), cacingan (0,1%), 

scabies (1,1%), hepatitis-A (1,4%), dan hepatitis-E (0,04%) 

(WSP-EAP, 2008). 

Salah satu penyebab masih adanya timbul penyakit adalah 

rendahnya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat 

(PHBS). PHBS berkaitan dengan sikap, motivasi dan 

keterampilan dalam mengembangkan kesehatan pada 

lingkungan masyarakat. PHBS ditujukan untuk meningkatkan 

mutu kesehatan masyarakat dalam mengembangkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Kesehatan masyarakat dipandang 

sebagai faktor penunjang keberhasilan pembangunan bangsa. 

Oleh karena itu, penting untuk direalisasikan oleh seluruh 

masyarakat. 

PHBS ditandai dengan kondisi masyarakat yang 

berkarakter, berperilaku sehat, dan hidup dalam lingkungan 

yang sehat, serta memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai hidup 

sehat yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku produktif 

dan pro-aktif untuk memelihara kesehatan, mencegah resiko 

terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta 

berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat (Indriwati, 

2015). Oleh karena itu, pemerintah melalui dinas kesehatan 

membuat perencanaan terkait upaya masyarakat untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat, yang meliputi empat 

tahapan rangkaian perubahan perilaku, antara lain dari BABs 

menuju stop-BABs, berlanjut kepada penanaman perilaku 

higienis lainnya (cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minun 

dan makanan yang memenuhi syarat, penanganan sampah 

rumah tangga, dan penanganan limbah cair rumah tangga), dam 

yang terakhir adalah tercapainya program sanitasi total di 
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masyarakat. Tahapan perubahan perilaku ini dinyatakan 

sebagaimana diagram 5.1 berikut.  

 

Gambar 5.1. Rangkaian Capaian Perilaku Masyarakat  

 

5.4. Pengelolaan Sanitasi 

Program STBM dilaksanakan melalui proses 

pelembagaan 3 (tiga) komponen sanitasi total yang merupakan 

satu kesatuan yang saling memengaruhi yaitu: Penciptaan 

lingkungan yang kondusif; Peningkatan kebutuhan dan permint 

aan sanitasi; dan Peningkatan penyediaan sanitasi. 
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A. Penciptaan  Lingkungan yang Kondusif  

Komponen ini mencakup advokasi kepada para 

pemimpin Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku 

kepentingan dalam membangun komitmen bersama untuk 

melembagakan kegiatan pendekatan STBM  yang diharapkan 

akan menghasilkan: 

1) Komitmen pemerintah daerah menyediakan sumber daya 

untuk melaksanakan pendekatan  STBM  menyediakan 

anggaran untuk penguatan intitusi;  

2) Kebijakan dan peraturan daerah mengenai program sanitasi 

seperti SK Bupati, Perda, RPJMP, Renstra, dan lain-lain; 

3) Terbentuknya lembaga koordinasi yang mengarus-utamakan 

sektor sanitasi, menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi 

daerah, koordinasi sumber daya dari pemerintah maupun 

non-pemerintah;  

4) Adanya tenaga fasilita tor, pelatih STBM dan kegiatan 

peningkatan kapasitas; 

5) Adanya sistem pemantauan hasil kinerja dan proses 

pengelolaan pembelajaran. 

B. Peningkatan Kebutuhan dan Permintaan Sanitasi  

Komponen peningkatan kebutuhan sanitasi merupakan 

upaya sistematis untuk mendapatkan perubahan perilaku yang 

higienis dan saniter, berupa : 

1) Pemicuan perubahan perilaku; 

2) Promosi dan kampanye perubahan perilaku higiene dan 

sanitasi secara langsung; 

3) Penyampaian pesan melalui media massa dan media 

komunikasi lainnya; 
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4) Mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan 

perilaku; 

5) Memfasilitasi terbentuknya komite/tim kerja  masyarakat; 

6) Mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap 

masyarakat/institusi melalui mekanisme kompetisi dan 

benchmark kinerja daerah. 

 

C. Peningkatan Penyediaan Sanitasi 

Peningkatan penyediaan sanitasi yang secara khusus 

diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak 

dalam rangka membuka dan mengembangkan  pasar sanitasi 

perdesaan, yaitu : 

1) Mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai 

kebutuhan dan terjangkau; 

2) Menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi 

perdesaan; 

3) Mengembangkan kapasitas pelaku pasar sanitasi termasuk 

wirausaha sanitasi lokal; 

4) Mempromosikan pelaku usaha sanitasi dalam rangka 

memberikan akses pelaku usaha sanitasi lokal ke potensi 

pasar (permintaan) sanitasi on site 

Pemerintah menyiapkan perangkat dalam upaya 

mengoperasionalkan kebijakan nasional STBM dan 

memfasilitasi penyediaan sumber daya termasuk pendanaan 

yang mendukung peningkatan kapasitas pengembangan 

pendekatan STBM melalui berbagai alternatif pendanaan, 

meningkatkatkan kapasitas dan perangkat sistim monitoring,  

menyebar-luaskan dan memfasilitasi produk pengetahuan dan 
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pembelajaran dan penciptaan sistim insentif. Adapun tugas dan 

fungsi lembaga pemerintah dalam pelaksanaan STBM dapat 

dilihat pada gambar 5.2 berikut.  

 

Gambar 5.2. Rangkaian Kerja Pelaksanaan STBM 

Keterlibatan pemangku kepentingan lainnya (donor, LSM, 

swasta, institusi pendidikan, institusi agama, dll) mendukung 

upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 

program STBM berupa dukungan pembiayaan, advokasi, dan 

bantuan teknis. Dukungan yang dilakukan oleh lembaga non 

pemerintah ini dapat dilakukan di berbagai tingkatan 

pemerintahan maupun tahapan pelaksanaan, sesuai dengan 

keberadaan dan kapasitas dari pemangku kepentingan. Skema 

mekanisme dan koordinasi dalam pelaksanaan STBM dapat 

dilihat pada gambar 5.3. 

Dukungan tersebut wajib dikoordinasikan dengan 

Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun lembaga koordinasi di 

wilayah setempat agar sejalan serta bersinergi dengan kebijakan 
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dan strategi nasional STBM. Peran masyarakat adalah sebagai 

pelaku utama, motivator dan fasilitator STBM dalam 

penyusunan rencana aksi, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi rencana aksi yang telah tersusun. 

 
Gambar 5.3. Mekanisme dan Koordinasi Pengelolaan STBM 

5.5. Sanitasi Rumah Sakit 

Sanitasi rumah sakit adalah upaya  kesehatan lingkungan 

rumah sakit. Sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah 

berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan 

mata rantai dari sumber. Sanitasi merupakan usaha kesehatan 

masyarakat yang menitikberatkan pada penguasaan terhadap 

berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat 

kesehatan.  



 

Pemukiman Kumuh | 101  

Sanitasi RS sering kali dianggap hanyalah merupakan 

upaya pemborosan dan tidak berkaitan langsung dengan 

pelayanan kesehatan di RS. Sehingga seringkali dengan dalih 

kurangnya dana pembangunan dan pemeliharaan, ada RS yang 

tidak memiliki sarana pemeliharaan sanitasi, bahkan cenderung 

mengabaikan masalah sanitasi. Mereka lebih mengutamakan 

kelengkapan alat-alat kedokteran dan ketenagaan yang 

spesialistik. Di lain pihak dengan masuknya modal asing dan 

swasta dalam bidang perumah-sakitan kini banyak RS berlomba-

lomba untuk menampilkan citranya melalui kementerengan 

gedung, kecanggihan peralatan kedokteran serta tenaga dokter 

spesialis yang qualified, tetapi kurang memperhatikan aspek 

sanitasi. 

Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang di 

dalamnya terdapat bangunan, peralatan, manusia (petugas, 

pasien dan pengunjung) dan kegiatan pelayanan kesehatan, 

ternyata di samping dapat menghasilkan dampak positif berupa 

produk pelayanan kesehatan yang baik terhadap pasien, juga 

dapat menimbulkan dampak negatif berupa pengaruh buruk 

kepada manusia seperti pencemaran lingkungan, sumber 

penularan penyakit dan menghambat proses penyembuhan dan 

pemulihan penderita. Untuk itu sanitasi RS diarahkan untuk 

mengawasi faktor-faktor tersebut agar tidak membahayakan. 

lingkup sanitasi RS menjadi luas mencakup upaya-upaya yang 

bersifat fisik seperti pembangunan sarana pengolahan air 

limbah, penyediaan air bersih, fasilitas cuci tangan, masker, 

fasilitas pembuangan sampah, serta upaya non fisik seperti 

pemeriksaan, pengawasan, penyuluhan, dan pelatihan.   
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Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan 

dari kegiatan rumah sakit, dapat dalam bentuk padat, cair dan 

gas. Limbah padat rumah sakit yang berbentuk padat adalah 

limbah yang dihasilkan rumah sakit sebagai akibat kegiatan yang 

dilakukannya. Limbah padat rumah sakit dibedakan dalam dua 

jenis, yaitu limbah medis padat dan non-medis. 

Untuk meminimalisasi limbah yang dihasilkan rumah 

sakit, setiap rumah sakit harus melakukan reduksi limbah 

dimulai dari sumber. Setiap rumah sakit harus mengelola dan 

mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan 

beracun. Limbah yang dihasilkan rumah sakit harus dilakukan 

pemilahan, pewadahan, serta pemanfaatan kembali dan daur 

ulang. Limbah yang ada harus dikumpulkan sebelum diangkut 

dan disimpan pada tempat pembuangan limbah medis padat di 

lingkungan rumah sakit. Limbah yang telah terkumpul di tempat 

penyimpanan perlu dikemas sedemikian rupa sehingga tidak 

mencemari lingkungan dan pada akhirnya diangkut ke luar 

Rumah Sakit. 

Limbah medis padat tidak diperbolehkan dibuang 

langsung ke tempat pembuangan akhir limbah domestik 

sebelum dinyatakan aman bagi kesehatan. Cara dan teknologi 

pengolahan atau pemusnahan limbah medis padat perlu 

disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan jenis limbah 

medis padat yang ada, baik dengan pemanasan menggunakan 

otoklaf atau dengan pembakaran menggunakan insinerator. 

Pewadahan limbah padat non-medis harus dipisahkan dari 

limbah medis padat dan ditampung dalam kantong plastik warna 

hitam. Tempat pewadahan setiap tempat pewadahan limbah 

padat harus dilapisi kantong plastik warna hitam sebagai 
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pembungkus limbah padat dengan lambang "domestik" warna 

putih. Bila kepadatan lalat di sekitar tempat limbah padat 

melebihi 2 (dua) ekor per-block grill, perlu dilakukan 

pengendalian lalat. 

Upaya penyehatan lingkungan rumah sakit meliputi 

kegiatan-kegiatan yang kompleks sehingga memerlukan 

penanganan secara lintas program dan lintas sektor serta 

berdimensi multi disiplin. Untuk itu, diperlukan tenaga dengan 

kualifikasi sebagai berikut : 

1) Penanggung jawab kesehatan lingkungan di rumah sakit 

kelas A dan B (rumah sakit pemerintah) dan yang setingkat 

adalh seorang tenaga yang memiliki kualifikasi sanitarian 

serendah-rendahnya berijazah sarjana (S1) di bidang 

kesehatan lingkungan, teknik lingkungan, biologi, teknik 

kimia, dan teknik sipil.  

2) Penanggung jawab kesehatan lingkungan di rumah sakit 

kelas C dan D (rumah sakit pemerintah) dan yang setingkat 

adalah seorang tenaga yang memiliki kualifikasi sanitarian 

serendah-rendahnya berijazah diploma (D3)  di bidang 

kesehatan lingkungan.  

3) Rumah sakit pemerintah maupun swasta yang sebagian 

kegiatan kesehatan lingkungannya dilaksanakan oleh pihak 

ketiga, maka tenaganya harus berpendidikan sanitarian dan 

telah megikuti pelatihan khusus di bidang kesehatan 

lingkungan rumah sakit yang diselenggarakan oleh 

pemerintah atau badan lain sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku.  

4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, 

diusahaan mengikuti pelatihan khusus di bdaing kesehatan 

lingkungan rumah sakit yang diselenggarakan oleh 

pemerintah atau pihak lain terkait sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB VI 

PENATAAN LINGKUNGAN PADA 

PEMUKIMAN KUMUH 

6.1. Pendahuluan  

Pertumbuhan penduduk dan migrasi desa-kota yang terus 

meningkat merupakan penyebab utama terciptanya pemukiman 

kumuh. Pertumbuhan sektor perekonomian pada sebuah kota 

memicu timbulnya arus urbanisasi yang akhirnya menimbulkan 

permasalahan pada sektor perumahan dan pemukiman. 

Berbagai faktor tentunya yang mendasari mereka melakukan 

perpindahan. Seperti halnya yang terjadi di komunitas pemulung 

di daerah perkotaan. Wilayahnya ada di bantaran sungai 

menjadikan permasalahan tersendiri.  

Perilaku yang kurang sehat, adanya kumpulan sampah 

hasil memulung di lingkungan dan banjir yang terkadang 

mendekati permukiman memperparah keadaan yang ada. 

Sungai menjadi tempat untuk mandi cuci, buang air besar juga 

pembuangan sampah domestik dari rumah tangga. Pola tatanan 

rumah warga permukiman yang tidak teratur dan jenis bangunan 

non permanen digunakan sebagi tempat tinggal.  

Ironisnya walaupun dengan kondisi  yang sedemikian rupa 

warga permukiman masih tetap bertahan dan tinggal di 

permukiman. Hal ini karena adanya serangkaian kegiatan dalam 

mengolah dan menciptakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan tempat tinggal. Dengan adanya hal itu, menyebabkan 

juga terjadinya perubahan-perubahan tata ruang pada 

lingkungannya. Maka perlu adanya penangan secara 

komprehenshif terhadap kehidupan komunitas pemulung yang 

bertempat tinggal di kawasan bantaran sungai. 
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6.2. Model Penataan Lingkungan Kumuh 

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah proses 

sistematis dalam evaluasi dampak lingkungan hidup yang 

diprakirakan akan terjadi akibat pelaksanaan kebijakan, rencana 

atau program (KRP) yang dilakukan pada tahap awal dari suatu 

proses pengambilan keputusan kegiatan pembangunan selain 

pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan sosial (Asdak, 2012). 

KLHS merupakan bagian dari keseluruhan kajian 

lingkungan hidup (environmental assessments), dimana dalam 

konteks proses pengambilan keputusan pembangunan, dimulai 

dari perumusan kebijakan, rencana, dan program. Di dalam 

penyelenggaraan KLHS tidak hanya elemen partisipasi 

masyarakat yang disentuh tetapi juga persoalan transparansi dan 

akuntabilitas. Sebab yang dituju KLHS pada hakekatnya adalah 

lahirnya kebijakan, rencana dan program yang 

mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. 

Permukiman merupakan bagian darlingkungan hidup, 

yakni lingkungan hidup dluar kawasan lindung, baik yang 

berupakawasan perkotaan maupun pedesaan yangberfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggaatau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatayang mendukung peri kehidupan dan 

penghidupan (Romadona, 2011). Secara luas permukimadapat 

diartikan sebagai tempat tinggal atau segala sesuatu yang 

berkaitan dengan tempat tinggal.  

Pembangunan perumahan danpermukiman sebagai 

kegiatan yang berkelanjutan memerlukan dukungan sumber 

daya pendukung, baik ruang dan lingkungan, alam, kelembagaan 

dan finansial, maupun sumberdaya lainnya secara memadai. 

Selain hal itu, kesehatan penduduk juga penting dalam 

pembangunan berkelanjutan karena keduanya tidak mungkin 

terpisahkan. Manusia sebagai pusat perhatian dari pembangunan 

berkelanjutan harus dapat hidup secara sehat dan produktif, 

serta selaras dengan alam.  
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Permukiman yang dibangun oleh penduduk di suatu 

kawasan tergantung kepada kondisi lingkungan dikawasan 

tersebut. Pola-pola pemukiman disetiap wilayah memiliki ciri 

tersendiri. Menurut Jayadinata dalam Widyastomo (2011) pola 

permukiman merupakan lingkup penyebaran daerah tempat 

tinggal menurut keadaan geografi (fisik) tertentu, seperti 

permukiman sepanjang pantai, laut, aliran sungai dan jalan yang 

biasanya berbentuk linear.  

Kemudian menurut Yodohusodo dalam Widyastomo 

(2011) terdapat 3 (tiga) pola permukiman, yaitu: pertama, 

perumahan yang direncanakan dengan baik dan dibangun 

dengan baik dan teratur rapi serta memiliki prasarana, utilitas 

dan fasilitas yang cukup baik. Kedua, perumahan yang 

berkembang tanpa direncanakan terlebih dahulu. Ketiga, 

perumahan yang tidak sepenuhnya direncanakan dengan baik. 

Dilihat dari polanya dibedakan antar dua tipe utama, yaitu tipe 

kampung dan tipe perumahan liar. Tipe pertama jalan utama 

dan di kiri-kanan jalan dibangun rumah yang baik dan teratur.  

Namun, ditengah dan belakang, tumbuh rumah-rumah 

tipe kedua yaitu rumah-rumah yang tidak teratur. Perbedaan 

diantara keduanya adalah pada status pembangunan rumahnya. 

Rumah kampung dibangun di atas tanah yang telah dimiliki, 

disewa / dipinjam dari pemiliknya. Pembangunan rumah di 

kampung dilakukan dengan seizin pemilik tanahnya. Sedangkan 

rumah-rumah di perumahan liar dibangun secara illegal, tanpa 

setahu dan seizin pemilik tanahnya. Rumah kampung ada yang 

memiliki izin dan ada yang tidak dari pemilik lahan. 

Lingkungan permukiman yang terbatas, sempit dan 

terisolir menyebabkan terjadinya suatu tatanan sosial budaya 

yang berbeda dari warga sekitar. Masyarakat dalam golongan 

besar atau kecil terdiri dari eberapa manusia yang dengan atau 

karena sendirinya bertalian secara golongan merupakan sistem 

sosial yang mempengaruhi satu sama lain (Soekanto, 1993). 
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Permukiman di sepanjang sungai cenderung 

mengakibatkan terhambatnya aliran sungai karena banyaknya 

sampah domestik yang dibuang ke badan sungai sehingga 

mengakibatkan berkurangnya daya tampung sungai untuk 

mengalirkan air yang datang akibat curah hujan yang tinggi 

didaerah hulu. Manusia secara alamiah memiliki kecenderungan 

untuk memanfaatkan potensi yang ada pada sungai untuk 

kepentingannya (Suganda, 2009). Pada skala yang lebih makro, 

kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk memiliki 

tempat tinggal yang selanjutnya memunculkan terjadinya 

permukiman di sekitar bantaran sungai. 

Menurut Rachman, Kiswara, dan Prasetyo (2018), bahwa 

dalam penataan lingkungan kumuh harus memperhatikan lima 

aspek, yaitu: tray aerasi, IPAL komunal, kolam sanita, 

biodigester dan sumur resapan. Tray Aerasi merupakan instalasi 

pengolahan air bersih yang ditempatkan pada masing-masing 

blok hunian. Sumber air baku berasal dari sumur bor yang 

diolah menjadi air bersih menggunakan instalasi tray aerasi 

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 6.1. Air bersih hasil 

pengolahan ditampung pada bak penampungan air bawah, 

kemudian dinaikkan ke bak penampungan atas untuk 

didistribusikan kepada masing-masing unit hunian dengan 

mengandalkan prinsip gravitasi.  

Adapun terkait limbah rumah tangga yang dihasilkan 

dapat diolah dengan instalasi IPAL komunal, yaitu 

menggunakan teknologi biogif yang diletakkan dibawah ruang 

bersama sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 6.2. Limbah 

yang diolah pada instalasi IPAL ini adalah limbah hasil mencuci 

dan tinja. Limbah yang berasal dari rumah tangga tidak 

sepenuhnya dapat terolah dengan baik, oleh karena itu 

dibutuhkan sistem pengolahan air limbah lanjutan.  
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Gambar 6.1. Komponen Tray Aerasi Untuk Pemukiman 

 

Gambar 6.2. Komponen IPAL Komunal sebagai Solusi 

Pengolahan Limbah 

Air limbah yang berasal dari sistem tangki septik atau 

biofilter di daur ulang sebagaimana ditinjukkan oleh gambar 6.3 

dan 6.4. Air yang sudah di daur ulang pada unit biotur 
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kemudian diteruskan ke taman sanita untuk dapay digunakan 

kembali. Air hasil daur ulang ini dapat digunakan untuk 

kebutuhan pertanian, perikanan, lansekap yang dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan serta dapat dilanjutkan 

kembali sebagai sumber air bersih.   

 

Gambar 6.3. Aliran Taman Sanita Sebagai Sistem Pengolahan 

Limbah Lanjutan 

 

Gambar 6.4. Diagram Alir Taman Sanita 

Adapun untuk limbah padat organik rumah tangga dapat 

diolah dengan menggunakan Biodigester yang berupa tabung 

reaktor yang berfungsi untuk mempercepat pembusukan bahan 



Pemukiman Kumuh | 110  

organik yang berupa sampah dapur dan sampah daun-daunan 

yang berguguran dari tanaman yang ada di lingkungan sekitar. 

Instalasi Biodigester ini dapat menampung 20 kg sampah 

organik. Instalasi Biodigester ini dapat menggunakan gas biogas 

sebagai sumber energi dan juga mengurangi pencemaran. 

Biasanya dalam sekali pengolahan akan dapat menghasilkan gas 

yang dapat digunakan untuk memasak 1 keluarga. Selain itu 

hasil pengolahan Biodigester ini dapat digunakan sebagai pupuk 

cair.  

Untuk mengatasi permasalahan banjir yang disebabkan 

oleh curah hujan yang tinggi dapat digunakan sumur resapan. 

Sumur resapan merupakan prasarana untuk menampung dan 

meresap air hujan atau air permukaan yang menggenangi 

permukaan tanah ke dalam tanah. Sumur resapan juga berfungsi 

untuk cadangan air, mengurangi genangan banjir yang dapat 

meluas, mengurangi rimbulnya penurunan air tanah, 

melestarikan dan menyelamatkan sumber daya air untuk jangka 

panjang. Skema teknologi sumur resapan dapat dilihat pada 

gambar 6.5. 

 

Gambar 6.5. Skema Teknologi Sumur Resapan 
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6.3. Pengembangan Kawasan Berkelanjutan 

Pengembangan wilayah utamanya adalah pengembangan 

masyarakat. Pengembangan masyarakat (community 

development) adalah suatu upaya perubahan terencana (planned 
change) yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh 

melalui usaha bersama masyarakat untuk memperbaiki keragaan 

sistem kemasyarakatan (Ginsberg, 2003). Arah perubahan akan 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. 

Menurut Widodo (2008), pada intinya instrument yang 

digunakan dalam community development adalah 

pemberdayaan (empowerment). 

Dengan partisipasi yang tinggi terhadap pembangunan, 

diharapkan  rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua 

sumber daya yang bersifat open acces dan common property di 

lingkungan juga tinggi. Pendekatan ini perlu ditempuh karena 

masyarakat lokal adalah orang-orang yang paling tahu kondisi 

sosial budaya setempat. Setiap kegiatan pembangunan harus 

memperhatikan nilai-nilai sosial budaya pembangunan. Oleh 

karena itu, setiap langkah keputusan perencanaan harus 

mencerminkan keaktifan masyarakat lokal yang ikut terlibat di 

dalamnya. Dengan pelibatan masyarakat sejak awal akan lebih 

menjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi 

masyarakat karena adanya rasa memiliki yang kuat. Konsep 

pendekatan ini dalam jangka panjang akan memungkinkan 

tingkat kontinuitas yang tinggi. 

Kegiatan pengembangan hendaknya juga berupaya 

mengembangkan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih 

sejahtera. Proses perubahan sosial akan lebih efektif jika  

didorong oleh faktor dari dalam yang sering disebut sebagai 

immanent change, dimana perubahan dikarenakan oleh 

ditemukannya berbagai inovasi baru dalam masyarakat itu 

sendiri. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan arahan: 
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1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mayarakat 

lokal, sehingga pengembangan sepenuhnya dilakukan 

dengan basis pemberdayaan (community based 

development)  
2) tetap melestarikan karakter desa (rural), baik fisikal maupun 

sosio-kultural.  

3) mengutamakan partisipasi dan penguatan nilai kearifan lokal 

dalam seluruh proses pengembangan. 

4) Mengarahkan seluruh potensi lokal untuk mendukung 

terwujudnya Kampung Wisata Terpadu, seperti seni budaya, 

ekonomi rakyat, keramahan lingkungan, panorama  

perdesaan, dan kelengkapan infrastruktur. 

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam 

pengelolaan lingkungan Kawasan kumuh menjadi Kampung 

Wisata Terpadu (Widodo & Lupyanto, 2011) adalah:  

1) Membangun dengan gerakan sadar lingkungan  

2) Pengelolaan dengan pendekatan ekonomi, artinya dengan 

model pengelolaan lingkungan yang produktif dan bernilai 

ekonomis.  

3) Dilakukan bertahap, sistem stimulan, dan secara swadaya.  

4) Perlu keteladanan dari tokoh atau komunitas yang telah 

sadar.  

5) Perlu pilot project untuk meyakinkan warga. 

Wahyuningsih (2018) menyarankan untuk menggunakan 

analisis Pressure-State-Response (PSR) dalam menganalisis 

penataan lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan. 

Pressure merupakan analisis yang mengkaji tekanan atau 

dampak yang ditimbulkan pada lingkungan hidup karena adanya 

pengembangan pada daerah pemukiman, pertanian, peternakan, 

industri dan limbah, serta transportasi. Adapun State adalah 

merupakan kajian terhadap kondisi lingkungan hidup itu sendiri 

yang meliputi ketersediaan air, kualitas udara, potensi bencana 

alam yang mungkin timbul, serta kecenderungan pemanfaatan 
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lahan dan hutan. Sedangkan Response di sini merupakan kajian 

terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat dan 

pemerintah, yang meliputi upaya lembaga (pemerintah & swasta) 

dalam melestarikan lingkungan hidup, kebijakan yang dibuat 

dalam upaya melindungi dan mengendalikan kerusakan 

lingkungan hidup yang mungkin terjadi, penganggaran dan 

program yang dibuat dalam upaya menjaga kelestarian 

lingkungan hidup.   

Kota Medan berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, 

bisa diidentifikasikan sebagai wilayah yang memiliki potensi yang 

dapat dikembangkan sebagai salah satu pusat perekonomian 

daerah dan regional yang penting dan utama di Pulau Sumatera.  

Hal ini mengingat Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan 

peranan penting serta strategis sebagai pintu gerbang utama 

untuk kegiatan jasa perdagangan barang dan keuangan domestik, 

maupun regional/internasional di Kawasan Barat Indonesia yang 

didukung oleh faktor-faktor dominan yang dimilikinya.   

Beberapa faktor berikut ini mendukung tujuan untuk 

menjadikan Kota Medan sebagai kota jasa, perdagangan, 

keuangan dan industri berskala regional dan nasional, dimana: 

60,8% industri perbankan memilih lokasi di Kota Medan; 84,8% 

kredit perbankan diserap oleh kegiatan ekonomi kota; usaha 

industri yang terus berkembang, di mana sampai saat ini telah 

mencapai 5.598 usaha, baik berskala usaha besar, sedang dan 

kecil; ketersediaan kawasan-kawasan industri; berkembangnya 

pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran, kota-kota 

baru, perhotelan, pusat-pusat jajanan, dan lain-lain; serta struktur 

ekonomi kota yang terbentuk sampai saat ini yang cenderung 

semakin kuat secara fundamental.   

Adapun pembangunan dan pengambangan fisik Kota 

Medan diarahkan untuk kepentingan kerjasama pembangunan 

kawasan industri dan perdagangan baru dalam rangka 

memperbaiki kualitas hidup masyarakat, menciptakan daya tarik 
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pusat kota dan mendorong pengembangan dunia usaha. Potensi 

pengembangan wilayah Kota Medan yang utama sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi 

Sumatera Utara, dan Kota Medan adalah sebagai: pusat kegiatan 

nasional; kawasan strategis nasional; ibukota propinsi Sumatera 

Utara; pusat jasa, perdagangan, industri, pariwisata, pendidikan 

dan kesehatan; serta dinamisator serta lokomotif bagi 

pertumbuhan wilayah hinterland-nya sehingga direncanakan 

menjadi salah satu Kota Metropolitan baru di Indonesia selain 

Jakarta dan Surabaya. 

 

Gambar 6.6. Peta Wilayah Kota Medan Tahun 2013 
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Kepadatan penduduk Kota Medan relatif tinggi dengan 

rata-rata kepadatan penduduk Kota Medan adalah 7.989 

jiwa/km
2

. Sepanjang tahun 2009-2013 perubahan jumlah 

penduduk Kota Medan berdampak pada perubahan kepadatan 

penduduk disebabkan luas wilayah sebesar 265,10 km
2

.  

Kepadatan penduduk Kota Medan mengalami penurunan 0,54 

persen di tahun 2009 dari 8.001 jiwa/km
2

 menjadi 7.958 

jiwa/km
2

 di tahun 2010.  Selanjutnya, terjadi kenaikan sebesar 

0,40 persen menjadi 7.989 jiwa/km
2

 di tahun 2011, atau turun 

sebesar 0,14 persen dari tahun 2009 dan meningkat tahun 2013 

menjadi 2.123.210 jiwa.  

Kepadatan penduduk seperti ini menjadi tantangan bagi 

Pemerintah Kota Medan di masa depan, hal ini berpotensi 

terjadinya ketidak-seimbangan antara daya dukung dan daya 

tampung lingkungan yang ada.  Kepadatan penduduk tersebut 

akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi jika 

tidak segera diatasi dengan baik. 

Laju pertumbuhan bisa dipengaruhi oleh beberapa sebab, 

sehingga pertumbuhan bisa dikendalikan.Pengendalian tersebut 

terjadi karena adanya pelaksanaan pengendalian penduduk 

melalui program keluarga berencana yang akhir-akhir ini terasa 

kurang sosialisasinya, pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya norma keluarga kecil sejahtera dan perubahan cara 

pandang penduduk Kota Medan yang cenderung memilih untuk 

memiliki anak yang semakin berkualitas bukan kuantitasnya. 

Luas Kota Medan yang dipandang tidak terlalu luas jika 

dibanding luasan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. 

Keterbatasan ruang ini  lebih dirasakan karena bentuk wilayah 

administratif Kota Medan yang sangat ramping di tengah, 

sehingga menghambat pengembangan perkotaan dan 

penyediaan sarana prasarana kota. Kondisi tersebut juga 

menyebabkan kurang seimbang dan terintegrasinya ruang kota 

di bagian Utara dengan bagian Selatan. Hal tersebutlah yang 
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merupakan latar belakang perlunya perluasan Kota Medan 

menjadi bentuk yang lebih ideal dari aspek penataan dan 

pengembangan ruang kota. Disamping itu secara administrasi 

Kota Medan berbatasan dengan: 

 Kabupaten Deli Serdang di sebelah Barat, Timur dan 

Selatan. 

 Selat Malaka di sebelah Utara. 

Kepadatan penduduk serta keterbatasa luas wilayah kota Medan 

memungkinkan bermunculan wilayah-wilayah kumuh pada 

beberapa daerah pinggiran.  

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kota 

Medan termasuk dalam pusat pelayanan primer, yaitu pusat 

yang melayani wilayah Provinsi Sumatera Utara, wilayah 

Sumatera Utara bagian utara dan wilayah nasional/ internasional 

yang lebih luas. Pengembangan Kota Medan dan sekitarnya 

sebagai pusat pelayanan primer ‘A’ diarahkan sebagai pusat 

aktivitas sekunder dan tersier bagi Provinsi Sumatera Utara 

dengan fungsi utama : 

a. Pusat Pemerintahan Provinsi 

b. Pusat Perdagangan dan Jasa Regional 

c. Pusat Pelayanan Jasa Pariwisata 

d. Pusat Transportasi Darat, Laut dan Udara Regional 

e. Pendidikan Tinggi 

f. Industri 

Sebagai tujuan pembangunan kota, kemajuan dan 

peningkatan kemakmuran masyarakat mencakup aspek sosial 

ekonomi.  Perubahan-perubahan secara sosial ekonomi dalam 

masyarakat merupakan indikator penting dalam pembangunan. 

Sebagai tolok ukur mitigasi banjir dalam pembangunan sering 

menggunakan indikator-indikator ekonomi maupun sosial.  

Indikator mitigasi banjir pembangunan kota secara makro 
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berguna untuk melakukan penilaian situasi, memfasilitasi 

perumusan berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi 

permasalahan strategis dan operasional yang ada dan dalam 

rangka menentukan kebijakan yang akan diputuskan. 

Penyajian capaian mitigasi banjir melalui indikator makro 

pembangunan kota juga didasarkan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi, tidak hanya menjelaskan input yang 

digunakan, juga menguraikan output, outcome, benefit, dan 

impact yang dihasilkan, sebagai tolok ukur mitigasi banjir dalam 

pembangunan kota. 

Secara konsepsi pembangunan dapat diartikan sebagai 

pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial.  Di samping itu, 

pertumbuhan ekonomi yang didasari dengan perubahan nilai-

nilai dan kelembagaan, menunjukkan penting adanya dimensi 

kualitatif di samping pertumbuhan ekonomi itu sendiri.  Dengan 

kata lain, pembangunan ekonomi memang menjadikan 

indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai 

salah satu sasaran, namun memusatkan pada kualitas dari 

pembangunan ekonomi itu sendiri harus lebih diutamakan.  

Pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya 

meminimalkan atau mengurangi kemiskinan, pengangguran dan 

ketimpangan, sehingga strategi pembangunan berorientasi 

kepada aspek menumbuhkan kesempatan kerja, mewujudkan 

pemerataan, pengentasan kemiskinan dan mengatur pemenuhan 

kebutuhan pokok. 

Pemanfaatan ruang wilayah semestinya didasarkan kepada 

rencana tata ruang wilayah. Konsistensi antara rencana tata ruang 

dengan pemanfaatan ruang menjadi prasyarat terwujudnya 

keserasian dan keselarasan antara kawasan lindung dan kawasan 

budidaya.  Rencana Tata Ruang Wlayah Kota Medan telah 

disusun pada tahun 2006 tetapi saat ini masih dalam masa 
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penyempurnaan seiring dengan lahirnya Undang-Undang No.26 

tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, 

wilayah Kota Medan dibagi menjadi 9 (sembilan) Bagian 

Wilayah Kota (BWK) dan 2 (dua) pusat primer. Selain itu 

untuk mengantisipasi perkembangan Kota Medan diarahkan 

adanya perluasan kota sebagaimana diperlihatkan pada gambar 

6.7. 

Sistem pusat pelayanan Kota Medan direncanakan terdiri 

atas 1 (satu) pusat primer di utara dan 1 (satu) pusat primer di 

CBD Polonia yang merangkap sebagai pusat sekunder dan 8 

(delapan) pusat sekunder (di Kota Medan). Di kembangkannya 

2 pusat primer akan mengubah dari satu pusat (monosentrik) 

menjadi dua pusat (duosentrik). Selain itu dengan adanya 

perluasan kota, diharapkan bentuk Kota Medan semakin 

kompak dan memudahkan dalam sistem pelayanan kota. 

Adanya dua pusat ini dimaksudkan untuk lebih mendorong 

perkembangan kota ke arah utara agar perkembangan kota 

antara bagian selatan dan utara dapat lebih merata. 

Pengembangan Pusat Primer Utara juga merupakan upaya 

untuk mengurangi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap 

inti Pusat Kota Medan. 

Pengembangan pusat-pusat sekunder pada setiap Bagian 

Wilayah Kota (BWK) berfungsi sebagai penyangga dua pusat 

primer dan meratakan pelayanan pada skala bagian wilayah 

kota. Penyebaran pusat sekunder juga dimaksudkan untuk 

mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan 

antar bagian wilayah kota.Secara geografis pusat primer baru 

akan terletak pada wilayah Medan Utara namun tetap 

bersinergi/berkaitan dengan pusat dan sub pusat yang telah ada. 

Pusat baru ini berperan menunjang eksistensi kota yang telah 

ada/berkembang, karena itu harus didukung oleh sistem 
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transportasi yang andal untuk mobilitas ulang-alik antara pusat 

baru dengan pusat lama (lihat gambar 6.8). 

 

Gambar 6.7. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Medan 
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Gambar 6.8. Rencana Jalur Transportasi Kota Medan 
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Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota 

Medan terdiri dari hutan mangrove, sempadan sungai, kawasan 

sekitar danau, sempadan jalan kereta api, taman kota, jalur hijau 

dan ruang terbuka hijau seluas  5.363 Ha (20% dari luas kota) 

dan kawasan cagar budaya, dimana:  

1. Kawasan Hutan Mangrove di Wilayah Belawan seluas 1.029 

Ha berfungsi menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga 

ekosistem ikan dan mencegah abrasi pantai. 

2. Jalur Sempadan sungai, adalah kawasan sepanjang kiri kanan 

sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, 

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 

kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan 

sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari 

kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak 

kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Dari hasil 

perhitungan perkiraan luas kawasan lindung sempadan 

sungai seluas 666 Ha. Adapun rencana sempadan sungai di 

Kota Medan sebagaimana gambar 6.9.  

3. Sempadan pantai selebar 100 m dari titik pasang tertinggi. 

4. Rencana pemanfaatan kawasan konservasi Medan Selatan. 

Kawasan Medan selatan diarahkan sebagai kawasan 

konservasi, mengingat pada kawasan tersebut terdapat hulu 

sungai yang  yang harus di jaga. KDB maksimum di Medan 

Selatan adalah 40% dari 200 m di kiri-kanan Jl. Nasution 

tidak boleh ada pemecahan kavling KDB disarankan antara 

60-80%. 

5. Kawasan Sekitar Danau Buatan/Bendungan. Kriteria untuk 

kawasan lindung ini yaitu daratan sepanjang tepian danau 

buatan/bendungan yang lebarnya proporsional dengan 

bentuk dan kondisi fisik danau buatan/bendungan antara 50-
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100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Rencana 

kawasan lindung danau buatan/bendungan direncanakan di 

Danau Siombak.  

6. Jalur Sempadan Jalan Kereta Api yaitu kawasan di sisi kiri 

dan kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 

18 meter.  

 
Gambar 6.9. Peta Rencana Penggunaan Lahan Kota Medan 
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