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Ringkasan Penelitian 

 

Membangun lingkungan pemukiman yang sehat adalah merupakan tanggung jawab yang 

harus dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat, tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah semata. Untuk itu, pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan 

berkelanjutan perlu mengkaji dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup, terutama 

pada daerah pemukiman kumuh. Menurut data penelitian yang sudah ada, diketahui terdapat 

13 daerah yang termasuk dalam kategori pemukiman padat penduduk. Oleh karena itu, tujuan 

dari penelitian ini adalah merancang model pengelolaan dan penataan pemukiman kumuh 

yang berkelanjutan di kota Medan serta menjadikan data empiris sebagai dasar pembuatan 

Model pengelolaan dan penataan pemukiman kumuh yang berkelanjutan.  

Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Science, Technology, Society. 

Dalam penelitian ini diperlukan masukan dari data berupa data sekunder dan data primer, 

sesuai variabel penelitian yang telah ditetapkan. Data sekunder yang dibutuhkan berupa 

dokumen resmi tentang data monografi, data demografi dan data tentang kebijakan program 

sanitasi lingkungan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

Observasi, Wawancara, Informan Kunci (Key Informan). Analisis Data: Dalam konteks 

terapan, penelitian ini lebih banyak berupaya mengemukakan dan memberikan penjelasan 

(deskripsi) mengenai fenomena yang terkait dengan variabel penelitian. Proses 

pelaksanaannya lebih banyak menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

(1). Tahap pertama : analisis untuk mengetahui karakteristik praktek perilaku masyarakat 

dalam perbaikan sanitasi lingkungan permukiman kumuh di Kota Medan dengan teknik 

analisis deskriftif kualitatif dengan memperhatikan data hasil wawancara dan pengamatan 

tentang peran dan aktivitas masyarakat dalam mmitigasi banjir. Dan data monografi, data 

demografi dan hasil wawancara dengan informan tentang karakteristik dan latar belakang 

masyarakat. 

(2). Tahap kedua : analisis faktor-faktor penentu kepedulian masyarakat terhadap perbaikan 

sanitasi lingkungan permukiman kumuh yang dilihat dari karakteristik praktek perilaku 

masyarakat mitigasi banjir dari hasil wawancara dengan informan tentang hal-hal yang 

memepengaruhi perilaku masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk ditentukan oleh banyaknya 

pemukiman yang berada disuatu wilayah atau jumlah kepala keluarga, apakah itu dengan 

mengontrak maupun dengan memiliki rumah sendiri. Semakin banyak keluarga yang 

bermukim di suatu wilayah, maka semakin banyak pula jumlah rumah yang berada di wilayah 

tersebut. Terdapat sepuluh wilayah dengan jumlah keluarga terbanyak, yaitu berada di 

wilayah: Medan Labuhan, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Amplas, Medan Johor, 

Medan Tembung, Medan Denai, Medan Helvetia, Medan Marelan, dan Medan Deli. Misalkan 

saja pada wilayah Medan Denai, Medan Helvetia, Medan Marelan dan Medan Deli terdapat 

lahan garapan yang sudah lama didiami oleh masyarakat sebagai wilayah pemukiman liar dan 

pada saat sekarang wilayah pemukiman tersebut menjadi pemukiman kumuh. 

 

Kata Kunci: pemukiman kumuh, pengelolaan pemukiman, penataan pemukiman, 

pembangunan berkelanjutan. 
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1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Pembangunan merupakan salah satu indikator yang menentukan apakah suatu daerah 

itu mengalami kemajuan atau tidak. Kemajuan suatu daerah ditentukan oleh ada tidaknya 

perubahan atau peningkatan yang terjadi pada aspek sosial dan ekonomi. Peningkatan yang 

terjadi pada aspek ekonomi ditandai oleh adanya kenaikan pendapatan masyarakat perkapita 

yang dibandingkan dengan tingkat pertambahan penduduk. Secara fundamental, struktur 

ekonomi menentukan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara yang dilihat dari tingkat 

pemerataan pendapatan penduduk disuatu negara. 

Adapun peningkatan pada aspek sosial, ditandai oleh adanya peningkatan kualitas 

kehidupan manusia secara paripurna, sehingga kebutuhan manusia yang berupa kebutuhan 

fisik dan kebutuhan sosial dapat terpenuhi. Secara kontekstual pembangunan sosial mengacu 

pada sistem keadilan sosial ketimbang sistem ekonomi (Migley, 1995). Jika kedua aspek ini 

(ekonomi dan sosial) telah mengalami peningkatan, maka suatu daerah tersebut dapat 

dikatakan telah mengalami kemajuan dan perkembangan menuju wilayah perkotaan. 

Perkembangan wilayah kota dapat menjadi daya tarik terhadap kegiatan ekonomi dan 

sosial bagi masyarakat yang berada di wilayah sekitarnya. Hal ini dapat membawa pengaruh 

terhadap kehidupan masyarakatnya, misalnya terjadinya mobilitas arus tenaga kerja yang 

berakibat pada meningkatnya arus urbanisasi. Urbanisasi yang tidak terkendali akan 

menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk. Dampak lainnya adalah meningkatnya 

kebutuhan terhadap permukiman di daerah perkotaan. Banyaknya kebutuhan terhadap 

pemukiman kemudian akan memunculkan dampak tersendiri terhadap perkembangan 

wilayah perkotaan, terlebih lagi jika kelengkapan infrastruktur dan lahan kosong yang 

tersedia tidak memadai.  

Kebanyakan kaum urbanis yang datang merupakan tenaga kerja dan pedagang. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kota Medan diperoleh informasi bahwa terdapat 

17.958 penduduk yang merupakan pedagang dan 23.108 penduduk adalah pegawai swasta 

(Badan Pusat Statistika, 2019). Tenaga kerja dan pedagang sebagian besar merupakan 

masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Mereka akan mencari tempat tinggal 

yang dekat dengan pusat perdagangan atau pusat perindustrian untuk mengurangi biaya hidup 

yang tinggi.   

Kebutuhan terhadap pemukiman di wilayah pusat perdagangan dan pusat perindustrian 

tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan fasilitas pemukiman yang memadai. Pada umumnya, 

ketersediaan lahan kosong yang dapat dijadikan sebagai pemukiman pada daerah 

perdagangan dan perindustrian sangat minim. Hal ini berakibat munculnya pemukiman padat 

penduduk dengan infrastruktur yang kurang memadai yang terkesan kumuh. 

Suatu pemukiman dikatakan kumuh apabila: kualitas permukaan jalan termasuk dalam 

kategori buruk sehingga tidak dapat melayani seluruh lingkungan pemukiman; tidak 

tersedianya akses air minum bagi masyarakatnya dan apabila ada maka itu belum memenuhi 

standar air minum; sistem drainase yang tersedia tidak terpelihara dengan baik sehingga pada 

saat musim penghujan banyak bermunculan genangan air yang mengandung limbah rumah 

tangga (padat maupun cair); pengelolaan sampah yang tidak baik sehingga banyak ditemukan 

tumpukan sampah di wilayah tersebut; serta ketidak layakan sistem proteksi terhadap bahaya 
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kebakaran, baik itu terkait dengan akses jalan bagi mobil pemadam kebakaran, maupun 

ketersediaan sistem pemadam kebakaran di wilayah tersebut (Oktavia & Warlina, 2017). 

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistika Sumatera Utara pada tahun 2019, tercatat 

bahwa dari 40% penduduk berpenghasilan rendah, terdapat 4,28% rumah tangga hidup di 

lingkungan perkotaan tidak layak huni dan 15,52% rumah tangga hidup di lingkungan 

pedesaan tidak layak huni (Badan Pusat Statistika, 2019). Ini berarti bahwa pemerintah kota 

maupun pemerintah daerah masih kurang serius dalam mengatasi permasalahan pemukiman 

kumuh. Beberapa daerah yang umum dikatakan sebagai pemukiman kumuh adalah 

permukiman liar (ilegal), yaitu pemukiman yang di bangundi atas tanah-tanah milik negara 

yang sesungguhnya bukan untuk permukiman, seperti pemukiman di pinggiran sungai, di atas 

tanah milik PT. Kereta Api Indonesia, PTPN, di bawah jalan layang, dan di sekitar taman 

kota maupun lahan terbuka hijau lainnya (Wajib, 2016). 

Menurut Patrick McAuslan (1986), bahwa kehadiran permukiman liar akan 

berkembang menjadi pemukiman kumuh dimulai dari: adanya pengorganisiran masyarakat 

untuk tinggal di pemukiman liar; adanya keluarga-keluarga menetap di atas lahan yang tidak 

ditempati dengan atau tanpa izin kepada pemilik tanah; serta permukiman liar yang 

didasarkan pada transaksi resmi ortodoks. Pada prinsipnya permukiman liar berkembang 

dengan sangat pesat, karena didasarkan atas perjanjian jual-beli sebidang tanah, tetapi 

dilakukan tanpa ada persetujuan yang sah mengenai pembagian luas tanah secara legal, 

karena penjual tanah bukanlah merupakan pemilik tanah yang sah secara hukum (McAuslan, 

1987). 

Oleh karena itu, sangat sulit bagi pemerintah untuk menangani masalah permukiman 

kumuh dan liar. Beberapa sebabnya antara lain: pertama, biaya ganti rugi untuk highrise 

building (bangunan bertingkat) sangat besar; kedua, peremajaan lingkungan kumuh adalah 

merupakan proyek yang besar (large project); ketiga, adanya dualisme antara peremajaan 

lingkungan dengan penataan lingkungan; keempat, banyak peremajaan lingkungan kumuh 

yang tidak melalui survei sosial (social survei) tentang karakteristik penduduk yang akan 

tergusur; kelima, banyak peremajaan lingkungan kumuh yang kurang memperhatikan fasilitas 

umum; keenam, tenaga yang bergerak pada program peremajaan lingkungan kumuh tidak 

profesional; ketujuh, penggusuran (squater clearance) sering diartikan jelek, padahal 

pemerintah berusaha meremajakan lingkungan dan memukimkan penduduk ke lingkungan 

yang lebih baik; kedelapan, keterbatasan lahan (land shortage); kesembilan, belum kuatnya 

dana pembangunan perumahan (no housing finance); dan kesepuluh, kebersamaan 

antarwarga masih minim (Wajib, 2016).  

 

1.2. Permasalahan 

Permasalahan penelitian dasar ini dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimanakah Model pengelolaan Pemukiman Kumuh yang berkelanjutan di kota 

Medan? 

1.2.2. Bagaimanakah Model Penataan Pemukiman Kumuh yang berkelanjutan di kota 

Medan? 
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1.3. Tujuan Khusus 

 

Tujuan Khusus PDUPT ini adalah:  

1.3.1. Merancang model pengelolaan dan penataan pemukiman kumuh yang berkelanjutan di 

kota Medan dan dipublikasikan pada Jurnal International pada tahun pertama;  

 

1.3.2. Menjadikan data empiris sebagai dasar pembuatan Model pengelolaan dan penataan 

pemukiman kumuh yang berkelanjutan dalam bentuk buku ber-ISBN yang berguna 

untuk rujukan dan menghasilkan HAKI.  

   

1.4. Urgensi Penelitian 

Penelitian dasar ini dilakukan berkenaan dengan dua faktor penting :  

1.4.1. Urgensi penciptaan sebuah teori (grounded theory) dari proses pengelolaan dan 

penataan pemukiman kumuh di kota Medan untuk kepentingan akademik; 

1.4.2. Urgensi penciptaan Model Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan kota Medan 

bersumber dari data Pembangunan kota Medan dan Sumatera Utara menuju Kota 

tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berguna bagi pemerintah.  

2. TINJAUAN PUSATAKA  

2.1. Permukiman Kumuh  

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 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 
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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 : 

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. 

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 
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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 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. 

2.2. 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 

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 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 
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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, 

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. 

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. 

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 
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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. 

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  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. 

g. Secara umum pengembangan lahan terkendali bertujuan untuk mendorong iklim 

partisipasif dalam pembangunan dengan melibatkan potensi dan keinginan masyarakat 

terutama swasta, pengusaha kecil dan konsumen. 
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h. 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  

(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).   

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Science, Technology, Society. Dalam 

penelitian ini diperlukan masukan dari data berupa data sekunder dan data primer, sesuai 

variabel penelitian yang telah ditetapkan. Data sekunder yang dibutuhkan berupa dokumen 

resmi tentang data monografi, data demografi dan data tentang kebijakan program sanitasi 

lingkungan. Untuk memperkuat dan memperjelas data sekunder tersebut akan ditambah 

dengan masukan hasil wawancara dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat yang 

menangani permasalahan tersebut. Tahapan pengumpulan data meliputi Tahap Pra Survei dan 

Tahap Survei. 

Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :  

(1). Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan dari suatu objek dengan sistematika 

fenomena yang diselidiki. Berdasarkan cara pengamatan maka observasi yang digunakan 

adalah observasi terstrukur karena penelitian diarahkan pada pengamatan.  

(b). Wawancara, merupakan cara untuk dapat menemukenali feomena tentang latar belakang 

praktek perilaku masyarakat, kepedulian masyarakat serta latar belakang mitigasi ketika 

banjir datang. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui fenomena upaya yang 

telah dilakukan masyarakat sehubungan dengan mitigasi banjir. 
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(3). Pengumpulan Data Sekunder; Data ini diperoleh dari hasil penelitian, artikel-artikel baik 

dari media cetak maupun elektronik, penelusuran pustaka dan dokumen resmi dari instansi 

terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD). 

(4). Informan Kunci (Key Informan); Informan kunci yaitu orang yang sangat berpengetahuan 

dan bisa menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah atau berguna 

dan memahami apa yang sedang terjadi.  

Analisis Data  

Dalam konteks terapan, penelitian ini lebih banyak berupaya mengemukakan dan 

memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait dengan variabel 

penelitian. Proses pelaksanaannya lebih banyak menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. 

(1). Tahap pertama : analisis untuk mengetahui karakteristik praktek perilaku masyarakat 

dalam perbaikan sanitasi lingkungan permukiman kumuh di Kota Medan dengan teknik 

analisis deskriftif kualitatif dengan memperhatikan data hasil wawancara dan 

pengamatan tentang peran dan aktivitas masyarakat dalam mmitigasi banjir. Dan data 

monografi, data demografi dan hasil wawancara dengan informan tentang karakteristik 

dan latar belakang masyarakat. 

(2). Tahap kedua : analisis faktor-faktor penentu kepedulian masyarakat terhadap perbaikan 

sanitasi lingkungan permukiman kumuh yang dilihat dari karakteristik praktek perilaku 

masyarakat mitigasi banjir dari hasil wawancara dengan informan tentang hal-hal yang 

memepengaruhi perilaku masyarakat. 

Analisis Lintas 

 Analisis Lintas menggemukakann keterangan kuantitatif yang diperoleh dari koefesien 

korelasi dengan keterangan kualitatif melalui hubungan kasual yang telah diformulasikan, 

sehingga dapat menghasilkan suatu interpretasi kuantitatif (Dillon & Goldstein, 1984). 

Adapun asumsi yang diperlukan dalam Analisis Lintas adalah: 

a. Didalam sistem sebab akibat peubah-peubah dibedakan atas peubah bebas, peubah tidak 

bebas dan peubah sisa. 

b. Hubungan diantara peubah-peubah didalam model bersifat linier dan kasual. 

c. Antara peubah bebas dengan peubah sisa dianggap tidak berkolerasi. 

d. Peubah tidak bebas diartikan sebagai kombinasi linier dari peubah bebas atau dari 

peubah tidak bebas lainnya dlam sistem, dengan satu peubah sisa. 

 

3.1. Pembagian Tugas Peneliti Berdasarkan Prosedur Penelitian 

       Berkenaan dengan Prosedur penelitian, maka ketua dan anggota peneliti melaksanakan 

tugas sesuai dengan keahlian dan pengalaman sebagai peneliti: 

3.1.1. Ketua Peneliti : Doktor Manajemen Lingkungan: bertugas mengkonstruksi kerangka 

riset berbasis komunitas terhadap topik pengelolaan pemukiman kumuh 

berkelanjutan, membuat  instrumen dan mengujicobakan,  mengontrol data numerik 

dan empiris, merumuskan grounded theory, merancang model kebijakan. 

3.1.2. Anggota Peneliti 1 : Magister Ilmu Pengembangan Wilayah Pedesaan pada fakultas 

Ilmu Administrasi: bertugas dan mengambil data lapangan bersama enumerator dan 

pemandu, menyortir data dan membantu memasukkan data untuk artikel dan buku.  
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3.1.2. Anggota peneliti 2 : Master Ilmu Manajemen pada Fakultas Ekonomi: bertugas 

megelola data dan input dengan teknisi, membantu ketua dalam penyusunan 

tabel/grafik untuk perumusan teori dan model kebijakan.   

 

3.2. Road Map Penelitian: 

 Pendekatan  Science, Technology, Society  dan terhadap Model Pengelolaan dan Penataan 

Pemukiman Kumuh menuju Pembangunan Berkelanjutan Kota Medan 

 

 

 

 

 



12 

4. LUARAN DAN TARGET 

Rencana Target Capaian Tahunan 

No 
Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS TS+1 

1 Artikel ilmiah 

dimuat di jurnal 

Internasional  V  submitted published 

Nasional 

Terakreditasi  

- - - - 

2 Buku ISBN Buku ISBN  v Draft published 

HAKI  v Draft published 

 

5.RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

5.1 Anggaran Biaya 

Ringkasan anggaran biaya Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi sebagai berikut : 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang disetujui (Rp) 

1 Gaji dan Upah 28.050.000,-   

2 Bahan habis pakai dan peralatan 36.040.000,- 

3 Perjalanan 15.210.000,- 

4 Lain-lain : Publikasi, laporan, literatur 25.450.000,- 

Jumlah 104.750.000,- 

                                                 Total Biaya =  Rp. 104.750.000,-  

(Seratus Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 

5.2 Jadwal Penelitian 

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN TAHUN 2019 

No Kegiatan Mulai Selesai Waktu 

1 Surat Menyurat 02-01-2019 09-01-2019 7 hr 

2 Pembuatan instrumen Angket & Observasi 15-01-2019 14-02-2019 30 hr 

3 FDG Instrumen 15-02-2019 17-02-2019 3 hr 

4 Revisi Instrumen 18-02-2019 24-02-2019 7 hr 

5 Uji Coba Angket 25-02-2019 28-02-2019 4 hr 

6 Uji Coba Instrumen Observasi 01-03-2019 03-03-2019 4 hr 

7 Penyusunan panduan instrumen 04-03-2019 08-03-2019 5 hr 

8 Revisi Angket 09-03-2019 11-03-2019 3 hr 

9 Revisi instrumen observasi 12-03-2019 15-03-2019 3 hr 

10 Persiapan/penggandaan 16-03-2019 17-03-2019 2 hr 

11 Penelusuran populasi di Medan I 18-03-2019 24-03-2019 7 hr 

12 Penelusuran populasi di Medan II 25-03-2019 02-04-2019 7 hr 

13 Penelusuran populasi di Medan III 03-04-2019 09-04-2019 7 hr 

14 Penetapan sample di Medan (total) 10-04-2019 11-04-2019 2 hr 
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No Kegiatan Mulai Selesai Waktu 

15 Survei di Medan I 12-04-2019 18-04-2019 7 hr 

16 Survei di Medan II 19-04-2019 25-04-2019 7 hr 

17 Survei di Medan III 26-04-2019 02-05-2019 7 hr 

18 Pengumpulan data survei 12-04-2019 02-05-2019 21 hr 

19 Penyusunan Grounded theory dan draft 

artikel u jnl inter terindeks 

03-05-2019 12-05-2019 10 hr 

20 Persiapan observasi 13-05-2019 16-05-2019 4 hr 

21 Observasi di Medan I 17-05-2019 20-05-2019 4 hr 

22 Observasi di Medan II 21-05-2019 24-05-2019 4 hr 

23 Observasi di Medan III 25-05-2019 28-05-2019 4 hr 

24 Pengumpulan Data observasi 29-05-2019 09-06-2019 10 hr 

25 Pengolahan Data numerik 10-06-2019 10-07-2019 30 hr 

26 Pengolahan data Kualitatif 10-07-2019 09-08-2019 30 hr 

27 Pembuatan Draf Buku 10-08-2019 20-09-2019 40 hr 

28 Pembuatan Draf Artikel Jurnal Ilmiah 21-09-2019 21-10-2019 30 hr 

29 Penyusunan Laporan 100 % 22-10-2019 30-10-2019 7 hr 

30 Laporan 10-11-2019 15-11-2019 5 hr 
Keterangan: 

Medan 1: Wilayah Kec. Medan Amplas, Medan Denai, Medan Kota, dan, Medan Maimun 

Medan II: Wilayah Kec. Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung 

Medan III: Wilayah Kec. Medan Helvetia, Medan Timur, Medan Barat 

 

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kota Medan merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk cukup tinggi 

sebagaimana menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2010 adalah 7915,5 jiwa/Km
2
 

menjadi 8541 jiwa/Km
2
 pada tahun 2018 dan 8600,13 jiwa/Km

2
 pada tahun 2019. Kota 

Medan terbagi dalam 21 (dua puluh satu) wilayah administratif dengan kepadatan penduduk 

terbanyak berada di sepuluh wilayah administratif, antara lain: Medan Amplas, Medan 

Helvetia, Medan Barat, Medan Maimun, Medan Kota, Medan Timur, Medan Denai, Medan 

Tembung, Medan Area dan Medan Perjuangan sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut. 

Peningkatan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2018 - 2019 

Kecamatan 
Kepadatan  Penduduk (Jiwa/km

2
) 

2018 2019 Peningkatan 

1. Medan Amplas 11 557,00 11 700,27 143,27 

2. Medan Helvetia 11 701,00 11 811,32 110,32 

3. Medan Barat 13 776,00 13 796,62 20,62 

4. Medan Maimun 13 789,00 13 805,03 16,03 

5. Medan Kota 14 261,00 14 275,33 14,33 

6. Medan Timur 14 495,00 14 567,65 72,65 

7. Medan Denai 16 351,00 16 401,99 50,99 

8. Medan Tembung 17 382,00 17 427,91 45,91 

9. Medan Area 18 115,00 18 163,41 48,41 

10. Medan Perjuangan 23 679,00 23 714,18 35,18 

Kepadatan Pendudukan  8 541 8 600,13 59,13 
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Kota Medan 

 Sumber: (Badan Pusat Statistika, 2019) 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa peningkatan kepadatan penduduk yang 

paling pesat dalam satu tahun terakhir adalah berada di wilayah Medan Helvetia (110,32 

jiwa/km
2
), Medan Amplas (143,27 jiwa/km

2
) dan Medan Timur (72,65 jiwa/km

2
). Ini 

menunjukkan bahwa ketiga wilayah tersebut merupakan berpeluang besar untuk 

memunculkan pemukiman-pemukiman liar yang juga turut menjadikannya wilayah 

pemukiman kumuh. Aspek lain yang turut serta dalam pembentukan pemukiman kumuh 

lainnya dapat pula dilihat dari jumlah keluarga yang bermukim di wilayah kota Medan, 

sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut. 

Pendudukan berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah keluarga di Wilayah Kota Medan 

Tahun 2019 

 Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Keluarga 

1. Medan Labuhan     122.192       26.804  

2. Medan Sunggal    117.535       27.637  

3. Medan Selayang     111.052       28.862  

4. Medan Amplas     130.926       29.461  

5. Medan Johor     137.367       31.177  

6. Medan Tembung     139.249       31.574  

7. Medan Denai     148.438       33.159  

8. Medan Helvetia     155.437       34.125  

9. Medan Marelan     175.382       37.045  

10. Medan Deli     190.971       42.446  

Sumber: (Badan Pusat Statistika, 2019) 

Jumlah keluarga menunjukkan banyaknya pemukiman yang berada disuatu wilayah, 

apakah itu dengan mengontrak maupun dengan memiliki rumah sendiri. Semakin banyak 

keluarga yang bermukim di suatu wilayah, maka semakin banyak pula jumlah rumah yang 

berada di wilayah tersebut. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dinyatakan sepuluh wilayah 

dengan jumlah keluarga terbanyak, yaitu berada di wilayah: Medan Labuhan, Medan 

Sunggal, Medan Selayang, Medan Amplas, Medan Johor, Medan Tembung, Medan Denai, 

Medan Helvetia, Medan Marelan, dan Medan Deli.  

Misalkan saja pada wilayah Medan Denai, Medan Helvetia, Medan Marelan dan Medan 

Deli terdapat lahan garapan yang sudah lama didiami oleh masyarakat sebagai wilayah 

pemukiman liar dan pada saat sekarang wilayah pemukiman tersebut menjadi pemukiman 

kumuh. Beberapa alasan bahwa di daerah yang merupakan lahan garapan dikatakan 

merupakan pemukiman kumuh, antara lain: 

1. Kondisi bangunan tempat tinggal, 

Sebagaimana dinyatakan McAuslan (1987) bahwa pemukiman liar tidak memiliki 

batasan yang jelas dalam hal kepemilikan luas lahan, oleh karena strtuktur bangunan di 

wilayah lahan garapan tidak memiliki bentuk yang beraturan sebagaimana struktur bagunan 

pada umumnya. Demikian pula dengan bentuk bangunan yang ada, pada umumnya mereka 
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yang bermukim pada lahan garapan tidak terlalu menganggap penting bentuk bangunan yang 

mereka tempati. Sebahagian besar bangunan yang ada adalah bangunan setengah permanen 

atau bangunan permanen tanpa plester, sehingga terkesan tidak rapih dan tidak beraturan. 

Inilah yang menyebabkan bangunan yang berada di wilayah tersebut terkesan kumuh.   

2. Kondisi jalan lingkungan 

Pemukiman yang berada di atas lahan garapan dipandang sebagai wilayah liar sehingga 

tidak jarang banyak penduduk yang tidak memiliki administrasi kependudukan yang jelas, 

sehingga dalam hal ini kebutuhan terhadap infrastruktur jalan tidak terlalu mendapat 

perhatian pemerintah. Oleh karena itu, jalan-jalan yang tersedia untuk dapat mengakses 

pemukiman tersebut merupakan hasil swadaya masyarakat yang ada disekitarnya sehingga 

bukanlah merupakan jalan yang layak dilalui. Beberapa diantaranya hanyalah merupakan 

jalan setapak/jalan tanah yang dilapisi oleh batu kerikil atau batu pecah. Apabila musim 

penghujan tiba, maka jalan tersebut sering dialiri oleh genangan air yang menjadikannya 

sangat sulit dilalui oleh kendaraan bermotor.  

3. Ketersediaan air minum 

Pemukiman yang berada di atas lahan garapan juga tidak memiliki akses air bersih yang 

disediakan pemerintah daerah, karena tidak adanya administrasi kependudukan yang jelas. 

Oleh karena itu, pendudukan mencari alternatif lain seperti membuat sumur bor untuk 

memenuhi kebutuhannya terhadap air bersih. Namun pada beberapa kasus yang terbilang 

sangat sedikit masih juga ditemukan masyarakat yang memenuhi kebutuhan terhadap air 

bersihnya melalui daerah aliran sungai (DAS) yang terdekat di wilayah mereka dan 

sebagahagian kecil lainnya telah mendapat akses air bersih yang disediakan pemerintah 

daerah. 

4. Kondisi drainase 

Ketersediaan drainase menjadi aspek yang vital dalam penataan wilayah. Oleh karena 

itu, suatu pemukiman dapat dipandang kumuh apabila drainase yang ada di suatu wilayah 

tidak terpelihara sehingga menimbulkan penyempitan, pendangkalan, atau bahkan 

penyumbatan yang kemudian dapat berakibat pada timbulnya banjir di wilayah tersebut. 

Kondisi drainase yang ada di wilayah lahan garapan pada umumnya hanya ditujukan untuk 

tempat pembuangan air yang ada dimasing-masing rumah tangga, satu dengan lainnya 

terkadang tidak saling berhubungan sehingga sangat besar peluangnya untuk terciptanya 

banjir pada musim penghujan.    

5. Pengelolaan sampah 

Selain tidak adanya drainase di wilayah lahan garapan, di wilayah tersebut juga tidak 

ada sistem pengelolaan sampah yang layak. Pada umumnya masyarakat yang bermukim 

memiliki masing-masing tempat pembuangan sampahnya sendiri untuk kemudian dibakar. 

Pengelolaan sampah yang demikian lebih banyak berdampak buruk pada kesehatan. Sampah-

sampah yang ditumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap bagi lingkungan tempat 

tinggal. Apabila dibakar akan memimbulkan banyak asap yang dapat mengganggu 

pernafasan masyarakat yang ada disekitarnya.  

6. Proteksi terhadap kebakaran 

Sulitnya akses jalan untuk menuju wilayah lahan garapan, minimnya ketersediaan air, 

serta kerapatan pemukiman yang ada di wilayah lahan garapan menjadi kendala tersendiri 

dalam mengatasi permasalahan kebakaran. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi 
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penduduk yang bermukim di wilayah tersebut untuk mengatasi masalah kebakaran. Oleh 

karena itu, masyarakat secara swadaya selalu menjaga agar tidak terjadi kemungkinan 

kebakaran dan berupaya menghindari atau menghalau kemungkinan yang dapat 

menimbulkan kebakaran. 

Keenam kondisi yang di jelaskan di atas, menjadikan wilayah tersebut sangat sulit 

untuk berkembang maupun menjadi tujuan pengembangan wilayah. Pertumbuhan 

permukiman kumuh diharapkan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan manusia dan 

keberlangsungan lingkungan hidup. Di satu sisi, kondisi permukiman kumuh itu sendiri 

mengandung ancaman fisik berupa bencana alam seperti banjir yang pada dasarnya 

merupakan akibat dari ulah manusia dalam memperlakukan lingkungannya. Perlakuan 

manusia terhadap lingkungan hidup yang dimaksud adalah adanya pembangunan perumahan 

yang tidak layak bagi penghuninya (Napier, 2007). Rendahnya kapasitas penghuni 

permukiman kumuh untuk pulih dari potensi bencana, seperti banjir dan gempa bumi, 

menjadi penyebab sulitnya diadakan pembangunan berkelanjutan di daerah kumuh. Hal ini 

akan berbeda jika dibandingkan dengan komunitas masyarakat yang lebih formal (Ajibade & 

McBean, 2014) (Ebert, Kerle, & Stein, 2009)  

Di sisi lain, warga permukiman kumuh sendiri juga dapat terdampak akibat 

lingkungannya yang buruk karena kurangnya pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan 

dan pelayanan administrasi. Keberadaan pemukiman kumuh juga dapat mengakibatkan 

terjadinya pencemaran tanah, udara serta saluran air yang disebabkan oleh pembakaran 

sampah dan limbah rumah tangga yang menggenang akibat pengelolaan drainase yang tidak 

baik. Hal ini mengakibatkan siklus penurunan yang terus berlanjut baik bagi penghuni 

permukiman kumuh maupun lingkungan (Ali & Sulaiman, 2006), dengan kemungkinan 

dampak meluas ke masyarakat di luar permukiman kumuh (misalnya banjir). Pertumbuhan 

dan perluasan permukiman kumuh karenanya dapat mengancam pembangunan perkotaan 

yang berkelanjutan pada skala lokal, nasional dan regional (Patel, 2012). 

Pertumbuhan dan perluasan permukiman kumuh juga dapat berdampak pada 

perekonomian nasional dan daerah, baik secara negatif maupun positif. Misalnya, aspek 

negatif dari permukiman kumuh berkaitan dengan kenyataan bahwa mereka sering dibebani 

dengan biaya transaksi yang tinggi, termasuk peningkatan belanja transportasi. Akibat dari 

infrastruktur yang tidak memadai, dan beban penyakit pada penduduk perkotaan karena 

banyaknya penduduk yang tinggal di permukiman kumuh (Fox, 2008). Selain itu, hak milik 

dan sewa yang ambigu dapat mengurangi efisiensi lahan perkotaan dan pasar perumahan, dan 

dapat menghambat investasi atau mengurangi partisipasi dalam pasar tenaga kerja perkotaan 

(Marx, Stoker, & Suri, 2013). Hal ini berpotensi memengaruhi prospek ekonomi suatu negara 

atau kawasan secara keseluruhan dalam ekonomi global, membuatnya kurang kompetitif di 

arena dunia (Gambo, Idowu, & Anyakora, 2012). 

Keberlanjutan, seperti yang disarankan oleh SDGs, hanya dicapai melalui penerapan 

solusi terintegrasi yang komprehensif yang memberikan hasil yang lebih baik untuk berbagai 

tujuan. Respons yang berhasil harus didasarkan pada pengakuan berbagai kekuatan di balik 

berbagai jenis permukiman kumuh dan kebutuhan untuk menerapkan berbagai perangkat 

kebijakan (sosial, ekonomi, fisik, dan komunitas) secara bersamaan. Agar integrasi gabungan 

tersebut efektif, mereka harus diapit oleh strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan 

masyarakat yang lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, 



17 

perbaikan dan pembaruan permukiman kumuh yang positif seharusnya tidak hanya tentang 

menyediakan perumahan dan infrastruktur tetapi lebih kepada memprioritaskan kegiatan 

ekonomi, sosial, dan masyarakat yang diperlukan untuk membalikkan tren penurunan di 

suatu daerah. Pendekatan seperti itu memang dapat mengarah pada regenerasi perkotaan di 

tingkat kawasan dan berdampak pada struktur perkotaan kota secara keseluruhan. 
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